
িশ  ম ণালয় ও এর আওতাধীন সকল দ র/সং ার ইেনােভশন ম ক ক হীত ২০১৭ সােলর বািষ ক কম পিরক না  
(১)  িশ  ম ণালয় 

িমক নং করণীয় িবষয় বা বায়নকারী বা বায়ন ি য়া ত ািশত ফল ময়াদ া িলত য় 
 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 
০১. সকল কম কত ােক 

দা িরক ই- মইল 
বহাের অভ  কের 

তালা। 

িশ  ম ণালেয়র 
শাসন অ িবভাগ 

েত ক কম কতার জ  দা িরক ই- মইল কানা দয়া আেছ। 
িতিদন কম িদবেসর েত, ম ভােগ ও শষভােগ অ ত: 

িতনবার কম কত াগণ ই- মইল েল বাত া দখেবন এবং বাত ার 
সােথ সংি গণ বাতার জবাব দান করেবন। এ িবষেয় 
শাসন থেক দা িরক আেদশ জাির করেত হেব। 

অ িবভাগ/অিধশাখা/ শাখাস েহর মে  
দা িরক কায েম সম য় সািধত হেব। 

০১ (এক) 
িদন 

কান আিথ ক 
সংে ষ নই। 

০২. ই- টিলেফান িডের ির 
 

িশ  ম ণালেয়র 
আইিস  অিধশাখা। 

১। িসে ম  ওেপন সােস র মা েম তির করা হেব। 
 

২। এি েকশন  তিরর পর ঃ (সাঃ সঃ)  অিধশাখার 
সংি  কম চারী টিলেফান িল  আপেডট হওয়ার সােথ সােথ 
আপেডট তািরখসহ এি েকশেন আপেলাড করেবন। 
 

৩। অ িবভাগ/অিধশাখা/শাখার কম কতা/কম চারী েয়াজন 
মািফক আপেডট তািরখ দেখ িল  ডাউনেলাড কের িনেবন 
(যিদ েয়াজন হয়)।   

১। টিলেফান িল  িতবার আপেডট করার 
পর এক  এি েকশেন আপেলাড করা 
থাকেব। 
 

২। লাকাল এিরয়া নটওয়ােক থাকা য কউ 
িল  ডাউনেলাড/ি  কের িনেত পারেবন। 
 

৩। িবতরেনর ঝােমলা নই, িল  ি , 
ফেটাকিপ ও িবতরেণর কােনা বাহেকর 

েয়াজন হেব না। 
 

৪। সময় ও িভিজট কমেব।  

জা য়াির 
থেক 

ন ২০১৭ 
 

কান আিথ ক 
সংে ষ নই। 

০৩. ই-িম ং িসিডউল 
 

িশ  ম ণালেয়র 
আইিস  অিধশাখা। 

১। িসে ম  ওেপন সােস র মা েম তির করা হেব। 
 
 

২। সভা/ সিমনার/ িশ ণ আেয়াজেনর প  শাঃ (সাঃ সঃ) 
অিধশাখায় প   রেণর সােথ সােথ উ  অিধশাখা 
এি েকশেন ত   কের িদেবন।  
 

৩। এর ফেল ন ন সভা আেয়াজনকারী অ িবভাগ/অিধশাখা/ 
শাখা থেক ত  দখেত পােবন এবং ট অ যায়ী 
সভা/ সিমনার/ িশ ণ আেয়াজন করেত পারেবন।    

১। সভা/ সিমনার/ িশ েণর ত  এি েকশেন 
 করা থাকেব। নটওয়ােক থাকা য কউ 

ত  দখেত পােবন। কখন কান িম ং 
হে , সভাপিত িহেসেব ক আেছন। 
 

২। সভা/ সিমনার/ িশ েণর আেয়াজেনর 
েব  এি েকশন  দেখ সভার সময় ও তািরখ 

িনধ ারণ সহজ হেব। 
 

৩। একই সমেয়  িম ং পড়ার স াবনা 
কম হেব। 
 

৪। সময় ও িভিজট কমেব। 

লাই 
থেক 

িডেস র 
২০১৭ 

 

