
 

 

উ�াবন কম �পিরক�না, ২০১৭-২০১৮ 
(০১ �লাই ২০১৭  �থেক ৩০ �ন ২০১৮) 

 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় 

 

�িমক 
নং 

িবষয় ��ািবত িবষয় 
(�হীত� কােজর নাম) 

বা�বায়নকাল দািয়��া� 
কম �কত�া 

�ত�ািশত ফলাফল 
(কাজ� স�� হেল 

�ণগত বা পিরমাণগত 
কী পিরবত�ন আসেব) 

পিরমাপ 
(�ত�ািশত 

ফলাফল �তির 
হেয়েছ িকনা তা 

পিরমােপর 
মানদ�) 

 ��র তািরখ সমাি�র 
তািরখ 

 

০১. �সবা �ি�য়া 
সহজীকরণ।  

০১. জাতীয় জা�ঘেরর 
ওেয়বসাইট 
ই�ারএ�াক�ভ কের 
উ�ীতকরণ।    

�সে��র 
২০১৭ 

মাচ � ২০১৮ ইেনােভশন 
কিম� 

ওেয়বসাইেটর মা�েম 
জনগেণর সােথ 
�যাগােযাগ �ি� ও ত� 
আদান-�দােন সময়, 
অথ � ও �ম �াস করা 
স�ব হেব।  

ওেয়বসাইট 
�মণকারীর 
সং�া।  

০২. জাতীয় জা�ঘেরর 
�েবশ �িকট 
অনলাইেন �েয়র 
�ব�াকরণ।  

*  �েয়াজনীয় বােজট �াি� 
সােপে� কাজ� স�াদন 
করা যােব।  

অে�াবর 
২০১৭ 

�ন ২০১৭ ইেনােভশন 
কিম� ও 
আইিস� 
শাখা 

জা�ঘের না এেস এবং 
লাইেন না দ�িড়েয় �দিশ 
ও িবেদিশ নাগিরকগণ 
�েকট �য় কের 
জা�ঘর �মণ করেত 
পারেবন।  

অনলাইন 
�েকট 
�য়কারীর 
সং�া।  

০৩. �ালািরেত িডিজটাল 
কে�ােন� 
সং�াপেনর 
�ব�াকরণ।  

আগ� ২০১৭ �ন ২০১৮ সংি�� 
িবভাগ, 
ইেনােভশন 
কিম� ও 
আইিস� 
শাখা 

�ালািরেত িডিজটাল 
কে�ােন� �বহার 
কের  �ামা� ও 
পিরে�ি�ত �দশ �েনর 
মা�েম িনদশ �েনর 
আবহেক জীব� কের 
�তালার �য়াস পােব। 
দশ �ক উৎসােহর সােথ 
ঐিতহ�েক জানেত 
পারেবন।  

আগত দশ �ক 
সং�া, ম�� 
খাতা ও িকয়� 
কেম�স িল�। 

০৪. শাখা জা�ঘরস�েহর 
ওেয়বসাইট �ডােমইন 
�রিজে�শন ও 
ওেয়বসাইট �তির।  

�লাই ২০১৭ �ফ�য়াির 
২০১৮ 

ইেনােভশন 
কিম� ও 
আইিস� 
শাখা 

জাতীয় জা�ঘেরর 
অধীন� শাখা জা�ঘেরর 
যাবতীয় ত� 
ওেয়বসাইেটর মা�েম 
�দশ-িবেদেশর ওেয়ব 
�মণকারীগণ অবগত 
হেত পারেবন। ফেল 
উ� জা�ঘেরর �িত 
জনগেণর আ�হ �ি� 
হেব।   

ওেয়বসাইট 
�মণকারীর 
সং�া।  



2 

 

