
 

শল্প ভন্ত্রণারয়  এয আতাধীন কর দপ্তয/ংস্থায ইননানবন টিভ কর্তকৃ গৃীত ফাশলকৃ কভৃশযকল্পনা ২০১৭-২০১৮  

 

(০১)  শল্প ভন্ত্রণারয় 

 

ক্রশভক নং কযণীয় শফলয় ফাস্তফায়নকাযী ফাস্তফায়ন প্রশক্রয়া প্রতযাশত পর মভয়াদ 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

০১. ই-শভটিং শশডউর 

 

শল্প ভন্ত্রণারনয়য 

আইশটি অশধাখা। 

১। শনেভটি নন মানযৃ ভাধ্যনভ ততশয কযা নফ। 
 
 

২। বা/মশভনায/প্রশক্ষণ আনয়াজননয ত্র প্রাাঃ (াাঃ  মাঃ) 

অশধাখায় ত্র  মপ্রযনণয ানথ ানথ উক্ত অশধাখা 

এশিনকনন তথ্যটি যুক্ত কনয শদনফন।  
 

৩। এয পনর নতুন বা আনয়াজনকাযী অনু শফবাগ/অশধাখা/ 

াখা মথনক তথ্যটি মদখনত ানফন এফং স্লট অনুমায়ী 

বা/মশভনায/প্রশক্ষণ আনয়াজন কযনত াযনফন।    

১। বা/মশভনায/প্রশক্ষনণয তথ্য এশিনকনন যুক্ত 

কযা থাকনফ। মনটয়ানক ৃথাকা মম মকউ তথ্যটি 

মদখনত ানফন । কখন মকান শভটিং নে, বাশত 

শননফ মক আনেন। 
 

২। বা/মশভনায/প্রশক্ষনণয আনয়াজননয পূনফ ৃ

এশিনকনটি মদনখ বায ভয়  তাশযখ শনধাৃযণ 

জ নফ। 
 

৩। একই ভনয় দুটি শভটিং ড়ায ম্ভাফনা কভ নফ। 
 

৪। ভয়  শবশজট কভনফ। 

জুরাই/১৭ 

মথনক 

শডনম্বয/১৭  

০২. শল্প ভন্ত্রণারয়  এয 

আতাধীন কর 

দপ্তয/ংস্থায 

ইননানবন টিনভয 

দস্যনদয জন্য উদ্ভাফন 

ংক্রান্ত ২ শদননয 

প্রশক্ষণ আনয়াজন। 

শল্প ভন্ত্রণারয় ভশন্ত্রশযলদ শফবানগয শননদৃনা অনুমায়ী ফাস্তফায়ন কযা নফ। 

 

শল্প ভন্ত্রণারয়  এয আতাধীন কর দপ্তয/ংস্থায 

জন্য উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রণ কযা জ নফ।  

 

 

জুরাই/১৭ 

মথনক  

জুন/১৮ 

০৩. ৫ শদনব্যাী উদ্ভাফনী 

প্রশক্ষণ কভৃারায 

আনয়াজন। 

শল্প ভন্ত্রণারয় ভশন্ত্রশযলদ শফবানগয শননদৃনা অনুমায়ী ফাস্তফায়ন কযা নফ। 

 

১। উদ্ভাফনী উনযাগ ম্পনক ৃব্যাক জ্ঞান অজনৃ কযা 

ম্ভফ নফ। 
 

২। শল্প ভন্ত্রণারয়  এয আতাধীন কর 

দপ্তয/ংস্থায জন্য উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রণ কযা জ 

নফ।  

 

 

জুরাই/১৭ 

মথনক  

জুন/১৮ 

 

 

 



=০২= 

 

(০২) ফাংরানদ মকশভকযার ইন্ডাষ্ট্রীজ কনাৃনযন (শফশআইশ) 

 

ক্রশভক নং কযনীয় শফলয় প্রতযাশত পরাপর মভয়াদ ফাস্তফায়ন অগ্রগশত 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 

০১. ইনরকট্রশনক মটন্ডায মটন্ডায ব্যফস্থায় েতা আনয়ন ম্ভফ নফ। মটন্ডানয অংগ্র ণকাযী 

