সুরক্ষা সেবা ববভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্ থ
থ
বছগরর উদ্ভাবনী কার্ক্রগের
বাস্তবানন অগ্রেবি

ক্র/
নং

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের বববরণ

বাস্তবাননকাল ও
দাবনত্বপ্রাপ্ত কেথকিথা

প্রস্তাববি ফলাফল (কাজটি েম্পন্ন হগল গুণেি বা
পবরোণেি কী পবরবিথন আেগব)

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
বাস্তবানগনর েব থগশষ
অগ্রেবি

১.

অনলাইগনর োধ্যগে দত্তক গ্রহগণর NOC ১০ সেগেম্বর ২০১৭- কে েেগন কে খরগে ববনা সভাোবিগি NOC বাস্তবাবনি।
পাওনার আগবদন েহজীকরণ:
৩১ বিগেম্বর ২০১৭ । পাওনা র্াগব ।
ববহরােেন শাখা-০১

২.

নােবরকত্ব পবরিযাে েংক্রাি আগবদগনর ০১ সেগেম্বর ২০১৭বনস্পবত্তর পর্ থান েমূহ সিটাগবইগজ ৩০ জুন ২০১৮।
েবন্নগববশি কগর সুরক্ষা সেবা ববভাগের ববহরােেন শাখা- ০৩
ওগনবোইগট প্রদশথন।

১। আগবদন সকান পর্ থাগন আগছ, সে েম্পগকথ বাস্তবাবনি।
ওগনবোইট সর্গক জানগি পারগব। ফলশ্রুবিগি,
িাগদর েেন, ব্যন ইিযাবদ োশ্রন হগব।
২। েংবিষ্ট শাখান আগবদনকারীগদর সখোঁজ বনগি হগব
না। ফগল, শাখার সলাকবগলর কেথঘন্টা োশ্রন হগব।

৩.

নােবরকত্ব প্রদান, নােবরকত্ব পবরিযাে, ০১ সেগেম্বর ২০১৭দদত্ব
নােবরকগত্বর
েনদ প্রদান, ৩০ জুন ২০১৮
সস্পনোেীগদর পুবলশ বিনাগরন্স প্রদান এই ববহরােেন শাখা- ০৩
প্রবিটি সেবার ববপরীগি একাবিক
সরবজষ্টাগরর পবরবগিথ একটি সরবজষ্টাগর
সেবা েংবিষ্ট োেবগ্রক িথ্য অস্তর্ভথক্ত করা।

১.প্রবিটি সেবার ববপরীগি শাখান প্রাপ্ত সোট বাস্তবাবনি।
আগবদগনর েংখ্যা, বনষ্পন্ন/অবনস্পন্ন আগবদগনর
েংখ্যা, বনস্পবত্তর পর্ থান ইিযাবদ েহগজই পাওনা
র্াগব।
২. সেবা প্রিযাশীগক িথ্য প্রদান েহজির হগব।

সুরক্ষা সেবা ববভাগের আওিািীন অবিদপ্তর/দপ্তর/েংস্থার
২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছগরর উদ্ভাবন কেপথ বরকল্পনা

ক) ববহরােেন ও পােগপাট থ অবিদপ্তর কর্তক
থ ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছগরর উদ্ভাবন
কেথপবরকল্পনা

ক্র/
নং

১

২

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
বববরণ

প্রস্তাববি ফলাফল (কাজটি
েম্পন্ন হগল গুণেি বা
পবরোণেি কী পবরবিথন আেগব)
পােগপাট থ আগবদন ফরগে ০১ জুলাই ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮
জনেগণর হনরাবন কেগব এবং
েিযানগনর ববিান বাবিল জনাব সেবলনা বানু
দালাগলর েগক্র পড়ার েম্ভাবনা
করা।
অবিবরক্ত েহাপবরোলক (পােগপাট থ, হ্রাে
পাগব।
আগবদনকারী
বভো ও ইবেগগ্রশন)
পােগপাট থ ফরেটি েহগজই পূরণ
কগর আগবদনপত্র দাবখল করগি
পারগব।

