গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়

২০১৬ াদরয উদ্ভাফন াংক্রাে ফাৎহযক প্রহতদফদন
ক্রহভক
নাং

হফলয়

প্রস্তাহফত হফলয়

ফাস্তফায়ন অগ্রগহত

ভন্ত্রণারদয়য ক্ষফা গ্রীতায াংখ্যা হফদফচ্না কদয ১টি গুরুত্বপূণ ি ক্ষফা ভন্ত্রণারদয়য নাযী ও হশু হনম িাতন প্রহতদযাদধ ক্ষভাফাইর
মাধ্যম জীকযদণয জন্য অগ্রাহধকায হবহিদত হচ্হিতকযণ।
আযা ‘‘জয়’’ ততযী কযা দয়দে।

১.
হনজ অহপদয
ক্ষফা
সহজীকরণ
অথফা ক্ষফায়
ইদনাদবন

ক্ষফাটি ফাস্তফায়ন কযায জন্য কহভটি গঠন কযা দয়দে।

৪.

ক্ষফাটি অহধকতয জ উাদয় প্রদান কযায ন্থা উদ্ভাফন এফাং
াংহিি আইন ফা হফহধ ম িাদরাচ্নাপূফ িক প্রদয়াজনীয় াংদাধনীয
সুাহয প্রণয়ন কযায জন্য কহভটি গঠন।
কহভটিয হদ্ধা ে ফা স্তফায়দনয জন্য ও নতুন দ্ধহতদত যী ো মুরক
ীহভত হযদয প্রথভ শুরু কযা
অহজিত অহবজ্ঞতায আদরাদক প্রদয়াজনীয় াংদাধন ও হযভাজিন
নতুন দ্ধহতদত ক্ষফাটি প্রদান শুরু।

৫.

ভন্ত্রণারদয়য ২টি গু রুত্বপূণ ি াখায পাইরমূ ই-পাইহরাং এয ভাধ্যদভ
হনস্পহিয জন্য অগ্রাহধকায হবহিদত হচ্হিতকযণ।

হশু াখা ও ভহফঅ-১ াখায পাইর মু ই-পাইহরাং এয
ভাধ্যদভ হনস্পহি দে।

২.
৩.

৬.

ই-ক্ষফা ও ইপাইহরাং
কাম িক্রভ

৭.
৮.
৯.

আইহিয়া
ম্যাদনজদভন্ট ও
ক্ষেরআ

ক্ষফাটি যীো মূরকবাদফ ৩ টি ক্ষজরায় (াবায, ক্ষকযানীগঞ্জ
ও গাজীপুয) কযা দে।
নতুন দ্ধহতদত ক্ষফা প্রদান শুরু কযা দয়দে।

অগ্রাহধকায হবহিদত হচ্হিত ২টি াখায ভদধ্য ১ভ াখাটিয পাইরমূ কর াখায় ই-পাইহরাং প্রহেণ ম্পন্ন দয়দে।
ই-পাইহরাং এয ভাধ্যদভ হনস্পহিয জন্য কহভটি গঠন ও ই-পাইহরাং
প্রহেদণয জন্য কভিকতিা ভদনানয়ন দেয়া হয়।
প্রহেণ ম্পন্ন এফাং ১ভ াখাটিয পাইরমূ ই-পাইহরাং এয
ভাধ্যদভ হনস্পহি শুরু কযা য়।

কর াখায় প্রহেণ ম্পন্ন কযা দয়দে এফাং ই-পাইহরাং
এয ভাধ্যদভ নহথ হনস্পহি শুরু দয়দে।

অহজিত অহবজ্ঞতায আদরাদক ভন্ত্রণারদয়য অন্য কর াখায পাইর
মু ই-পাইহরাং এয ভাধ্যদভ হনস্পহি শুরু য়।
ভন্ত্রণারদয়য ক্ষফামূ অহধকতয জনফান্ধফ কযায রদেয কর
ম িাদয়য কভিকতিা ও কভিচ্াযীদদয হনকে দত উদ্ভাফনী ধাযণা হনয়হভত
প্রাহপ্তয উদ্দশ্য একটি ইদনাদবন ই- ক্ষভইর আইহি চ্ালু কযা।

অহজিত অহবজ্ঞতায আদরাদক ভন্ত্রণারদয়য অন্যান্য াখামুদ
পাইর মু ই-পাইহরাং এয ভাধ্যদভ হনস্পহি দে।
ইদনাদবন আইহিয়ামূ প্রাহপ্তয রদেয mowca
innovation@ gmail.com নাদভ ই-ক্ষভইর
আইহি চ্ালু যদয়দে।

ভেব্য

১০
১১.
১২.
১৩.