 প্রশক্রয়াধীনকাযী উবনয়য জন্য ঝানভরামুক্ত এফং জতয নফ। 

০১/০৭/২০১৭- ৩১/১২/২০১৭ 

এফং 

০১/০১/২০১৮- ৩০/০৬/২০১৮ 

 

শফশআইশ প্রধান কামাৃরনয় শশটিইউ এয ভাধ্যনভ এফং 

শফশআইশ’য কর কাযখানা মাৃয়ক্রনভ মটন্ডায প্রশক্রয়ায কাজ 

শুরু কযা নয়নে। কাজটি ফাস্তফায়ন কযায জন্য ই-শজশ 

মাটাৃনর মযশজনেন কযা নয়নে। উক্ত শনেনভ PE Office 

মখারা Configure কাজ কযা নয়নে । 
০২. ই-পাইশরং শনেভ ই-পাইশরং শনেভ চালু কযা নর নশথয আদান প্রদান কানজয 

স্বেতা জফাফশদশতা জ নফ। 

০১/০৭/২০১৭- ৩১/১২/২০১৭ 

এফং 

০১/০১/২০১৮- ৩০/০৬/২০১৮ 

এটুআই নত ০৩ জন কভকৃতাৃ প্রশক্ষণ শননয়নেন এফং কাজটি 

ফাস্তফায়ন কযায জন্য কশভটিয অন্যান্য দস্যনদয in-house 

প্রশক্ষণ চরনে। 
০৩. প্রশক্ষনণয ব্যফস্থাকযন শফশআইশ প্রধান কামাৃরয় কর কাযখানায কভকৃতাৃ 

কভচৃাযীনদয দাপ্তশযক কানজয প্রনয়াজনীয় শফশবন্ন পটয়ায উয 

প্রশক্ষণ প্রদাননয ব্যফস্থা কযা নফ। এনত দাপ্তশযক কানজ দক্ষতা 

বৃশি ানফ।  

০১/০৭/২০১৭- 

৩০/০৬/২০১৮ 

 

কাজটি চরভান আনে। 

০৪. প্রশক্ষনণয ব্যফস্থাকযণ শফশআইশ প্রধান কামাৃরয় কর কাযখানায কভকৃতাৃ 

কভচৃাযীনদয দাপ্তশযক কানজয প্রনয়াজনীয় শফশবন্ন পটয়ায উয 

প্রশক্ষণ প্রদাননয ব্যফস্থা কযা নফ। এনত দাপ্তশযক কানজ দক্ষতা 

বৃশি ানফ।  

০১/০৭/২০১৭- ৩১/১২/২০১৭ 

এফং 

০১/০১/২০১৮- ৩০/০৬/২০১৮ 

কাজটি চরভান আনে। 

০৫. শশটিশব ভশনটশযং 

শনেভ আনগ্রনডন 

শশটিশব ভশনটশযং শনেভ চালূ কযা নর শনযাত্তা বৃশি ানফ।  ০১/০৭/২০১৭- ৩১/১২/২০১৭ 

এফং 

০১/০১/২০১৮- ৩০/০৬/২০১৮ 

 

কাজটি চরভান আনে।  

 

০৬. কভনিইন ম্যাননজনভন্ট 

শনেভ 

কভনিইন ম্যাননজনভন্ট শনেভ চালু কযা নর শফশআইশ প্রধান 

কামাৃরয় কর কাযখানায ভস্যাগুনরা শচশিত কযা জ নফ 

এফং অশতদ্রুত ভাধান কযা মানফ। 

০১/০৭/২০১৭- 

৩০/০৬/২০১৮ 

 

কাজটি শুরু কযায জন্য শপশজফরটি োশড কযা নে।  

 

 

 

 



=০৩= 

(০৩)  ফাংরানদ শচশন  খায শল্প কযনানযন (শফএএপআইশ) 

ক্রাঃ

নং 

কযণীয় শফলয় প্রতযাশত পরাপর মভয়াদ  ফাস্তফায়ন অগ্রগশত 

০১. 