কান আিথ ক 
সংে ষ নই। 

 

 

 



=০২= 

(২) বাংলােদশ কিমক াল ই া ীজ কেপ ােরশন (িবিসআইিস) 
 

িমক নং করনীয় িবষয় ত ািশত ফলাফল ময়াদ বা বায়ন অ গিত 
০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 
০১. ইেলক িনক ট ার ট ার ব ায় স তা আনয়ন স ব হেব। ট াের অংশ হণকারী ও 

ি য়াধীনকারী উ েরর জ  ঝােমলা  এবং সহজতর হেব। 
০১/০১/২০১৭- ৩১/০৬/২০১৭ 

এবং 
০১/০৭/২০১৭- ৩১/১২/২০১৭ 

িবিসআইিস ধান কায ালেয় িসিপ ইউ এর মা েম এবং  
িবিসআইিস’র সকল কারখানা পয ায় েম ট ার ি য়ার 
কাজ  করা হেব। 

০২. ই-ফাইিলং িসে ম ই-ফাইিলং িসে ম চা  করা হেল নিথর আদান দানসহ কােজর 
স তা ও জবাবিদিহতা সহজ হেব। 

০১/০১/২০১৭- ৩১/০৬/২০১৭ 
এবং 

০১/০৭/২০১৭- ৩১/১২/২০১৭ 

এ পাের িশ  ম ণালেয়র সহেযাগীতায় এ- -আই এর 
মা েম িশ ণ নয়া হেব এবং কাজ  পয ায় েম 
বা বায়ন করা হেব। 

০৩. িশ েণর ব াকরণ িবিসআইিস ধান কায ালয়সহ সকল কারখানার কম কতা কম চারীেদর 
দা িরক কােজর েয়াজনীয় িবিভ  সফটওয়ার উপর িশ ণ দােনর 

ব া করা হেব। এেত দা িরক কােজ দ তা ি  পােব। 

০১/০১/২০১৭- ৩১/১২/২০১৭ কাজ  চলমান আেছ। 

০৪. বােয়ােমি ক িসে ম বােয়ােমি ক িসে ম চা  করা হেল কম কত া-কম চারীেদর যথাসমেয় 
অিফেস উপি িত, , ওভারটাইম, বতনসহ অ া  েয়াজনীয় 
কােজর গিতশীলতা ি  পােব। 

০১/০১/২০১৭- ৩১/০৬/২০১৭ 
 

কাজ  চলমান আেছ। 
  

০৫. িসিস িভ মিনটিরং 
িসে ম আপে েডশন 

িসিস িভ মিনটিরং িসে ম চা  করা হেল িনরাপ া ি  পােব। ০১/০১/২০১৭- ৩১/০৬/২০১৭ 
 

কাজ  চলমান আেছ। 
 

০৬. কমে ইন ােনজেম  
িসে ম 

কমে ইন ােনজেম  িসে ম চা  করা হেল িবিসআইিস ধান 
কায ালয়সহ সকল কারখানার সম া েলা িচি ত করা সহজ হেব এবং 
অিত ত সমাধান করা যােব। 

০১/০১/২০১৭- ৩১/১২/২০১৭ 
 

কাজ   করার জ  িফিজবল  ািড করা হে । 

 

 

 

 

 

 



=০৩= 

 

(৩)  বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশন (িবএসএফআইিস) 

ঃ নং করণীয় িবষয় ত ািশত ফলাফল ময়াদ  বা বায়ন অ গিত 
০১ 
 

িবএসএফআইিস’র িনয় ণাধীন 
গারিমল েলােত আখ েয়র 
ে  ই- গেজট  সফটওয় ার 

বা বায়ন 

(ক)  ই- গেজট ২০১৪-১৫ আখ মাড়াই মৗ েম পরী া লকভােব 
বা বায়েনর ফেল চািষিভি ক স কভােব িজ া াম অ যায়ী িজ 
িবতরণ করা স ব হেব। 
 