০৫. জাতীয় জা�ঘেরর 
িব�ামকে� (২৬ ন�র 
�ালাির) িডিজটাল 
কে�ােন� সং�াপন।   

আগ� ২০১৭ িডেস�র 
২০১৮ 

আইিস� 
শাখা 

িব�াম কে� আরও 
িডিজটাল কে�ােন� 
সং�াপন করার মা�েম 
িব�ামরতেদর 
িবেনাদন/�াি�র �ব�া 
করা।  

িব�ামক� 
�বহারকারীর 
সং�া।  

০৬. জা�ঘেরর লাইে�িরেত 
পাঠকেদর জ� এবং 
মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র লিবেত  
অেপ�ারতেদর  জ� 
অনলাইন �ব�াসহ 
কি�উটার ও ি��ার 
সং�াপেনর �ব�া 
�হণ। 

আগ� ২০১৭ িডেস�র 
২০১৮ 

আইিস� 
শাখা 

১. জা�ঘেরর 
লাইে�িরেত কি�উটার 
ও ি��ার সং�াপেনর 
মা�েম গেবষকেদর 
ই�ারেনট �বহার 
করার �িবধা �দান। 
২. জা�ঘেরর 
মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র লিবেত 
অেপ�ারতেদর 
ই�ারেনট �বহােরর 
�িবধা �দান।   

১। লাইে�ির 
�বহারকারীর 
সং�া। 
২। ম�� খাতা।  

  ০৭. িশ�াথ�েদর জা�ঘর 
পিরদশ �েনর �েব � 
Digital 
Documentation 
�দশ �েনর �ব�া 
�হণ।   

িডেস�র 
২০১৭ 

�ম ২০১৮ ড. িবজয় 
�� 
বিণক, 
উপ-কীপার 
(জ)  

িশ�িকেশারেদর জ� 
এই �ব�া জা�ঘর 
�মণেক অথ �বহ করেব। 
জাতীয় ঐিতহ� ও 
�গৗরবময় ইিতহাস 
উপলি� করেত সমথ � 
হেব।  

ছা�ছা�ী সং�া 
ও ম�� খাতা 

০৮. কিব �িফয়া কামাল 
িমলনায়তন �থেক 
অ��ােনর অিডও-
িভিডও িসেনে�ে� 
�দশ �েনর �ব�া 
�হণ।  

�সে��র 
২০১৭  

নেভ�র ২০১৮ আইিস� 
শাখা 

এর মা�েম জনি�য় ও 
����ণ � অ��ানস�হ 
একই সােথ �� হেল 
�দখােনা স�ব হেব। 
ফেল অিধক সং�ক 
দশ �ক-��াতা তা �দখার 
�েযাগ পােব।  

দশ �ক-��াতার 
সং�া।  

০২. দা�িরক 
অভ��রীণ 
কম ��ি�য়ার 
উ�য়ন। 

০১.  Leave 
Management 
System �বত�ন। 

*  �েয়াজনীয় বােজট �াি� 
সােপে� কাজ� স�াদন 
করা যােব।   

জা�য়াির 
২০১৮ 

�ন ২০১৮ ইেনােভশন 
কিম� 

এই প�িতেত জা�ঘর 
ই-ফাইিলং �বত�ন করা 
স�ব হেব।  

�ত িস�া� ও 
কাগেজর 
�বহার �াস।  

০২. Microsoft 
Exchange 
Server �ব�া 
�বত�ন।  

�সে��র 
২০১৭ 

িডেস�র 
২০১৮ 

ইেনােভশন 
কিম� 

এই �ব�া জা�ঘের 
কাগেজর �বহার �াস 
করেব। ফেল কােজর 
গিত �ি� পােব।  

কাগেজর 
�বহার �াস ও 
কােজর গিত 
�ি�।  

০৩. HR Management 

System 
কায �করকরণ।  

�সে��র 
২০১৭ 

িডেস�র 
২০১৮ 

ইেনােভশন 
কিম� 

অিফসার ও 
কম �চারীেদর দা�িরক 
ত� �ত পাওয়া এবং 
�ত িস�া� �নয়া স�ব 
হেব।   

কােজর গিত 
�ি� ও ��তা 
আনয়ন স�ব 
হেব।  
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০৪. Digital Ticket 
Scanning �ব�া 
�বত�ন।  