 

শফএএপআইশ’য শনয়ন্ত্রণাধীন 

সুগাযশভরগুনরানত আখ ক্রনয়য 

মক্ষনত্র ই-মগনজট  পটয়যায 

ফাস্তফায়ন 

(ক)  ই-মগনজট ২০১৬-১৭ আখ ভাড়াই মভৌসুনভ  কর শচশনকনর  যীক্ষামূরকবানফ 

ফাস্তফায়ননয পনর চাশলশবশত্তক ঠিকবানফ পুশজ ৃমপ্রাগ্রাভ অনুমায়ী পুশজ ৃশফতযণ কযা 

ম্ভফ নে মা ২০১৭-১৮  ভাড়াই মভৌসুনভ পূনাৃঙ্গবানফ ফাস্তফায়ননয ব্যফস্থা মনয়া 

নফ। 
(খ)  শভনরয পুশজ ৃকযশণকগণ মম কর পুশজ ৃফতভৃানন ানত শরখনে তায শযফনত ৃ

মখন চালীয াফশ নং/পুশজ ৃমপ্রাগ্রাভ  নং  ই-পুশজযৃ  পটয়যানয ইনপুট কযনফ 

ানথ ানথ পুশজনৃত ফশণতৃ কর তথ্য ংফশরত চাশলয নানভ পুশজ ৃঅনটানভটিক শপ্রন্ট 

নয় মানফ, অন্যশদনক ঐ চাশলয  নানভ এ এভ এ  অনরাইনন পুশজ ৃ প্রদশতৃ নফ। 

এনত পুশজ ৃযাইটায দ্বাযা মকান পুশজ ৃমরখায প্রনয়াজন নফ না। ভূরত্রুটি শযায,  ভয়, 

জনফর  শভনরয আশথকৃ াশ্রয় নফ। 

(গ)  আখ ক্রনয় স্বেতা  জফাফশদশতা শনশিত নফ।    

২০১৭-১৮ 

 