স্মাট থ কািথ প্রাপ্ত বাংলাগদবশ
নােবরকগদর
পুবলশ
প্রবিগবদন
ব্যবিি
এেআরবপ
প্রদাগনর
প্রগনাজনীন কার্ থক্রে গ্রহণ

বাস্তবাননকাল ও
দাবনত্বপ্রাপ্ত কেথকিথা

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের বাস্তবানগনর
েব থগশষ অগ্রেবি

সুরক্ষা সেবা ববভাে, স্বরাষ্ট্র েন্ত্রণালন
কর্তক
থ বজও জাবরর অগপক্ষান।
৯০%

০১ জুলাই ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮
বাংলাগদবশ জািীনিা বনবিি সুরক্ষা সেবা ববভাগে প্রস্তাব সপ্ররণ
জনাব সেবলনা বানু
হগন বনি থাবরি েেগন পােগপাট থ করা হগনগছ। ২০%
অবিবরক্ত েহাপবরোলক (পােগপাট থ, ইসুয করা েম্ভব হগব।
বভো ও ইবেগগ্রশন)

ক্র/
নং

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
বববরণ

প্রস্তাববি ফলাফল (কাজটি েম্পন্ন
হগল গুণেি বা পবরোণেি কী
পবরবিথন আেগব)

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের বাস্তবানগনর
েব থগশষ অগ্রেবি

আগবদনকারী বনবদ থষ্ট সফান নাম্বাগর
(সহল্পলাইগন) সফান কগর অর্বা Email এর োধ্যগে ‘সকন্দ্রীন িথ্য
সকন্দ্র’ হগি পােগপাট থ ও বভো
েম্পবকথি িথ্য জানগি পারগব।

সহল্পলাইগনর জন্য ববটিআরবে হগি
৫(পোঁে) বিবজগটর শট থ সকাি বরাি
পাওনা সেগছ। Network
connectivity ও Work
station েস্থাপগনর জন্য েংবিষ্ট
সেবাদানকারী প্রবিষ্ঠান হগি সেবা
ক্রে কার্ থক্রে েলোন আগছ।(৬০%)

০১ জুলাই ২০১৭- ৩১ বিগেম্বর বভো প্রার্ীগদর আগবদন জো ও বভো
২০১৭
প্রাবপ্ত েহজির হগব এবং সেবার োন
জনাব নাবদরা আক্তার
উন্ননন হগব ।
উপ পবরোলক (বভো ও
ইবেগগ্রশন)

বভো শাখা ও ববভােীন পােগপাট থ ও
বভো অবফে, আোরেোঁও এ বিবজটাল
বেগেগে ক্রে (Serial) ব্যবস্থাপনা
োলুর কার্ থক্রে েলোন আগছ।
(৮০%)

বাস্তবাননকাল ও
দাবনত্বপ্রাপ্ত কেথকিথা

৩

প্রিান
কার্ থালগন ০১ জুলাই ২০১৭- ৩১ বিগেম্বর
সহল্পলাইনেহ ‘সকন্দ্রীন িথ্য ২০১৭
সকন্দ্র স্থাপন’ ।
জনাব ববলবকে আফগরাজা
বেবিকা,
েহকাবর পবরোলক (পবরকল্পনা,
প্রবশক্ষণ ও উন্ননন )

৪

বভো শাখান ইগলকট্রবনক
বিেগে সবািথ স্থাপগনর
োধ্যগে বিবজটাল বেগেগে
ক্রে(Serial) ব্যবস্থাপনা
োলু করা (e-Queue
Management) ।

সুরক্ষা সেবা ববভাগের আওিািীন অবিদপ্তর/দপ্তর/েংস্থার
২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছগরর উদ্ভাবন কেপথ বরকল্পনা