িডেস�র 
২০১৭ 

জা�য়াির 
২০১৮ 

ইেনােভশন 
কিম� 

�ন�িত �রাধ করা স�ব 
হেব। ��তা �ি� 
পােব।  

অিভেযাগ �াস 
ও ��তা �ি�। 

০৫. জা�ঘেরর সকল 
কম �কত�ার কি�উটার 
�নটওয়ােক�র আওতায় 
আনয়েনর 
�ব�াকরণ।  

িডেস�র 
২০১৭ 

জা�য়াির 
২০১৮ 

ইেনােভশন 
কিম� 

কােজর গিত �ি� পােব। 
এিপএ টােগ �ট �রণ 
স�ব হেব।   

কােজর গিত 
�ি�। 

০৬. জা�ঘেরর ২০ জন 
কম �কত�ােক ই-
ফাইিলং িবষেয় 
অভ��রীণ �িশ�ণ।  

�সে��র 
২০১৭ 

মাচ � ২০১৮ ইেনােভশন 
কিম� 

A2i এর ই-ফাইিলং 
িবষেয় দ�তা �ি� 
পােব।    

ই-ফাইিলং এর 
��� �ি� হেব।  

০৩. উ�াবন 
সহায়ক 
পিরেবশ 
�তির।  

০১. শাখা জা�ঘেরর সােথ 
ইেনােভশন িবষেয় 
সভা আ�ান।  

অে�াবর 
২০১৭ 

এি�ল ২০১৮ ইেনােভশন 
কিম� 

শাখা জা�ঘর �থেক 
ইেনােভশন ধারণা লাভ 
করা স�ব হেব।    

ইেনােভশন 
িবষেয় 
সেচতনতা 
�ি�।  

০২. ইেনােভশন িবষয়ক 
�িশ�েণর �ব�া 
�হণ।  

িডেস�র 
২০১৭ 

জা�য়াির 
২০১৮ 

ইেনােভশন 
কিম� 

১। ইেনােভশন কিম�র 
কায �পিরিধ, দািয়�, 
কত��, বাৎসিরক 
�িতেবদন ও 
কম �পিরক�না �ণয়ন 
িবষেয় �ান লাভ করা 
স�ব হেব।  
২। ইেনােভশন�লক 
�ক� �ণয়ন স�ব 
হেব।  

ইেনােভশন 
িবষেয় দ�তা 
�ি�। 
�ক� �তিরর 
সং�া। 

০৩. �েণাদনা �দােনর 
�ব�া �হণ।  

মাচ � ২০১৭ এি�িল ২০১৮ ইেনােভশন 
কিম� 

�েণাদনা �দােনর 
মা�েম ইেনােভটরেদর 
উৎসািহত করা।  

�েণাদনা 
�দােনর 
সং�া।  

০৪. �সা�াল 
িমিডয়ার 
�বহার  

১. জা�ঘেরর ইউ�উব 
এ�াকাউ� �তির কের 
জা�ঘেরর িবেশষ 
িবেশষ অ��ােনর 
লাইভ িভিডও 
ইউ�উেব আপেলাড 
করার �ব�া �হণ।   

িডেস�র 
২০১৭ 

জা�য়াির-মাচ �  
২০১৮ 

ইেনােভশন 
কিম� 

জাতীয় জা�ঘেরর 
লাইভ অ��ান 
তাৎ�িণকভােব �দশ-
িবেদশ �থেক সরাসির 
�দখার �েযাগ �ি� হেব 
ও �সবার মান �ি�।  