ংস্থায অধীন কর শচশনকনর যীক্ষামূরকবানফ ই-মগনজট 

পটয়যায develop কনয ২০১৭-১৮ আখভাড়াই মভৌসুনভ 

চালু কযা নয়নে।এোড়া পশযদপুয সুগাযশভনর ইনরকট্রশনক পুশজ ৃ

ব্যফস্থানায় কশম্পউটানযয ভাধ্যনভ পুশজ ৃশপ্রশন্টং ম্পাদননয ব্যফস্থা 

মনয়া নয়নে।  ২০১৬-২০১৭ আখভাড়াই মভৌসূনভ সুগায 

শভরগুনরানত রুারী ব্যাংক ‘শয কযা’   প্রগশত শনেভ শরাঃ  

এয ভাধ্যনভ ই-মগনজট চালু কযা নয়নে। এনত  শফযভান  ত্রুটি -

শফচ্যযশত ংনাধননয প্রনয়াজনীয়   ব্যফস্থা মনয়া নে। 

০২. শফএএপআইশ’য শনয়ন্ত্রণাধীন 

সুগায শভরগুনরানত আখ ক্রনয়য 

মক্ষনত্র মভাফাইনরয ভাধ্যনভ  

ই-মনভন্ট শনেভ ফাস্তফায়ন  

(ক)  যফযাকৃত আনখয মূল্য চাশল নজই স্বল্পভনয়  ানফ ।  

(খ)  এতদশফলনয় মানফান , জনফর ইতযাশদ ফাফদ শভনরয আশথকৃ াশ্রয় নফ। 

(গ)  আখচাশলনদয শভনরয প্রশত আস্থা  বাফমূশত ৃউত্তনযাত্তয বৃশি ানফ । পরশ্রুশতনত 

আখ মযানণয শযভাণ বৃশি ানফ। 

২০১৭-১৮ ২০১৬-২০১৭ আখভাড়াই মভৌসুনভ যীক্ষামূরকবানফ কর 

শচশনকনর রুারী ব্যাংক ‘শয কযা’ এয ভাধ্যনভ আনখয মূল্য 

শযনানধয উনযাগ গ্রণ কযা নয়নে। এনত  মম কর ত্রুটি-শফচ্যযশত 

নয়শের তা ংনাধননয ব্যফস্থা মনয়া নে। ইনতাভনধ্য 

চাশলনদযনক আখচানল বতুশৃকয টাকা  মভাফাইর ব্যাংশকং এয 

ভাধ্যনভ শযনাধ কযা নে।                

০৩.  কভকৃতাৃ/কভচৃাযীগনণয  

মাৃয়ক্রশভক কশম্পউটায 

প্রশক্ষণ 

 ংস্থায় শডশজটার কামকৃ্রনভয অং শননফ দক্ষ জনফর ততশযনত ায়ক ভূশভকা 

ারন কযা ম্ভফ নফ। 

২০১৭-১৮ কশম্পউটায প্রশক্ষণ চরভান আনে।  

০৪. ল্যান যক্ষণানফক্ষণ  

ইন্টাযননট ম্প্রাযণ  

দয দপ্তযস্থ কর শফবাগ  উশফবানগয দাপ্তশযক কানজয গশতীরতা আনয়ন কযা 

ম্ভফ নফ। 

২০১৭-১৮ প্রশক্রয়াধীন আনে ।   

০৫. মকইন মগ্রায়া ৃমরান 

ম্যাননজনভন্ট শনেভ। 
এ িশতনত আখচাশলনদয ভানঝ শফতযণকৃত উকযণ (ায, ফীজ  কীটনাক 

ইতযাশদ) এফংনগদ টাকা ঋনণয ভাধ্যনভ প্রনয়ানগয পনর মম ঋণ চাশলনদয নফ তা 

যাশয অনরাইনন প্রনতযক আখচাশল তায া ফশনং এয অনুকূনর অনুন্ধান 

কযনর ারনাগাদ তথ্যাশদ ায়া মানফ। এনত াজায াজায চাশলয স্বেতা আনফ।  

২০১৭-১৮ 
২০১৭-১৮ মভৌসুনভ যীক্ষামূরকবানফ ১৫ টি শচশনকনরয ভনধ্য ৪টি 

শচশনকনর মরান ম্যাননজনভন্ট পটয়্ায Develop কনয 

তথ্যাশদ ারনাগাদ কযা নফ। 
 

 

 

https://www.google.com/search?client=aff-maxthon-maxthon4&hs=UHq&affdom=maxthon.com&channel=t26&q=%E0%A6%B8%E0%A6%AB%E0%A6%9F%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjs9o_L1pDVAhXHJ5QKHa2eBioQvwUIIigA


=০৪= 

 

(০৪) ফাংরানদ ইস্পাত  প্রনকৌর কযনানযন (শফএইশ)  

ক্রাঃ নং কযণীয় শফলয় প্রতযাশত পর ফাস্তফায়নকার ফাস্তফায়ন প্রশক্রয়া 

০১. অনরাইন পান্ড ট্রান্সপানযয ভাধ্যনভ 

মননানযয ব্যাংক শানফ মনননয অথ ৃ

মপ্রযণ। 

মননানযয অনরাইন ব্যাংক শানফ  মনননয অথ ৃাঠাননা ম্ভফ নফ। 
এয ভাধ্যনভ মননানযয অশপ শবশজট, ভয়, অথ ৃ কে রাঘফ নফ। 

জুরাই-জুন’২০১৮ শাফ শফবানগয মনন ংক্রান্ত অথ ৃ প্রদাননয 

িশতগত শযফতনৃনয ভাধ্যনভ। 

০২. শফএইশ  শনয়ন্ত্রধীন শল্প প্রশতষ্ঠানমূনয 

শযশচশত,  নেয প্রচায  শফক্রয় বৃশিনত 

ংস্থায মু্মখ শনযাত্তা মফষ্ঠনীয উন্নয়ন। 

অশপনয মৌদম ৃবৃশি ানফ, জনাধাযন নজই শফএইশ  শনয়ন্ত্রধীন 

শল্প প্রশতষ্ঠানমূ ম্পনক ৃশযশচশত নত াযনফ। 
জুরাই-জুন’২০১৮ শচফারয় শফবাগ  শনভাৃণ শফবানগয ভাধ্যনভ 

 

(০৫)  ফাংরানদ েযান্ডডৃ এন্ড মটশেং ইনশেটিউন (শফএটিআই) 

ক্রশভক নং প্রস্তাশফত শফলয় (গৃীতব্য কানজয নাভ) ফাস্তফায়ন কার দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভকৃতাৃ 