খ) কারা অবিদপ্তগরর কর্তক
থ ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছগরর উদ্ভাবন কেথপবরকল্পনা

ক্র/
নং

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
বববরণ

১

কারাোগর
ববিগদর
জন্য সোবাইল সফানবুর্
স্থাপন

২

আদালি ও কারাোগরর
েগধ্য
বভবিও
কনফাগরবন্সং বেগেে
োলুকরণ

প্রস্তাববি ফলাফল (কাজটি েম্পন্ন ইগনাগভশন কার্ থক্রগের বাস্তবানগনর েব থগশষ অগ্রেবি
হগল গুণেি বা পবরোণেি কী
পবরবিথন আেগব)
০১ জুলাই‘ ২০১৭- ৩০ োে থ ববিগদর োগর্ িাগদর আত্মীন কারাোগর ববিগদর জন্য সোবাইল সফানবুর্ স্হাপগনর
২০১৮
স্বজগনর সর্াোগর্াে েহজির হগব। জন্য পাইলট প্রগজক্ট বহগেগব প্রিান েন্ত্রীর কার্ থালগনর
সজলসুপার, টাঙ্গাইল সজলা
এটুআই প্রকগল্পর অর্ থানগন টাঙ্গাইল সজল কারাোগর
কারাোর
সোবাইল সফানবুর্ স্হাপন করা হগনগছ। ২৮/০৩/২০১৮
বি: িাবরখ োননীন স্বারষ্ট্র েন্ত্রী েগহাদন উগবািন
কগরগছন।
০১ জুলাই ২০১৭- ৩০ জানুনাবর বভবিও কনফাগরবন্সং এর োধ্যগে বভবিও কনফাগরবন্সং এর োধ্যগে োক্ষয গ্রহগণর জন্য
২০১৮
ঝুবকমুক্ত হাবজরা প্রদান করা র্াগব। ঢাকা সকবন্দ্রন কারাোর, সকরাণীেঞ্জ এবং
অবিবরক্ত কারা েহাপবরদশথক
হাইবেবকউবরটি সকন্দ্রীন কারাোর, কাবশেপুর এ ২ টি
কক্ষ ববহ:শব্দ বনগরািকরণ, শীিািপ বননন্ত্রণ, কগক্ষর
বভিগরর ও বাইগরর প্রগনাজনীন েংখ্যক বেবেটিবভ
কযাগেরা স্থাপর এবং আগলাক প্রগক্ষপন ব্যবস্থার
উন্নননেহ অন্যান্য পূিথ ও দবদ্যযবিক উন্ননন কার্ থক্রে
কারা অবিদপ্তর কর্তক
থ েম্পাদন করা হগনগছ।
বাস্তবাননকাল ও
দাবনত্বপ্রাপ্ত কেথকিথা

প্রিান েন্ত্রীর কার্ থালগনর এ টু আই কর্তক
থ সনগটাানাবকথং
ও অন্যান্য কার্ থক্রে বাস্তবাননিীন রগনগছ। ৮৫%

ক্র/
নং

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
বববরণ

৩

ববিগদর
দিরী

৪

কারা হােপািাগল সুষ্ঠু
সেবিগকল
সরকি থ
বকবপং
বেগেে
োলুকরণ

বাস্তবাননকাল ও
দাবনত্বপ্রাপ্ত কেথকিথা

সিটাগবইজ ০১ জুলাই ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮
অবিবরক্ত কারা েহাপবরদশথক

০১ জুলাই ২০১৭এবপ্রল ২০১৭৩০ জুন ২০১৮
সজলসুপার, টাঙ্গাইল সজলা কারাোর

প্রস্তাববি ফলাফল (কাজটি েম্পন্ন
হগল গুণেি বা পবরোণেি কী
পবরবিথন আেগব)

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের বাস্তবানগনর েব থগশষ
অগ্রেবি

ববিগদর িথ্য-উপাত্ত েংরক্ষণ এবং
একাবিক বার কারাোগর প্রগবশকারী
ববিগদর েহগজই েনাক্ত করা ও
ববি মুবক্ত প্রদান প্রবক্রনা েহজির
হগব।