(খ)  িমেলর িজ করিণকগণ য সকল িজ বতমােন হােত িলখেছ তার 
পিরবেত যখন চাষীর পাশবিহ নং/ িজ া াম  নং  ই- িজর  
সফটওয় াের ইন ট করেব সােথ সােথ িজেত বিণ ত সকল ত  
সংবিলত চািষর নােম িজ অেটােম ক ি  হেয় যােব, অ িদেক ঐ 
চািষর  নােম এস এম এস ও অনলাইেন িজ  দিশ ত হেব। এেত িজ 
রাইটার ারা কান িজ লখার েয়াজন হেব না। ল  পিরহার, 
সময় ও িমেলর আিথ ক িবষেয় সা য় হেব। 
 (গ)  আখ েয় তা ও জবাবিদিহতা িনি ত হেব।    

       দীঘ 
ময়াদী 

(২০২১)   

সং ার অধীন ফিরদ র িচিনকেল পরী া লকভােব ই- গেজট 
সফটওয় ার develop কের ২০১৪-১৫ আখমাড়াই মৗ েম 
চা  করা হেয়েছ।এছাড়া ফিরদ র গারিমেল ইেলক িনক িজ 

ব াপনায় কি উটােরর মা েম িজ ি ি ং 
পরী া লকভােব  স াদেনর ব া নওয়া হেয়েছ।  
২০১৬-২০১৭ আখমাড়াই মৗ েম অ া  গার িমল েলােত 
ফিরদ র িচিনকেলর ায়      পালী াংক ‘িশওর ক াশ’ এর 
মা েম ই- গেজট চা  করা হেয়েছ। এেত  িব িত হে । যা 
সংেশােধর েয়াজনীয়   ব া নয়া হে ।  

০২ িবএসএফআইিস’র িনয় ণাধীন 
গার িমল েলােত আখ েয়র 
ে  মাবাইেলর মা েম   

ই- পেম  িসে ম বা বায়ন  

(ক)  সরবরাহ ত আেখর  চািষ সহেজই সমেয়  পােব।  
(খ)  এতদিবষেয় যানবাহন, জনবল ইত ািদ বাবদ িমেলর আিথ ক সা য় 
হেব। 
(গ)  আখচািষেদর িমেলর িত আ া ও ভাব িত উ েরা র ি  পােব। 
ফল িতেত আখ রাপেণর পিরমাণ ি  পােব। 

       দীঘ 
ময়াদী 

(২০২১)   

২০১৬-২০১৭ আখমাড়াই মৗ েম পরী া লকভােব সকল 
িচিনকেল পালী াংক ‘িশওর ক াশ’ এর মা েম আেখর  
পিরেশােধর উে াগ হণ করা হেয়েছ। এেত  িব িত হে । 
যা সংেশােধর ব া নয়া হে । ইেতামে  চািষেদরেক 
আখচােষ ভ িকর টাকা মাবাইল াংিকং এর মা েম পিরেশাধ 
করা হেয়েছ।                

০৩ কম কত া/কম চারীগেণর  
পয ায় িমক কি উটার 
িশ ণ 

 সং ায় িডিজটাল কায েমর অংশ িহেসেব দ  জনবল তিরেত 
সহায়ক িমকা পালন করা স ব হেব। 

 ময়াদী 
১ জা য়াির/১৭ 

থেক 
িডেস র-২০১৭ 

কি উটার িশ ণ চলমান আেছ।  

০৪ ান র ণােব ণ ও 
ই ারেনট স সারণ  

সদর দ র  সকল িবভাগ ও উপিবভােগর দা িরক কােজর গিতশীলতা 
আনয়ন করা স ব  হেব । 

১ জা য়াির/১৭ 
থেক 

িডেস র-২০১৭ 

ি য়াধীন আেছ ।   

 

 

 



=০৪= 

 

(৪) বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল করেপােরশন (িবএসইিস)  

 

ঃ নং করণীয় িবষয় ত ািশত ফল বা বায়নকাল বা বায়ন ি য়া 

১। কি উটারাইজড ফাইল ািকং িসে ম চা করণ। িবএসইিস ধান কায ালেয়র িবভাগস েহর ফাইল/নিথ সা েলশন 
রকড কি উটােরর মা েম িলিপব  করা যােব এবং অফলাইন 