প্রতযাশত পরাপর (কাজটি ম্পন্ন নর 

গুণগত ফা শযভাণগত কী শযফতনৃ 

আনফ) 

শযভাণ (প্রতযাশত 

পরাপর ততশয নয়নে 

কী না তা শযভানয 

ভানদন্ড) 
শুরুয তাশযখ ভাশপ্তয তাশযখ 

০১। শফএটিআই’য য়ানে াশবৃ মন্টায প্রধান 

কামাৃরনয়য ইন্টাযননট bandwidth 17 mbps নত 

50 mbps –এ উন্নীতকযণ। 

০১-০৭-২০১৭ শরাঃ ৩০-০৬-২০১৮ শরাঃ ইননানবন টিভ দাপ্তশযক কানজয গশত  বৃশি ানফ এফং দ্রুত 

জননফা প্রদান কযা মানফ। এোড়া ই-মভইর, 

পটয়যায আনডট/  ডাউননরাড, 

নয়ফাইট ব্রাউজ, শডশজটার স্বাক্ষয 

ব্যফায, ই-মটন্ডাশযং, ই-মনভন্ট, ই-

পাইশরং এফং পাইর ময়াশযং 

শফএটিআইনত ব্যফহৃত শফশরং 

পটয়যানযয ভাধ্যনভ আয দ্রুততায 

ানথ কাজ কযা ম্ভফ নফ। 

ইন্টাযননট স্পীড/ 

ইন্টাযনননটয ভাধ্যনভ 

ম্পাশদত কানজয গশত 
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(০৬) ফাংরানদ ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প কযনানযন (শফশক)    

 

ক্রশভক 

নং 

কযণীয় শফলয় প্রতযাশত পরাপর ফাস্তফায়ন প্রশক্রয় ফাস্তফায়নকার ভন্তব্য       

(মশদ থানক) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

০১.  শফশনকয "ভাঝাযী, ক্ষুদ্র  

কুটিয শল্প শনফন্ধনকযণ" 

মফাটি  ই-াশবনৃ রুান্তয। 

ফতভৃানন  প্রচশরত "ভাঝাযী,ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প 

শনফন্ধনকযণ"  মফাটি ই-াশবনৃ রুান্তয কযা নর 

শনল্পানযাক্তাগণ মম মকান স্থান   ভনয় ভাঝাযী, ক্ষুদ্র  

কুটিয শনল্পয শনফন্ধননয আনফদন প্রশক্রয়া দ্রুত  স্বেতায 

ানথ ম্পাদননয সুনমাগ ানফন। অনরাইনন         এফং 

মভাফাইর মপান  Tab এয ভাধ্যনভ   মম মকান স্থান  নত 

শনফন্ধননয তথ্য ংগ্র কযা এফং আনফদন প্রশক্রয়ায  

status শনল্পানযাক্তাগণ নজই জাননত াযনফন।      ই-

াশবনৃ রুান্তনযয পনর শনল্পয অনরাইন শনফন্ধন প্রশক্রয়ায় 

মফা গ্রীতায TCV (Time, Cost, Visit) 

ব্যাকবানফ হ্রা ানফ। 
শল্প ংক্রান্ত শফশনকয প্রদত্ত মফা আয নজ  দ্রুততভ 

ভনয়  জনগনণয মদাযনগাড়ায় মৌৌঁনে মদয়া ম্ভফ নফ। 

মফাটি ই-মফায় রুান্তনযয জন্য শশআয অনুযণপূফকৃ 

স্থানীয় যাভ ৃপ্রশতষ্ঠান শননয়াগ কযা নফ। আযএপশ’মত 

মদয় ভনয়য ভনধ্য মথামথ ভানন অনরাইন শনেভটি ততযী 

ম্পন্ন নর শল্প শনফন্ধননয ই-মফা টিয াইরটিং ফাস্তফায়ন 

শুরু নফ। াইরটিং কামকৃ্রনভয জন্য প্রাথশভকবানফ ঢাকা  

চট্টগ্রাভ মক শনফাৃচন কযা নয়নে। এ দু’টি অঞ্চনরয পর 

াইরটিং ম্পনন্নয নয মাৃয়ক্রনভ ভগ্র মদন  শনল্পয     

ই-মযশজনষ্ট্রন কামকৃ্রভ ফাস্তফাশয়ত নফ। 

 

