
উদ্ভাফন কাম যক্রভ ফাৎরযক কভ যরযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় :  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

রফবফচ্য  ার -২০১৭ 

 

ক্র 

রভক 

নং 

প্রস্তারফত রফলয় 

(গৃীতব্য কাবেয নাভ) 

ফাস্তফায়ন  কার 

 

 

 

 

 

 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযা 

প্রতযারত পরাপর 

(কােটি ম্পন্ন  বর 

গুণগত ফা  রযভাণ  

গত কী রযফতযন  

আবফ 

) 

রযভাণ  

( 

প্রতযারত 

পরাপর 

ততরয  বয়বে  

রক না  তা  

রযভাবয 

ভানদন্ড 

) 

শুরুয 

তারযখ 

ভারপ্তয 

তারযখ 

 

১  ইবনাববন  টিবভয ভারক 

বা রনয়রভত আফান। 

োনুয়ারয 

, ২০১৭ 

রিবম্বয 

, ২০১৭ 

ভন্ত্রণারবয়য  

রচ্প  

ইবনাববন  

অরপায  

 ইবনাববন  রফলবয় 

ভন্ত্রণারবয়য চ্রভান  

কাম যক্রভ  রনয়রভত  

ভরনটয  কযা । 

ভারক  বায  

কাম যরফফযণী। 

২ ইবনাববন প্রস্তাফ   আফান 

(ভারক  রবরিক) 

োনুয়ারয 

, ২০১৭ 

রিবম্বয 

, ২০১৭ 

ইবনাববন  

টিভ 

কর  কভ যকতযায  

রনকট  বত  

ইবনাববন প্রস্তাফ   

ংগ্র। 

প্রাপ্ত  প্রস্তাবফয  

ংখ্যা। 

৩ ভন্ত্রণারবয়য  ভন্বয় বায় 

ইবনাববন  টিভ  কর্তযক    

ফাোইকৃত ইবনাববন প্রস্তাফ   

মূ  উস্থান 

োনুয়ারয 

, ২০১৭ 

রিবম্বয 

, ২০১৭ 

ইবনাববন  

টিভ 

ভন্বয় বা কর্তযক   

ইবনাববন প্রস্তাফ   

অনুবভাদন। 

অনুবভারদত 

ইবনাববন 

প্রস্তাফ।    

৪ ভন্ত্রণারবয়য  অধীন 

দপ্তয/ংস্থায ইবনাববন  

টিবভয  ফপাকার  বয়ন্ট ফদয  

রনবয়  ভারক বা  আফান। 

ভারক ভারক ইবনাববন  

টিভ 

দপ্তয/ংস্থায  

ইবনাববন  কাম যক্রভ  

ভরনটয কযা । 

ভারক  বায 

কাম যরফফযনী । 

৫ ভন্ত্রণারয়  ও  অধীন 

দপ্তয/ংস্থায  কভ যকতযাবদয 

২০ ঘন্টা প্ররক্ষণ  

োনুয়ারয 

, ২০১৭ 

রিবম্বয 

, ২০১৭ 

ইবনাববন  

টিভ/ 

অরতরযক্ত-

রচ্ফ 

(প্রান) 

ফফা  েীকযণ 

রফলয়  ম্পবকয 

তারিক ও  ফাস্তফ 

ধাযণা প্রদান । 

প্ররক্ষণ প্রাপ্ত 

কভ যকতযাবদয  

ংখ্যা  

৬ ইবনাববন প্রস্তাফ   

প্রদানকাযী ও  

ফাস্তফায়নকাযীবদয প্রবনাদনা  

প্রদান   

োনুয়ারয 

, ২০১৭ 

রিবম্বয 

, ২০১৭ 

ইবনাববন  

টিভ/ 

অরতরযক্ত-

রচ্ফ 

(প্রান) 

 

ইবনাববন ংক্রান্ত  

কাম যক্রফভ 

উৎারতকযণ। 

 

 