ইউ�উব 
�মণকারীর 
সং�া 

০৫. উ�াবনী 
উে�ােগর 
(পাইলট) 
অিজ�ত 
অিভ�তা 
�চার ও 
��িলং আপ।  

জাতীয় জা�ঘর ভা� �য়াল 
�ালািরর িল� জা�ঘেরর 
ওেয়বসাইট ছাড়াও A2i 
এর িনয়�ণাধীন িবিভ� 
ওেয়ব �পাট �ােল 
িল�আেপর �ব�া �হণ 
করা। 
 
 
    

�লাই ২০১৭ আগ� ২০১৮ ইেনােভশন 
কিম� 

জা�ঘেরর উ�াবনী 
উে�াগ �চার ও ��িলং 
আেপর মা�েম 
উ�াবনীেক �াপকভােব 
জনগেণর কােছ িনেয় 
যাওয়া স�ব হেব।  

ভা� �য়াল 
�ালাির 
�মণকারীর 
সং�া।  
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০৬.  ই-�সবা  ১. জাতীয় জা�ঘেরর 
মািসক ই-িনউজ �লটার 
�কাশ।  
   

�সে��র 
২০১৭ 

িডেস�র 
২০১৮ 

ইেনােভশন 
কিম� 

জাতীয় জা�ঘেরর সকল 
�কার অ��ান, 
�সিমনার, গেবষণা, 
িনদশ �ন সং�হ, ন�ন 
উপ�াপনা,  �কাশনা, 
�ালাির িবষয়ক ত� 
ছাড়াও  যাবতীয় 
কম �কা� স�েক� 
�াপক �চারণা ও 
আ�হী �দশ-িবেদেশর 
গেবষকেদর আ�� করা 
স�ব হেব। জা�ঘেরর 
মান �ি� পােব এবং 
�দেশর মা�েষর কােছ 
সমা�ত হেব।  

ই-িনউজ �লটার 
পাঠেকর সং�া 

২. অন-লাইন আেবদন 
�ি�য়া �বত�ন।   

অে�াবর 
২০১৭ 

িডেস�র 
২০১৭ 

ইেনােভশন 
কিম� 

িশ�াথ�েদর জ� িশ�া 
�িত�ান ক��ক �প 
িভিজট �সবা �হেণর 
িনিম� অনলাইেন 
আেবদেনর ফেল সময়, 
অথ �, �ম �াস করা 
স�ব হেব।  

ম�� খাতা ও 
অনলাইেন 
আেবদেনর 
সং�া 

 
 
 
 

(�মা. শওকত নবী)  
সিচব 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। 
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  ০৫. ৩(িতন) জন 
কম �কত�া A2i এর 
ত�াবধােন ও 
�ব�াপনায় ই-
ফাইিলং িবষেয় 
�িশ�ণ �হণ 
কেরেছন।  

�লাই 
২০১৭  

�লাই, 
২০১৭ 

১। জনাব 
সিমরণ রায়, 
িহসাব র�ণ 
অিফসার 
ও  
২। জনাব 
শিহ�র রহমান 
খান, সহকারী 
কীপার (জ) ও 
আইিস� শাখা 
�ধান।  

ইেনােভশন কিম�র কায �পিরিধ, 
দািয়�, কত��, বাৎসিরক 
�িতেবদন ও কম �পিরক�না 
�ণয়ন িবষেয় �ান লাভ করা 
স�ব হেয়েছ।  

 

০৩. উ�াবন 
সহায়ক 
পিরেবশ 
�তির।  

০১.  জা�ঘেরর ৩জন 
কম �কত�ার উ�াবন 
িবষয়ক �িশ�ণ 
�হণ। 

০২. জা�ঘেরর ২জন 
কম �কত�ার 
ইেনােভশন িবষয়ক 
�িতেবদন ও 
কম �পিরক�না 
�ণয়ন িবষয়ক 
�িশ�ণ �হণ।   

 

     

 


