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বিএআরবি-র ২০১৬ িালের উদ্ভািনী কর্ মপবরকল্পনার তাবেকা: 

 

ক্র/

নং 

বিষয়/ ক্ষেত্র প্রস্তাবিত বিষয়  

(গৃহীতব্য কালের নার্) 

ির্য়কাে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা  প্রতযাবিত ফোফে (কােটি িম্পন্ন 

হলে বক গুণগত িা পবরর্াণগত 

পবরিতমন আিলি)  

পবরর্াপ (প্রতযাবিত 

ফোফে ততবর হলয়লে 

বকনা তা পবরর্ালপর 

র্ানদণ্ড)  

শুরুর 

তাবরখ 

ির্াবপ্তর 

তাবরখ 

১ 

 

 

দাপ্তবরক 

অভ্যন্তরীণ 

কর্ মপ্রবক্রয়ার 

উন্নয়ন ও ক্ষিিা 

িহবেকরণ 

 

নাি মভূক্ত প্রবতষ্ঠালন চের্ান গলিষণা কার্ মক্রর্ 

র্বনটবরং, িাবষ মক অগ্রগবত প্রবতলিদন ও ভ্বিষ্যৎ 

কর্ মপবরকল্পনা মূল্যায়ন বিলের্ উন্নয়লনর েলেয 

িদস্য পবরচােক (পবর. ও মুল্যা.) এর ক্ষনতৃলে কবর্টি 

গঠন  

০১-০৩-

২০১৬ 

 

১০-০৩-

২০১৬ 

ড. পলরি চন্দ্র ক্ষগােদার িদস্য 

পবরচােক (পবর. ও মুল্যা.) 

কার্ মক্রর্ িাস্তিায়লনর েলেয 

কবর্টি গঠন িম্পন্ন 

কবর্টি গঠন িংক্রান্ত 

ইলনালভ্িন টীলর্র 

কার্ মবিিরণী এিং 

বনি মাহী ক্ষচয়ারম্যান 

র্লহাদলয়র অনুলর্াদন 

িংক্রান্ত দবেে 

গঠিত কবর্টির সুপাবরলির বভ্বেলত গলিষণা কার্ মক্রর্ 

র্বনটবরং, িাবষ মক অগ্রগবত প্রবতলিদন ও ভ্বিষ্যৎ 

কর্ মপবরকল্পনা মূল্যায়লনর িতমর্ান পদ্ধবত এিং 

প্রস্তাবিত পদ্ধবতর  প্রলিি ম্যাপ প্রণয়ন  

১১-০৩-

২০১৬ 

১৫-০৬-

২০১৬ 

ড. পলরি চন্দ্র ক্ষগােদার িদস্য 

পবরচােক (পবর. ও মুল্যা.) 

িতমর্ান ও প্রস্তাবিত পদ্ধবতর  

প্রলিি ম্যাপ ততবর িম্পন্ন 

 

িতমর্ান ও প্রস্তাবিত 

পদ্ধবতর  প্রলিি ম্যালপর 

হাড ম ও িফটকবপ এিং 

এতদিংবিষ্ট কাগেপত্র 

নাি মভূক্ত প্রবতষ্ঠালন চের্ান প্রকল্প িমূলহর র্বনটবরং 

কার্ মক্রর্ উন্নয়লনর অংি বহলিলি অনোইন প্রলেক্ট 

র্বনটবরং ও ইভ্ালুলয়িন বিলের্ ক্ষডলভ্েপ করা 

(আংবিক) 

১৫-০৬-

২০১৬ 

৩১-১২-

২০১৬ 

হািান ক্ষর্াোঃ হাবর্দুর রহর্ান  

বিবনয়র বিলের্ এনাবেে 

(কবম্পউটার ও বেআইএি) ও 

ইলনালভ্িন টীলর্র িদস্য  

 

প্রলেক্ট র্বনটবরং ও ইভ্ালুলয়িন 

বিলের্ ততবরর েলেয প্রাথবর্ক 

তথ্যাবদিহ ক্ষটকবনকযাে ডকুলর্ন্ট 

প্রস্তুত, িফটওয়যার ক্ষডলভ্েপলর্ন্ট 

ও িাস্তিায়ন এিং পাইেট রাবনং 

(আংবিক, ক্ষর্র্নোঃ অনোইলন 

প্রকলল্পর প্রাথবর্ক তথ্য এিং 

র্বনটবরং এর েন্য প্রলয়ােনীয় 

তথ্য িািবর্ট করা)  