 

জুরাই ২০১৭ মথনক 

জুন ২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(০৭) ফাংরানদ শল্প  কাশযগশয ায়তা মকন্দ্র (শফটাক) 

 ক্রশভক নং কযণীয় শফলয় প্রতযাশত পরাপর মভয়াদ ফাস্তফায়ন অগ্রগশত 

০১. শফটানকয প্রশক্ষণ শফবানগয 

প্রনয়াজনীয় কােভাইজ 

পটয়যায মমভন -  অনরাইন 

এযাডশভন পটয়যায ততযীয 

কাজ। 

উনেশখত পটয়যায  ততযীয ভাধ্যনভ মদনয মম মকান স্থান নত 

প্রশক্ষণাথীগণ অন রাইননয ভাধ্যনভ আনফদন, আনফদন মাচাই ফাোই  বশত ৃ

নত াযনফ। এনত প্রশক্ষণাথীগণ এয ভয়  অথ ৃাশ্রয় নফ। 

মভাট-১২-ভা 

(২০১৭-১৮ ইং অথফৃেয) 

 

কাজটি ফাস্তফাশয়ত নে। 
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(০৮) ফাংরানদ ইন্সটিটিউট অফ ম্যাননজনভন্ট (শফআইএভ) 

 

ক্র. 

নং 
প্রস্তাশফত শফলয় (গৃীতব্যকানজযনাভ) 

ফাস্তফায়নকার দাশয়ত্ব প্রাপ্ত কভকৃতাৃ (মম 

কভকৃতাৃয মনর্তনত্ব ম্পাশদত 

নফ তাঁয নাভ  দফী) 

প্রতযাশত পরাপর  
শযভা (প্রতযাশত পরাপর ততশয 

নয়নে শক না তা শযভানয ভানদন্ড) শুরুয তাশযখ ভাশপ্তয তাশযখ 

1. ০১. স্বল্প মভয়াশদ প্রশক্ষনণয তথ্য ব্যফস্থাণায় 

ইনরক্ট্রশনক িশত (টিএভআইএ-মট্রশনং 

ম্যাননজনভন্ট ইনপযনভন শনেভ) ফাস্তফায়ন  

জুরাই ২০১৭ অনটাফয ২০১৭ ভাশযচারক, শফআইএভ  

শফবাগীয় প্রধান,  গনফলণা, 

মূল্যায়ন  প্রকানা শফবাগ 

 স্বল্প মভয়াশদ প্রশক্ষনণয তথ্য 

ব্যফস্থাণায উন্নয়ন  ঘটনফ, 

 দীঘ-ৃমভয়ানদ  ইনরক্ট্রশনক িশতনত  

প্রশক্ষণ  প্র শক্ষণাথীয তথ্য 

ংযক্ষমণয সুশফধা ায়া মানফ,  

 প্রশতষ্ঠান    প্রশতষ্ঠাননয ফাইনয শফশবন্ন 

মাৃনয় তথ্য শফতযণ জ নফ। 

 ইনরক্ট্রশনক ডাটানফইজ নত 

চাশফাভাত্র শফআইএভ-এ আনয়াশজত 

স্বল্প মভয়াশদ প্রশক্ষনণয তথ্য ায়া 

ম্ভফ নে, 

 শফআইএভ ক র্তৃনক্ষয স্বল্প মভয়াশদ 

প্রশক্ষনণয তথ্য প্রাশপ্তয মক্ষমত্র 

গনফলণা, মূল্যায়ন  প্রকানা 

শফবানগয  উয শনবযৃীরতা হ্রা 

মনয়নে।  

2. ০২. স্বল্প মভয়াশদ প্রশক্ষনণয ইনরক্ট্রশনক/ অনরাইন 

িশতনত প্র শক্ষণকক্ষ  কশম্পউটায ল্যাফ 

বুশকং  ফন্টননয ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

জুরাই ২০১৭ অনটাফয ২০১৭ ভাশযচারক, শফআইএভ  

শফবাগীয় কশম্পউটায 

াশবনৃ শফবাগ 

 ভাাশধককার পূনফইৃ  প্রশক্ষণকক্ষ  

কশম্পউটায ল্যাফ বুশকং-এয জন্য 

অনরাইন িশতনত চাশদা জানাননা 

মানফ।  

 প্রশক্ষণকনক্ষয আকানযয ানথ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যায সুভন্বয় াধন  