সাভ ােরর মা েম নিথ/ফাইল উপ াপনকারী িবভাগ/শাখা তার 
নিথ/ফাইেলর সব েশষ অব ান স েক জানেত স ম হেবন। 

িডেস র’২০১৭ িনজ  আইিস  জনবেলর মা েম  
 

 

(৫) ধান বয়লার পিরদশ েকর কায ালয় 

িমক নং করণীয় িবষয় ত ািশত ফলাফল ময়াদ া িলত য় ম  

০১ 
বয়লার অিফেসর সবা স িকত যাবতীয় ত  
স িলত এক  এ া েয়ড এ াপ তির করা। 

াহকেদর বয়লার বহার, নবায়ন ইত ািদ 
স িকত সকল ত  াি  সহজ হেব। 

জা য়াির’২০১৭ - িডেস র’২০১৭ ২৫,০০০/-  

 

(৬) পেট , িডজাইন ও ডমাকস অিধদ র (িডিপিড ) 
 

িমক নং করনীয় িবষয় বা বায়নকারী বা বায়ন ি য়া ত ািশত ফল ময়াদ বা বায়ন অ গিত 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 
 

০১ 
Electronic Document 

Management System(EDMS) 
চা করণ। 

 
িডিপিড  

WIPO -এর কািরগির 
সহেযািগতায় ক  হেণর 
মা েম 

দা িরক কােজর তাএবং গিত ি  
পােব।নিথ ব াপনায় হাড কিপ নিথর 
উপর িনভ রশীলতা কমেব। ণ াংগ 
অেটােমশেন কায কর িমকা রাখেব।   

জা য়াির’২০১৭- 
িডেস র’২০১৭ 

এ িবষেয় এক  ক  
াব ম ণালেয় 

রণ করা হেয়েছ। 

 
 
 



 

=০৫= 

(৭) বাংলােদশ িশ  ও কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক) 
 

িমক 
নং 

করণীয় িবষয় ত ািশত ফলাফল ময়াদ বাসবায়ন অ গিত 

০১. স  সি িফউজ মিশন 
তিরকরণ। 

দশীয় ি েত ানীয়ভােব এই প সি িফউজ তির করেত স ম হেল া  স ত 
উ ত মােনর লবণ (আেয়াডাইজড লবণ) তিরেত  কায করী িমকা রাখেত পারেব। দেশ 
িব মান ২৭৩  ফ া রীর জ  েয়াজনীয় ায় ১০০  সি িফউেজর আমদানী র 

ে  বেদিশক ার সা য় হেব পাশাপািশ দশীয় ি র উে ষ ঘটেব। 

মাট-১ বৎসর 

জা য়াির-১৭  হেত িডেস র -১৭  

কায ম চলমান। 

 

(৮)  বাংলােদশ া ড স এ  টি ং ইনি উশন (িবএস আই) 

িমক নং ািবত িবষয় ( হীত  কােজর নাম) বা বায়ন কাল বা বায়নকারী ত ািশত ফলাফল (কাজ  স  
হেল ণগত বা পিরমাণগত কী 

পিরবতন আসেব) 

পিরমাণ ( ত ািশত ফলাফল 
তির হেয়েছ কী না তা 
পিরমােপর মানদ ) 

র তািরখ সমাি র তািরখ 

০১। িবএস আই’র কম কতাগেণর দা িরক 
যাগােযােগর জ  ওেয়বেমইল তিরকরণ। 

০১-০১-২০১৭ ি ঃ ৩০-০৬-২০১৭ ি ঃ ইেনােভশন ম সং ার িনজ  পিরিচিতসহ ই-
মইেলর িনভ রেযা তা ও িনরাপ া 

িনি তকরণ। 

ই- মইল বহারকারীর সং া 

০২। িবএস আই’র বতমান ওেয়েপাট ােলর স 
ি করণ এবং গিতশীল, িব  ও 
ি ন ন ওেয়বেপাট াল িহেসেব 