প্রকল্প প্রস্তািনা ডকুলর্ন্ট 

এিং পাইেটিং বভ্বেলত 

অনোইলন প্রকলল্পর 

প্রাথবর্ক তথ্য এিং 

র্বনটবরং এর েন্য 

প্রলয়ােনীয় তথ্য 

িািবর্ট শুরু 

২ 

 

উদ্ভািন 

িহায়ক 

পবরলিি ততবর 

পলত্রর র্াধ্যলর্ কর্ মকতমা-কর্ মচারীলদর বনকট হলত 

উদ্ভািনী ধারণা আহিান  

০১-০৪-

২০১৬ 

১৫-০৪-

২০১৬ 

েনাি ক্ষর্াোঃ আবিদ ক্ষহালিন 

ক্ষচৌধুরী,  

পবরচােক (কবম্পউটার ও 

বেআইএি) এিং ইলনালভ্িন 

অবফিার 

ফরম্যাটিহ পত্র প্রস্তুতকরণ ও 

ক্ষপ্ররণ বনবিতকরণ 

ক্ষপ্রবরত পলত্রর অবফি 

কবপ 

প্রাপ্ত উদ্ভািনী ধারণা কম্পাইলেিন, িাস্তিায়নলর্াগ্য 

ধারণা বনি মাচন ও অগ্রাবধকার বনধ মারণ 

১১-০৪-

২০১৬ 

১০-০৫-

২০১৬ 

েনাি ক্ষর্াোঃ আবিদ ক্ষহালিন 

ক্ষচৌধুরী,  

পবরচােক (কবম্পউটার ও 

বেআইএি) এিং ইলনালভ্িন 

অবফিার 

প্রাপ্ত উদ্ভািনী ধারণা িমূলহর 

তাবেকা প্রস্তুতকরণ, িাোই ও 

অগ্রবধকালরর বভ্বেলত নতুন 

তাবেকা প্রস্তুবত িম্পন্ন  

মূে তাবেকািহ 

অগ্রাবধকার তাবেকা 
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ক্র/

নং 

বিষয়/ ক্ষেত্র প্রস্তাবিত বিষয়  

(গৃহীতব্য কালের নার্) 

ির্য়কাে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা  প্রতযাবিত ফোফে (কােটি িম্পন্ন 

হলে বক গুণগত িা পবরর্াণগত 

পবরিতমন আিলি)  

পবরর্াপ (প্রতযাবিত 

ফোফে ততবর হলয়লে 

বকনা তা পবরর্ালপর 

র্ানদণ্ড)  

শুরুর 

তাবরখ 

ির্াবপ্তর 

তাবরখ 

কালে গবতিীেতা আনয়লনর েলেয কর্ মকতমালদর 

িািায় ইন্টারলনট সুবিধা প্রদালনর েন্য প্রস্তািনা ততবর 

ও র্থার্থ কতৃমপলের বনকট ক্ষপি 

১৫-০৪-

২০১৬ 

৩০-০৫-

২০১৫ 

েনাি ক্ষর্াোঃ আবিদ ক্ষহালিন 

ক্ষচৌধুরী,  

পবরচােক (কবম্পউটার ও 

বেআইএি) এিং ইলনালভ্িন 

অবফিার 

িংবিষ্ট িালপাটি মং ডকুলর্ন্টিহ এ 

িংক্রান্ত প্রস্তািনার ক্ষনাট উপস্থাপন 

িম্পন্ন 

প্রস্তাি অনুলর্াদলনর 

কবপ 

কালে গবতিীেতা আনয়লনর েলেয LAN ক্ষিইেড 

চযাটিং িফটওয়যার ইন্সটে করা 

০১-০৩-

২০১৬ 

৩০-০৭-

২০১৬ 

েনাি বর্বহর কাবন্ত িরকার, 

ক্ষপ্রাগ্রার্ার (কবম্পউটার ও 

বেআইএি) 