কযা ম্ভফ নফ । 

 প্রশক্ষণকক্ষ  কশম্পউটায ল্যাফ 

ফন্টন ংক্রা ন্ত জটিরতা শনযন 

নয়নে। 

 

3. ০৩. শল্পনীশত, ২০১৬ ফা স্তফায়নন দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

(মপাকার অযগানাইনজন) শননফ 

মটকননানরাশজ ইনশকউনফন মন্টায স্থানণয 

জন্য প্রস্তাফ ততশয কযা  

অনটাফয 

২০১৭ 

শডনম্বয ২০১৭ ভাশযচারক, শফআইএভ  

মপাকার া নৃ,  গনফলণা, 

মূল্যায়ন  প্রকানা শফবাগ 

 মটকননানরাশজ ইনশকউনফন মন্টায 

স্থাশত নর গনফলক  উনযাক্তায 

ভনধ্য ংনমাগ স্থানণয ভাধ্যনভ নতুন 

শল্প নেয ফাশনশজযকীকযনণ ায়তা 

প্রদান কযা ম্ভফ নফ।  

 মটকননানরাশজ ইনশকউনফন মন্টায 

স্থানণয জন্য প্র স্তাফ ভন্ত্রণারনয় 

দাশখরকৃত 

4. ০৪. শফআইএভ কর্তকৃ শযচাশরত শফশবন্ন গনফলণা  

প্রশক্ষণকারীন আনরাচনা রব্ধ জ্ঞান নত শফশবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ংস্থানক অনরাইন/ইনরক্ট্রশনক 

লুযন  (মমভন: দুনয়ৃাগ ব্যফস্থাণা  ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয়নক অনরাইন াইনলান মল্টায 

ভশনটশযং শনেভ, ঢাকা মানফান ভন্বয় 

কর্তৃক্ষমক ট্রান্সনাট ৃাচ ৃশনেভ)  ম্পনক ৃ

প্রস্তাফ প্রদান  

অনটাফয 

২০১৭ 

ভাচ ৃ২০১৮ ভাশযচারক, শফআইএভ  

মপাকার ানৃ,  শফআইএভ 

ইননানবন টিভ 

 শফশবন্ন ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ ংস্থায় 

ইননানবন প্রশক্রয়া তযাশন্বত নফ, 

 ইননানবন  মটকননানরাশজ 

ইনশকউনফন প্রশক্রয়ায় প্রশক্রয়ায় 

নমাশগতা প্রদানন শফআইএভ-এয 

ক্ষভতা বৃশি ানফ। 

 শফশবন্ন ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ ংস্থানক 

অনরাইন/ ইনরক্ট্রশনক লুযন  

ম্পনক ৃপ্রস্তাফ মপ্রশযত 



=০৭= 

 

 (০৯) মনটন্ট, শডজাইন  মট্রডভাকৃ অশধদপ্তয (শডশশডটি) 

 

 

ক্রশভক নং কযনীয় শফলয় ফাস্তফায়নকাযী ফাস্তফায়ন প্রশক্রয়া প্রতযাশত পর মভয়াদ ফাস্তফায়ন অগ্রগশত 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১. Electronic Document 

Management System 
(EDMS) চালুকযণ। 

শডশশডটি  WIPO –এয কাশযগশয 

নমাশগতায় প্রকল্প গ্রনণয 

ভাধ্যনভ 

দাপ্তশযক কানজয স্বেতা এফং গশত 

বৃশি ানফ। নশথ ব্যফস্থানায় াডকৃশ 

নশথয উয শনবযৃীরতা কভনফ। 

পূনাৃংগ অনটানভনন কামকৃয ভূশভকা 

যাখনফ।   

জুরাই’২০১৭- 

জুন’২০১৮ 

প্রশক্রয়াধীন (এ শফলনয় একটি প্রকল্প 

প্রস্তাফ শল্প ভন্ত্রণারনয় মপ্রযন কযা 

নয়শের। ভন্ত্রণারয় মাচাই 

ফাচাইনয়য জন্য িাশনং মনর 

াঠিনয়শের। িাশনং মর 

Preliminary Development 

Project Proforma/ 
Proposal (PDPP) মপ্রযমণয 

জন্য অনুনযাধ জাশননয়নে। এশফলনয় 

কামকৃ্রভ চরাভান আনে) 