হালনাগাদকরণ।  

০১-০১-২০১৭ ি ঃ ৩০-০৬-২০১৭ ি ঃ ইেনােভশন ম িবএস আই’র ওেয়বসাইটেক 
গিতশীল, ত  স  ও 
ি ন নকরণ। 

হাি ং স-এর পিরমাণ 

 

 

 



=০৬= 

(০৯) বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশন (িবিসক)    
িমক নং করণীয় িবষয় ত ািশত ফলাফল বা বায়ন ি য় বা বায়নকাল ম         

(যিদ থােক) 
০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 
 

০১. 
িবিসেকর সবা "মাঝারী,  
ও র িশ  িনব নকরণ"           
ই-সািভ েস পা র। 

 বতমােন  চিলত "মাঝারী,  ও র িশ  
িনব নকরণ"  সবা  ই-সািভ েস পা র করা 
হেল িশে াে া াগণ য কান ান  ও সমেয় 
মাঝারী,  ও র িশে র িনব েনর আেবদন 

ি য়া ত ও তার সােথ স াদেনর েযাগ 
পােবন। অনলাইেন এবং মাবাইল ফান ও Tab 
এর মা েম   য কান ান  হেত িনব েনর ত  
সং হ করা এবং আেবদন ি য়ার status 
িশে াে া াগণ সহেজই জানেত পারেবন। 
 

 িশ  সং া  িবিসেকর দ  সবা আরও সহেজ 
ও ততম সমেয়  জনগেণর দারেগ ড়ায় পৗঁেছ 
দয়া স ব হেব। 

 

সবা  সহজীকরেনর পর সবা  ই- সবায় পা েরর জ  
apps/system তিরর জ  a2i এর সহায়তা হণ করা 
হেব। ইেতামে  সবা 'র সহজীকরেনর াথিমক কাজ 
স ে র লে  সহজ ত সবা  '  জলায় বহার  
হেয়েছ। িবিসক এর ইেনােভশন ম, আইিস  সল এবং মাঠ 
পয ােয়র কায ালেয়র ত াবধােন "মাঝারী,  ও র িশ  
িনব নকরণ"  সবা  ই-সািভ েস পা র কায ম বা বািয়ত 
হেব। 
 
 
 
 

জা য়াির ২০১৭ 
থেক 

িডেস র ২০১৭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(১০) াশনাল াডাক িভ  অগ ানাইেজশন (এনিপও) 

িমক নং করনীয় িবষয় ত ািশত ফলাফল বা বায়ন ি য়া বা বায়ন কাল ম  
০১. াশনাল াডাক িভ  অগ ানাইেজশন 

(এনিপও)’র অিফেস ই ারেনেটর গিত 
বাড়ােনা এবং WiFi  িবধা ণ াংগ েপ 
চা করণ।  

অনলাইন স িকত কায ম আেরা ত ও 
সহেজ করা স ব হেব ।  

আউট সািস ং এর 
মা েম  

িডেস র/২০১৭  ২০১৬ সােলর কম পিরক না অ যায়ী  এনিপও ত 
ই ারেনেটর গিত 1MBPS থেক বািড়েয় 
4MBPS করা হয়। এরপরও ই ারেনেটর গিত 
আশা প না হওয়ায় আরও বাড়েনার েয়াজন 
হেয়েছ । 

 

(১১) বাংলােদশ এ াে িডেটশন বাড (িবএিব) 
 

ঃ নং করণীয় িবষয় ত ািশত ফলাফল ময়াদ বা বায়ন অ গিত 

১. ক  ও আেশপােশর এলাকায় িসিকউির  ক ােমরা 
াপন ও রবত  ান থেক িনরী েণর ব া করা। 

ড েম  কে াল েম ও িনকটবত  ােন পয া  িসিকউির  
ক ােমরা াপন করা এবং সফটওয়ার বহােরর মা েম 
রবত  ান হেত তা মিনটিরং এর ব া করা।  