কারা অবিদপ্তর ও রযাগবর সর্ৌর্ উগযাগে
কারাোরেমূগহ ববিগদর সিটাগবইজ দিরীর
লগক্ষয সদগশর ৪৫ টি কারাোগর সিটা ইনপুগটর
কাজ েম্পন্ন হগনগছ। অববশষ্ট ২৩ টি কারাোগর
েলবি বছগরর েগধ্যই েম্পন্ন হগব। ৮০%

ববি সরােীগদর সরাে
প্রার্বেক ভাগব টাঙ্গাইল সজলা কারাোগর কারা
েনাক্তকরণ ও স্বাস্থযেি পবরেংখ্যান হােপািাগল আেি ববিগদর জন্য Inmates
প্রাবপ্ত েহজির হগব।
Medical Record File দিরী কগর
বেবকৎো সেবা প্রদান করা হগে। পদ্ধবিটি
ফলপ্রসূ হগল সদগশর েকল কারাোগর কারা
হােপািাগল বিবজটাল সেবিগকল সরকিথ বকবপং
বেগেে োলু করা হগব। ৯০%

ক্র/
নং

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
বববরণ

বাস্তবাননকাল ও
দাবনত্বপ্রাপ্ত কেথকিথা

প্রস্তাববি ফলাফল (কাজটি েম্পন্ন ইগনাগভশন কার্ থক্রগের বাস্তবানগনর
হগল গুণেি বা পবরোণেি কী
েব থগশষ অগ্রেবি
পবরবিথন আেগব)

৫

Standard Leave ০১ সে ২০১৭- ৩০ এবপ্রল ২০১৮
Form এর োধ্যগে সজলসুপার, টাঙ্গাইল সজলা কারাোর
কারা কেথোবরগদর ছুটির
আগবদন
প্রবক্রনা
েহজীকরন

বনি থাবরি ফরগে েহগজ
আগবদন করা র্াগব।

৬

ই-সেবার োধ্যগে সদখা- ০১ সফব্রুনাবর ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮
োক্ষাি প্রবক্রনা েহজীকরণ সজলার, বগুড়া সজলা কারাোর

সদখা োক্ষাগি েেন কে
লােগব এবং দ্যু্গভাে কেগব

৭

ওগনগেজ ম্যাগনজগেন্ট এন্ড ০১ সে ২০১৭- ৩০ জু ’২০১৮
ইউগজে
সজলসুপার, কুবড়গ্রাে সজলা কারাোর

পেনশীল আবজথনা দজবোর এবং কুবড়গ্রাে
সজলা
কারাোর
অপেনশীল আবজথনা বরোইবিং এর প্রার্বেকভাগব বাস্তবানগনর কাজ
োধ্যগে কারা েত্বর আবজথনামুক্ত েলগছ। ৫০%
রাখা র্াগব।

ছুটির সদগশর
কারাোর
েমূগহ
Standard
Leave
Form সপ্ররণ করা হগনগছ এবং
এর ব্যবহার শুরু হগনগছ, র্ার সুফল
েকগলই পাগে। ৯০%

Mobile Apps দিরী হগনগছ।
রংপুর সকন্দ্রীন কারাোগর পাইলটিং
েলগছ। ৯৫%

সুরক্ষা সেবা ববভাগের আওিািীন অবিদপ্তর/দপ্তর/েংস্থার
২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছগরর উদ্ভাবন কেপথ বরকল্পনা

ে) োদকদ্রব্য বননন্ত্রণ অবিদপ্তগরর কর্তক
থ ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছগরর উদ্ভাবন কেথপবরকল্পনা

ক্র/
নং

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
বববরণ

০১

োরাগদগশ বনরােন সকগন্দ্র
ভবিথকৃি সরােীগদর হাল
অবস্থা Real time এ
জানার জন্য Online
patient
management
বেগেে োলু করা।