 

 
 

 (১০) ন্যানার মপ্রাডাকটিশবটি অগাৃনাইনজন (এনশ) 

ক্রশভক নং কযনীয় শফলয় প্রতযাশত পরাপর ফাস্তফায়ন প্রশক্রয়া ফাস্তফায়নকার ভন্তব্য 

০১. উৎাদনীরতা ম্পশকতৃ তথ্যাশদ 

অনরাইননয ভাধ্যনভ ংগ্র। 

গনফলণা প্রশতনফদন প্রস্তুত 

দ্রুততয নফ। 

আউটনাশংৃ জুরাই/২০১৮ ফতভৃানন গনফলণা প্রশতনফদন ংক্রান্ত তথ্যাশদ ংগ্র 

কযা ভয় ানক্ষ ব্যাায। অনরাইনন উৎাদনীরতা 

শফলয়ক তথ্য ংগ্র কযা মগনর গনফলণা প্রশতনফদন 

প্রস্তুনত প্রায় অনধকৃ ভয় কভাননা মমনত ানয। 

 

 

 



=০৮= 

(১১) ফাংরানদ এযানক্রশডনটন মফাড (শফএশফ) 

 

ক্রাঃ নং কযণীয় শফলয় প্রতযাশত পরাপর মভয়াদ ফাস্তফায়ন অগ্রগশত 

০১. কক্ষ  আনানয এরাকায় শশকউশযটি 

কযানভযা স্থান  দুযফতী স্থান মথনক শনযীক্ষনণয 

ব্যফস্থা কযা। 

ডকুনভন্ট কনরার রুনভ  শনকটফতী স্থানন মাৃপ্ত শশকউশযটি কযানভযা 

স্থান কযা এফং পটয়ায ব্যফানযয ভাধ্যনভ দুযফতী স্থান নত তা 

ভশনটশযং এয ব্যফস্থা কযা।  

 জানুয়াশয ২০১৭ নত শডনম্বয 

২০১৮ মনৃ্ত 

প্রাথশভক তথ্য উাত্ত ংগ্রনয 

কাজ চরনে। 

০২. কক্ষ  আনানয এরাকায় শশকউশযটি 

কযানভযা স্থান  দুযফতী স্থান মথনক শনযীক্ষনণয 

ব্যফস্থা কযা। 

ডকুনভন্ট কনরার রুনভ  শনকটফতী স্থানন মাৃপ্ত শশকউশযটি কযানভযা 

স্থান কযা এফং পটয়ায ব্যফানযয ভাধ্যনভ দুযফতী স্থান নত তা 

ভশনটশযং এয ব্যফস্থা কযা।  

১ রা জানুয়াশয ২০১৭ মথনক ৩০ 

জুন ২০১৭ মনৃ্ত 

ফাস্তফায়ননয কাজ চরনে 

  

(১২) প্রধান ফয়রায শযদনৃকয কামাৃরয় 

ক্রশভক 

নং 

কযণীয় শফলয় প্রতযাশত পরাপর ফাস্তফায়ন প্রশক্রয়া ফাস্তফায়নকার ভন্তব্য       

(মশদ থানক) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

০১. ফয়রায অশপনয মফা 

ম্পশকতৃ মাফতীয় তথ্য 

ম্বশরত একটি এযান্ড্রনয়ড 

এযা ততশয কযা। 

গ্রাকনদয ফয়রায ব্যফায, নফায়ন ইতযাশদ ম্পশকতৃ কর 

তথ্য প্রাশপ্ত জ নফ। 

 জানুয়ারি’২০১৭ - 

রিসেম্বি’২০১৭ 

 

 

 

 

 

 

 

   