১৪.

অধঃস্তন
অহপদয
ইদনাদবন
কাম িক্রভ
তদাযহক

১৫.

দেন িং

১৬.

ক্ষাস্যার
হভহিয়ায
ব্যফায

১৭.

িকুদভদনেন

প্রহত ভাদয ইদনাদবন টিদভয অনরাইদন প্রাপ্ত ইদনাদবন
আইহিয়ামূ মাচ্াই ও ফাোই কযা।

প্রহত ভাদ প্রাপ্ত ইদনাদবন আইহিয়ামূ মাচ্াই ও ফাোই
কযা য়।

প্রহত ভাদ ফাোই কদয প্রাপ্ত আইহিয়ামূ ফাস্তফায়ন কযায
প্রদয়াজনীয় অনুদভাদন গ্রণ ও ফাস্তফায়ন
ভন্ত্রণারয় ও অহধদপ্তদযয কভিকতিাগণ কর্তিক ফাস্তফাহয়ত আইহিয়া
ম িাদরাচ্নায য তা াযাদদদ ফাস্তফায়ন কযা।
ভন্ত্রণারদয়য অধীন দপ্তয/াংস্থায ইদনাদবন টিভমূ হক্রয় কযা
এফাং প্রহতভাদ ইদনাদবন টিভমূদয বা হনহিত কযা।

প্রহত ভাদ প্রাপ্ত ইদনাদবন আইহিয়া মূ মাচ্াই ফাোই
কযা য়।
ক্ষভাে ৬টি আইহিয়া ফাস্তফায়ন কযা ক্ষে।

ভন্ত্রণারদয়য অধীন কর দপ্তয/াংস্থায ইদনাদবন ফাহল িক
কভিহযকল্পনা প্রণয়ন হনহিত কযা, কভিহযকল্পনা ম িাদরাচ্না কযা
এফাং প্রদয়াজনীয় যাভি প্রদান কযা।

অহধনস্ত দপ্তয/াংস্থামূদয ফাহল িক ইদনাদবন
কভিহযকল্পণা প্রণয়ন হনহিত কযা দয়দে এফাং এ ব্যাাদয
প্রদয়াজনীয় যাভি প্রদান কযা দয়দে।

ভন্ত্রণারদয়য ৩০ জন কভিকতিা ও কভিচ্াযীদদয জন্য ইদনাদবন াংক্রাে
প্রহেদণয আদয়াজন কযা।
ক্ষফায় উদ্ভাফন প্রহক্রয়ায হফলদয় ভতাভত গ্রদণয জন্য ই-ক্ষভইর
ব্যফাদযয াাাহ অন্যান্য াভাহজক ভাধ্যদভয ব্যফায হনহিত
কযায ম্ভাব্যতা মাচ্াই কযা দফ।
ভন্ত্রণারয় ও ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন কর অহধদপ্তয ও দপ্তয দত
প্রাপ্ত আইহিয়ামূ াংযেণ কযা এফাং তা ওদয়ফাইদে প্রকা কযা।

ভন্ত্রণারদয়য ৩০ জন কভিকতিা,কভিচ্াযীদক ইদনাদবন
প্রহেণ প্রদান কযা দয়দে।
ভন্ত্রণারদয়য ৩০ জন কভিকতিা, কভিচ্াযীদক ইদনাদবন
প্রহেণ প্রদান কযা দয়দে।
৩৫১ জন ব্যফাযকাযী যুক্ত যদয়দে।
ভন্ত্রণারয় এফাং দপ্তয/ াংস্থায দত প্রাপ্ত কর ইদনাদবন
আইহিয়া মূ াংযেণ কযা দয়দে তা ওদয়ফাইদে প্রকা
কযা দয়দে।

দপ্তয/ াংস্থায ইদনাদবন টিভ মূদয বা হনহিত কযা
য়।