০১ সফব্রুনাবর ২০১৭ - ৩১ বিগেম্বর োদকােক্ত সরােীগদর বেবকৎো
২০১৭
সেবান েহজীকরণ হগব ।
আেক্তগদর প্রকৃবি ও সশ্রণী
দীগেন েন্দ্র সোপ, েহকারী
েম্পগকথ জানা র্াগব এবং
সপ্রাগ্রাোর।
আেক্তগদর োদক বভবত্তক এবং
বনে বভবত্তক সশ্রণী ববভাজন করা
র্াগব।

Online patient management
বেগেে োলু করা হগনগছ। এ বেগেগে এখন পর্ থি
৩৫ জন সরােীর িথ্য পাওনা সেগছ। েম্প্রবি
েফটওনারটিগি ত্রুটি সদখা সেগছ। শীঘ্রই ত্রুটি
েংগশািন করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হগব। বাস্তবানগনর
অগ্রেবি প্রান ৯৫%।

০২

৫০-৬০
বেবনগটর ০১ আেে ২০১৭ - ৩১ এু্বপ্রল এগি জনেগেিনিা বৃবদ্ধ পাগব
োদকববগরািী স্বল্প দদঘ থয ২০১৮
এবং োদকােগক্তর েংখ্যা হ্রাে
েলবিত্র প্রস্ত্তি পূব থক
পাগব।
সক.এে.িবরকুল ইেলাে
প্রদশথন করা।
পবরোলক (বনগরাি বশক্ষা)

েলবেত্র ও প্রকাশনা অবিদপ্তগরর েহগর্াবেিান
অবিদপ্তগরর কার্ থক্রে বনভথর একটি প্রাো্য বেত্র ও
োদগকর ক্ষবিকর প্রভাব েস্পগকথ বিনটি টিবভ
বফলার বনেথাণ করা হগনগছ। টিবভ বফলার বিনটি
বাংলাগদশ সটবলবভশনেহ বববভন্ন সবেরকাবর টিবভ
েযাগনগল এবং িথ্য অবফে েহ অবিদপ্তগরর সজলা
জন্য সপ্ররণ করা হগনগছ। বাস্তবানগনর অগ্রেবি প্রান
৯০%।

বাস্তবাননকাল ও
দাবনত্বপ্রাপ্ত কেথকিথা

প্রস্তাববি ফলাফল (কাজটি েম্পন্ন
হগল গুণেি বা পবরোণেি কী
পবরবিথন আেগব)

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের বাস্তবানগনর েব থগশষ
অগ্রেবি

ক্র/
নং

০৩

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
বববরণ

বাস্তবাননকাল ও
দাবনত্বপ্রাপ্ত কেথকিথা

েরকাবর ও সবেরকাবর ০১ জুলাই ২০১৭ - ৩১ োে থ ২০১৮।
োদকােবক্ত বনরােন সকগন্দ্র
সোোঃ েবফদ্যল ইেলাে
বেবকৎোন
বনগনাবজি
এবিকশনাল প্রগফশনালগদর পবরোলক (বেবকৎো ও পুনব থােন)
েধ্য হগি কেপগক্ষ ২৫০
জনগক প্রবশক্ষণ সদনার
ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রস্তাববি ফলাফল (কাজটি েম্পন্ন
হগল গুণেি বা পবরোণেি কী
পবরবিথন আেগব)

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
বাস্তবানগনর েব থগশষ অগ্রেবি

োদকােক্ত সরােীগদর বেবকৎোর
গুণেিোন বৃবদ্ধ পাগব এবং
োদকােক্ত ব্যবক্তরা সুস্থ হগন
স্বাভাববক জীবগন বফগর আোর
শিকরা হার বৃবদ্ধ পাগব।

