মভাোংরা ফন্দয কর্তৃ ক্ষ
মভাোংরা, ফাগগযাট।
উদ্ভাফণী কভৃরযকল্পনা
রফগফচ্য ারঃ ২০১৭-১৮

ক্ররভক
নম্বয
০১।
০২।

রফলয়

রনে অরপগয
মফা রেকযণ
অথফা মফায়
ইগনাগবন।

০৩।

প্রস্তারফত রফলয়
(গৃীতব্য কাগেয নাভ)

ফাস্তফায়ন কার
শুরুয
ভারপ্তয
তারযখ
তারযখ
রটিগেন চ্াট ৃায ারনাগাতকযণ ও জুরাই'১৭ রিগম্বয'১৭
ওগয়ফাইগট প্রকা কযা।
ওগয়ফ মাট ৃাগর
কভৃকতৃাগদয জুরাই'১৭ জুন'১৮
আগিট তথ্য, মটন্ডায মনাটি,
রনগয়াগ রফজ্ঞরপ্ত, এনওর, প্রকগল্পয
ারনাগাত তথ্য, মপ্র রযররে, রফরবন্ন
প্ররতগফদন প্রকা।
অন-রাইগন চ্াকুযীয আগফদন গ্রন।
জুরাই ১৭ জুন ২০১৮

দ্বারয়ত্বপ্রাপ্ত
কভৃকতৃা
রযকল্পনা প্রধান
প্রধান প্রগকৌরী
(মাঃ ও তঃ) এফোং
তথ্য প্রদানকাযী
োংরিষ্ট রফবাগ।
প্রান রফবাগ

০৪।

মভাোংরা ফন্দগযয তথ্যফহুর আকৃাইব আগষ্ট ১৭
ততরয কযণ।

মভ ২০১৮

রচ্ফ (গফাঃ ও
েঃ ঃ)

০৫।

ভফক এয রনভৃান ঠিকাদাযগদয েন্য আগষ্ট ১৭
অস্থায়ী রফদ্যযৎ োংগমাগ রেকযণ।

রিগম্বয
২০১৭

উ-প্রধান
প্রগকৌরী (মাঃ)

ই-নরথ ব্যফস্থানায েন্য রফকল্প জুরাই'১৭
ইন্টাযগনট োংগমাগ গ্রন।

আগষ্ট'১৭

প্রধান প্রগকৌরী
(মাঃ ও তঃ)

০৬।

ই-মফা ও পাইররোং
কাম ৃক্রভ।

প্রতযারত পরাপর (কােটি ম্পন্ন
গর গুণগত ফা রযভাণগত রযফতৃন
আগফ)
মফা গ্রীতাগদয প্রগয়ােনীয় তথ্য
প্রারপ্তগত ায়ক গফ।
ফন্দগযয াগথ োংরিষ্ট কর তথ্যারদ
গে ওগয়ফাইগটয ভাধ্যগভ াওয়া
মাগফ।
চ্াকুযী প্রতযাীগণ গে চ্াকুযীয
আগফদন কযগত াযগফন।
মভাোংরা ফন্দগযয রফগত মফাি ৃ বায
রদ্ধান্তগুরর গে াওয়া মাগফ।
রনভৃান ঠিকাদাযগদয অস্থায়ী রফদ্যযৎ
োংগমাগ ১/২ রদগনয ভগধ্য প্রদান কযা
ম্ভফ গফ।
ই-নরথ কাম ৃক্রভ রনরফ ৃগে ম্পাদন
কযা ম্ভফ গফ।

রযভা (প্রতযারত পরাপর ততরয
গয়গে রক না তা রযভাগয ভানদন্ড)
ারনাগাত তথ্যারদ দৃশ্যভান
রটিগেন চ্াট ৃায ও ওগয়ফাইট।
আগিগটি ওগয়ফাইট।

E-Recruitment োংরিষ্ট
পটওয়যায।
তথ্যফহুর আকৃাইব কক্ষ এফোং স্ক্যান
কযা িকুগভন্ট ল্যান ময়ারযোং এয
ভাধ্যগভ প্রারপ্ত মমাগ্য।
রনভৃাণ কাে দ্রুত ম্পারদত গফ।
ইন্টাযগনট রিি রভটাগয োংগমাগ
ব্যন্ডইউথ মচ্ক কযগণয ভধ্যগভ।

০৭।
০৮।

০৯।

আইরিয়া
ম্যাগনেগভন্ট ও
মস্ক্রআ

মেরনোং

মভাোংরা ফন্দগয নরথ ব্যফস্থায জুরাই'১৭
রেকযগণয েন্য ই-নরথ ব্যফস্থায
প্রফতৃণ।
উদ্ভাফনী আইরিয়া গ্রগনয েন্য একটি আগষ্ট'১৭
আইরিয়া ফক্স স্থান। এফোং ইগভইগরয
ভাধ্যগভ আইরিয়া গ্রন।
প্ররতভাগয ইগনাগবন টিগভয বায়
প্রাপ্ত আইরিয়াগুরর মাচ্াই-ফাোই কগয
মস্ক্র আগয প্রগয়ােনীয় ব্যফস্থা
গ্রন।
ভফক এয ৩০ েন কভৃচ্াযীগক ৫ রদন আগষ্ট'১৭
ব্যাী (০১ ব্যাচ্) "নাগরযক মফায়
উদ্ভাফনী" ীল ৃক প্ররক্ষণ প্রদান কযা।

জুন'১৮

কর রফবাগ

নরথ ব্যফস্থানায ভাধ্যগভ খুফ গে
আদান প্রদান কযা ম্ভফ গফ।

www.nothi.gov.bd এয
মথগক প্রাপ্ত প্ররতগফদন।

জুন'১৮

ইগনাগবন টিভ

মফা রেকযণ আইরিয়া াওয়া
মাগফ। রনফ ৃারচ্ত আইরিয়াগুরর মথগক
প্রগেক্ট রনগয় ফাস্তফায়ন কযা গর।
মফায ভান উন্নয়ন গফ।

ফেয মগল প্রাপ্ত আইরিয়ায োংখ্যা।

রিগম্বয'১৭

ইগনাগবন টিভ
এফোং প্রান
রফবাগ

প্ররক্ষগণয পগর কভৃকতৃাগদয
দৃরষ্টবরি রযফতৃণ গফ এফোং মফায়
উদ্ভাফনী রচ্ন্তা মচ্তনায রফকা গফ।

উদ্ভাফণী প্রকগল্পয োংখ্যা বৃরদ্ধ াগফ।

দ্রুত অরবগমাগ গ্রন এফোং রনষ্পরি
কযা মাগফ।

মফায ভান উন্নত গফ।

এোড়াও ০২ ব্যাগচ্ আগযা
৩০+৩০=৬০ েন কভৃচ্াযীগক ০২
রদন ব্যাী প্ররক্ষণ প্রদান কযা।
১০।

ইগনাগবটযগদয
আরথ ৃক য়তা
প্রদান।

ইগনাগবন টিভ

১১।

পুযস্ক্য প্রদান।

ইগনাগবন টিভ

১২।

মাার রভরিয়ায
ব্যফায।

অরপরয়ার মপবুক মগেয ভাধ্যগভ জুরাই'১৭
দ্রুত অরবগমাগ গ্রন ও রনষ্পরিয
ব্যফস্থা চ্ালু কযণ।

জুন'১৮

ইগনাগবন টিভ