প্রবনাদনা  প্রাপ্ত 

কভ যকতযাবদয 

তাররকা 



ক্র 

রভক 

নং 

প্রস্তারফত রফলয় 

(গৃীতব্য কাবেয নাভ) 

 

 

 

 

 

ফাস্তফায়ন  কার 

 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযা 

প্রতযারত পরাপর 

(কােটি ম্পন্ন  বর 

গুণগত ফা  রযভাণ  

গত কী রযফতযন  

আবফ 

) 

রযভাণ  

( 

প্রতযারত 

পরাপর 

ততরয  বয়বে  

রক না  তা  

রযভাবয 

ভানদন্ড 

) 

শুরুয 

তারযখ 

ভারপ্তয 

তারযখ 

৭ ইবনাববন প্রস্তাফ গ্রবণ 

াভারেক  ফমাগাবমাগ  

ভাধ্যবভয  ব্যফায 

োনুয়ারয 

, ২০১৭ 

 

 

 

 

 

রিবম্বয 

, ২০১৭ 

ইবনাববন  

টিভ 

াভারেক  ফমাগাবমাগ  

ভাধ্যবভ  ইবনাববন 

ংক্রান্ত  কাম যক্রভ 

অফরতকযণ  এফং এ 

রফলবয় ংরিষ্টবদয 

ভতাভত ও  যাভ য 

গ্রণ।  

াভারেক  

ফমাগাবমাগ  

ভাধ্যবভ  প্রদি  

ফাস্ট ও  এ  

রফলবয়  প্রাপ্ত 

ভতাভত। 

৮ ফফা  দ্ধরত   েীকযণ  , 

ই-পাইররং ,  ইবনাববন 

ইতযারদ  রফলবয়  প্ররক্ষণ  

প্রদান ও  ওয়াকয /ফরভনায 

আবয়ােবনয  েন্য  এটুআই ও  

ংরিষ্ট  অন্যান্য  প্ররতষ্ঠান  

/অংীেন রচ্রিতকযণ   ও  

তাবদয  াবথ ফমাগাবমাগ 

কযা। 

োনুয়ারয 

, ২০১৭ 

রিবম্বয 

, ২০১৭ 

ইবনাববন  

টিভ 

 কভ যসূরচ্  ফাস্তফায়বন 

ংরিষ্ট  ব্যরক্ত  ও  

প্ররতষ্ঠাবনয  

বমারগতা  াওয়া  

মাবফ। 

 ফমাগাবমাবগয  

ভাধ্যবভ  

আবয়ারেত 

অনুষ্ঠান ংখ্যা। 

৯ অনুবভারদত  আইরিয়া  মূ  

াইরটিং এয  ব্যফস্থাকযণ 

  ১ 

রিবম্বয 

, ২০১৭ 

৩১ 

রিবম্বয 

, ২০১৭ 

ভন্ত্রণারয়  ও  

ংরিষ্ট 

দপ্তয/ংস্থা 

ইবনাববন কাম যক্রভ 

ফাস্তফায়ন আযম্ভ ।   

াইরট  প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন  

প্ররতবফদন । 

১০ ভন্ত্রণারয়  ও  অরধদপ্তবযয  

কভ যকতযাগণ  কর্তযক  

ফাস্তফারয়ত ইবনাববন 

ম যাবরাচ্নায  য পুবযাদবভ 

ফাস্তফায়বনয উবযাগ  

(ফেরআ ) 

 ১ 

রিবম্বয 

, ২০১৭ 

 ৩১ 

রিবম্বয 

, ২০১৭ 

ইবনাববন  

টিভ 

ফাস্তফারয়ত আইরিয়া  

a2i  আইরিয়া 

ব্যাংবক  েভাদান 

এফং   রনয়রভতবাবফ  

এ ধযবণয কাম যক্রভ 

চ্াররবয় মাওয়া।  

ইবনাববন 

কাম যক্রভ  

ফাস্তফায়ন  

ংক্রান্ত ফারল যক  

প্ররতবফদন। 

 

  

 