জুলাই,২০১৭
িাবরখ
হগি
সফব্রুনাবর ২০১৮ পর্ থি েেগন ০৬
টি ব্যাগে সোট ১৯৫ জনগক ইগকা
প্রবশক্ষণ সদনা হগনগছ। এছাড়া
োে থ,২০১৮ োে হগি আগরা ৪০
জগনর প্রবশক্ষণ েলোন আগছ।
বাস্তবানগনর অগ্রেবি প্রান ৮০%।

সুরক্ষা সেবা ববভাগের আওিািীন অবিদপ্তর/দপ্তর/েংস্থার
২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছগরর উদ্ভাবন কেপথ বরকল্পনা

ঘ) ফানার োবভথে ও বেবভল বিগফন্স অবিদপ্তর কর্তক
থ উদ্ভাবনী কেথপবরকল্পনা ২০১৭-২০১৮

ক্র/
নং

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের বববরণ

বাস্তবাননকাল ও
দাবনত্বপ্রাপ্ত কেথকিথা

প্রস্তাববি ফলাফল (কাজটি েম্পন্ন
হগল গুণেি বা পবরোণেি কী
পবরবিথন আেগব)

ইগনাগভশন
কার্ থক্রগের
বাস্তবানগনর েব থগশষ
অগ্রেবি

১।

ই-ফানার লাইগেন্স (e-Fire ১ জুলাই ২০১৭ – ৩০ সেগেম্বর ২০১৭
License) োলুকরগণর োধ্যগে জনাব সোোঃ আকরাে সহাগেন
অনলাইগন ফানার লাইগেন্স প্রদান; েহকারী পবরোলক (উন্ননন)

অনলাইগন ফানার লাইগেন্স প্রদাগনর ৯০% কাজ েম্পন্ন।
োধ্যগে েেন ও অগর্ থর োশ্রন হগব পাইলটিং
কাজ
এবং সভাোবি লাঘব হগব।
েলোন।

২।

সবেরকাবর প্রবিষ্ঠানেমূগহ ফানার ১ জুলাই ২০১৭ - ৩০ জুন ২০১৮
সেফটি সট্রবনং েংক্রাি দাপ্তবরক ইগনাগভশন টিে ও প্যাগকজ সেল
কার্য্কক্রথে অনলাইনকরণ;

অনলাইগন ফানার সেফটি সট্রবনং বাস্তবাননািীন।
েংক্রাি দাপ্তবরক কাজ েোিার ৩৫% কাজ েম্পন্ন।
োধ্যগে নােবরগকর েেন ও অর্ থ ব্যন
কেগব এবং সভাোবি লাঘব হগব।

৩।

ফানার োবভথে ও বেবভল বিগফন্স ১ জুলাই ২০১৭ -৩০ জুন ২০১৮
সট্রবনং কেগেগে ৬ োে সেনাবদ ইগনাগভশন টিে ও প্রবশক্ষণ শাখা
ফানার বিগোো সকাগে থ ভবিথ েংক্রাি
কার্য্কক্রথে অনলাইনকরণ;

অনলাইগন ফানার বিগোো সকাগে থ বাস্তবাননািীন। ২০%
ভবিথর কার্য্কক্রথে গ্রহগনর োধ্যগে কাজ েম্পন্ন।
ভবিথচ্ছুক নােবরগকর েেন ও অগর্ থর
োশ্রন হগব এবং সভাোবি কেগব।

ক্র/
নং

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
বববরণ

বাস্তবাননকাল ও
দাবনত্বপ্রাপ্ত কেথকিথা

প্রস্তাববি ফলাফল (কাজটি েম্পন্ন ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
হগল গুণেি বা পবরোণেি কী বাস্তবানগনর েব থগশষ
পবরবিথন আেগব)
অগ্রেবি