জা য়াির ২০১৭ হেত 
িডেস র ২০১৮ পয  

াথিমক ত  উপা  সং েহর কাজ চলেছ। 

 



=০৭= 

(১২) বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম  (িবআইএম) 

িমক নং ািবত িবষয় ( হীত  কােজর নাম) বা বায়নকাল দািয়  া  কম কত া ( য কম কত ার 
ন ে  স ািদত হেব ত র নাম ও পদবী) 

ত ািশত ফলাফল পিরমাপ ( ত ািশত 
ফলাফল তির হেয়েছ িক না 

তা পিরমােপর মানদ ) 
র তািরখ সমাি র 

তািরখ 
০১. “নাগিরক সবায় উ াবন” িবষয়ক 

কম শালার আেয়াজন।  
এি ল, ২০১৭ 

 

ফার া ডিরন, ব াপনা উপেদ া ও 
সদ  সিচব, ইেনােভশন ম, িবআইএম। 

 িশ ণ িত ান িহেসেব ইেনােভশন 
িবষয়ক সেচতনতা তির এবং 
ইেনােভশন চচ ার িশ ণ দান। 

িশ েণর মাধেম ৪  
সরকাির িত ােনর তম 
২০ জন ক উ াবিন চচ ার 

িশ ণ দান। 
০২. িশ ণাথ / নাগিরক এর ম / 

অিভেযাগ হেণর জ  অনালাইন 
ব া 

মাচ, ২০১৭ 
 

ফার া ডিরন, ব াপনা উপেদ া ও 
সদ  সিচব, ইেনােভশন ম, িবআইএম। 

 য কােনা ােন অব ানরত 
নাগিরক/ িশ ণাথ েদর অিভেযাগ 
ও পরামশ  হণ।  

 

 

(১৩)  ও মাঝাির এ ার াইজ ফাউে শন (এসএমইএফ) 

িমক নং করণীয় িবষয় 

Action Item 
ত ািশত ফলাফল বা বায়ন ি য়া বা বায়নকাল ম   

(যিদ থােক) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

০১ এসএমই ফাউে শেনর ােজ  কমি শন 
িরেপাট  (িপিসআর) ক াইেলশন িসে ম 
ডেভলপ। 

স ািদত ােজে র কায ািদ অিধক কায কর 
ভােব পয ােলাচনা করা। 

ইেনােভশন েমর মা েম স  করা 
হেব। 

জা য়াির থেক 
িডেস র ২০১৭ 

সফটওয় ার তির করা হেব। 

০২ মািসক অ গিত িতেবদন িসে ম ডেভলপ। স ািদত মািসক কায ািদ অিধক কায কর 
ভােব পয ােলাচনা করা। 

ইেনােভশন েমর মা েম স  করা 
হেব। 

জা য়াির থেক ন 
২০১৭ 

সফটওয় ার তির করা হেব। 

০৩ এসএমই ফাউে শেনর জান াল পাবিলেকশন 
িসে ম ডেভলপ। 

জান াল পাবিলেকশেনর সকল কায ািদ 
ভােব ততার সােথ স াদন। 

ইেনােভশন েমর মা েম স  করা 
হেব। 

জা য়াির থেক ন 
২০১৭ 

ওেয়বেবইজ   
সফটওয় ার তির করা হেব। 

০৪ অনলাইন পেমে র মা েম এসএমই উে া া 
ও িশ ণাথ র িফ দান। 

এসএমই উে া া ও িশ ণাথ র িফ দান। ইেনােভশন েমর মা েম স  করা 
হেব। 

জা য়াির থেক 
িডেস র ২০১৭ 

মাবাইল ফান/ 
কি উটােরর মা েম 

পেম  
০৫ অনলাইন িনেয়াগ ি য়া েগাপেযািগকরণ। িনেয়াগ ি য়া সহজ ও গিতময় করা। ইেনােভশন েমর মা েম স  করা 

হেব। 
ফ য়াির  থেক                                                                                                      
িডেস র ২০১৭ 

ওেয়বেবইজ   
সফটওয় ার তির করা হেব। 

 