৪।

ফানার বরগপাট থ (Fire ১ জুলাই ২০১৭ - ৩০ জুন ২০১৮
ফানার বরগপাট থ প্রদাগনর আবর্ থক বাস্তবাবনি।
Report) প্রদান কার্ থক্রে ইগনাগভশন টিে, সেন্টরেণ ও
ক্ষেিা বৃবদ্ধর োধ্যগে ক্ষবিগ্রস্থ
েহজীকরণ;
জনাব সোোঃ ওবহদ্যল ইেলাে েহোঃ পবরোলক নােবরক কেেেগন ও কে অর্ থ
(ওহাোঃ)
ব্যগন ও েহগজ বরগপাট থ পাগব।

৫।

সজলা/ববভাে হগি অবিদপ্তগর ১ জুলাই ২০১৭ – ৩১ বিগেম্বর ২০১৭
োবেক প্রবিগবদন সপ্ররণ জনাব োসুদ্যর রহোন আকি, েহকারী পবরোলক,
কার্য্কক্রথে েহজীকরণ;
ঢাকা ও জনাব সুভাে েন্দ্র সদবনার্. েহকারী
পবরোলক (অপাগরশন)
ফানার োবভথে ও বেবভল ১ জুলাই ২০১৭ - ৩০ জুন ২০১৮
বিগফন্স অবিদপ্তগরর েকল
জরুবর সটবলগফান নম্বর ৩ (ববটিআরবে-র েহগর্াবেিা প্রাবপ্ত োগপগক্ষ)
(বিন) বিবজটকরণ এবং জনাব বেবিকুর রহোন আকি
সদশব্যাপী
উক্ত নম্বর েহকারী সর্াোগর্াে প্রগকৌশলী /
োলুকরণ;
ইগনাগভশন টিে

৬।

Less paper ব্যবহাগরর বাস্তবাননািীন। ৫০%
োধ্যগে অপেন সরাি করা র্াগব কাজ েম্পন্ন
এবং েেন োশ্রন হগব।
ববটিআরবে-র
বাস্তবাবনি
োরাগদশব্যাপী
েহগজ ফানার
বিগফন্স-এর
পারগব।

েহানিান বাস্তবাবনি।
হগল
জনেণ
একই নাম্বাগর খুব
োবভথে ও বেবভল
েহানিা বনগি

ক্র/
নং

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
বববরণ

বাস্তবাননকাল ও
দাবনত্বপ্রাপ্ত কেথকিথা

৭।

অবিদপ্তগরর
েকল
কেথকিথা-কেথোরীর িথ্য
েম্ববলি অনলাইনবভবত্তক
HR িাটাগবজ দিবরকরণ;

১ জুলাই ২০১৭ – ৩১ বিগেম্বর
২০১৭
জনাব সোোঃ রবফকুল ইেলাে
েহকারী পবরোলক (সোর)

৮।

েকল অবিকান্ড ও দ্যঘ থটনার ১ জুলাই ২০১৭ – ৩১ বিগেম্বর
পবরেংখ্যান
বভবত্তক ২০১৭
িাটাগবজ দিবরকরণ;
জনাব সোোঃ সোজাগেল হক উপ-পবরোলক
(অপাোঃও সেইনোঃ)

প্রস্তাববি ফলাফল (কাজটি েম্পন্ন হগল
গুণেি বা পবরোণেি কী পবরবিথন
আেগব)

ইগনাগভশন কার্ থক্রগের
বাস্তবানগনর েব থগশষ
অগ্রেবি

HR িাটাগবজ দিবরর কাজ েম্পন্ন বাস্তবাননািীন। ৯০%
হগল োকুবররিগদর হালনাোদ িথ্য কাজ েম্পন্ন। পাইলটিং
অনলাইগন পাওনা র্াগব।
কাজ েলোন।

সোবাইল এযাপে-এর োহাগে অবিকান্ড বাস্তবাননািীন।
ও দ্যঘ থটনার পবরেংখ্যান বভবত্তক কাজ েম্পন্ন।
িাটাগবজ দিবরর ফগল প্রবিগবদন প্রস্তুি
েহজ ও গ্রহণগর্াগ্য হগব। ILO এর
েহানিান এযাপেটি বনবেথি হগব।

৫০%