িকে কর্ মকতমার বপবিলত 

িফটওয়যার ইন্সটলেিন িম্পন্ন 

করা 

চযাটিং িফটওয়যার 

ব্যিহার কলর তথ্য 

আদান-প্রদান করা শুরু  

কর্ মকতমালদর র্লধ্য কর্ন তথ্য ক্ষর্র্নোঃ বরলপাট ম, স্পীচ, 

ইনপুট ইতযাবদ ক্ষিয়ার করার সুবিধালথ ম িাভ্ মালর কর্ন 

ক্ষফাল্ডার ততবর ও একটিলভ্ট করা 

০১-০৩-

২০১৬ 

৩০-০৩-

২০১৬ 

েনাি বর্বহর কাবন্ত িরকার, 

ক্ষপ্রাগ্রার্ার (কবম্পউটার ও 

বেআইএি) 

বিএআরবি’র ডাটা ক্ষিন্টালর স্থাবপত 

িাভ্ মালর কর্ন ক্ষফাল্ডার ততবর 

িম্পন্ন করা ও বিষয়টি িারকুলেট 

করা 

বরলপাট ম, স্পীচ, ইনপুট 

ইতযাবদ ের্া ও ক্ষিয়ার 

করা শুরু 

৩ পাট মনারবিপ ও 

ক্ষনটওয়ারবকং 

বিবভ্ন্ন নাি ম প্রবতষ্ঠালনর উদ্ভাবিত কৃবষ বিষয়ক িকে 

প্রযুবক্ত অন্তর্ভ মক্ত কলর অনোইন ডাটালিি  (প্রথর্ 

পর্ মালয় ইংলরবে ভ্াি মন) ততবর 

 

০১-০৭-

২০১৫ 

৩১-১২-

২০১৬ 

েনাি ক্ষর্াোঃ আবিদ ক্ষহালিন 

ক্ষচৌধুরী,  

পবরচােক (কবম্পউটার ও 

বেআইএি) এিং ইলনালভ্িন 

অবফিার 

কৃবষ বিষয়ক প্রযুবক্ত িংক্রান্ত 

অনোইন ডাটালিে ততবর িম্পন্ন 

করা  

প্রযুবক্ত ডাটালিে 

ব্যিহার শুরু 

৪ ক্ষিাশ্যাে 

বর্বডয়ার 

ব্যিহার 

ক্ষফিবুক ক্ষপে, ব্লগ িাইট ততবর  ০১-০১-

২০১৬ 

৩১-১২-

২০১৮ 

ক্ষর্াোঃ আইয়ুি ক্ষহালিন   

ক্ষপ্রাগ্রার্ার (কবম্পউটার ও 

বেআইএি) 

বিদ্যর্ান ক্ষফিবুক ক্ষপলের আপলডট 

িম্পন্ন, নতুন ব্লগ িাইট ততবর  

আপলডলটড ক্ষফিবুক 

ক্ষপে, ব্লগ িাইট 

৫ 

 

 

ই-ফাইবেং 

কার্ মক্রর্ 

কর্ মকতমা-কর্ মচারীলদর ই-ফাইবেং বিষলয়  প্রাথবর্ক 

ধারণা প্রদান, ই-ফাইবেং এর েন্য বডবেটাে ফাইে 

নাম্বাবরং এিং ইউবনলকাড বিষলয় প্রবিেণ প্রদান 

২৫-০২-

২০১৬ 

১৫-০৩-

২০১৬ 

েনাি ক্ষর্াোঃ আবিদ ক্ষহালিন 

ক্ষচৌধুরী,  

পবরচােক (কবম্পউটার ও 

বেআইএি) এিং ইলনালভ্িন 

অবফিার 

প্রবিেণ িম্পন্ন প্রবিেণ প্রাপ্ত কর্ মকতমা-

কর্ মচারী কতৃমক 

বডবেটাে ফাইে 

নাম্বাবরং অনুিীেন 

বিএআরবি’র িকে িাখায় বডবেটাে ফাইে নাম্বাবরং 

কার্ মক্রর্ চালু করা 

১১-০৩-

২০১৬ 

১০-০৪-

২০১৬ 

ড. পলরি চন্দ্র ক্ষগােদার  

িদস্য পবরচােক (প্রিািন ও 

অথ ম) 

বডবেটাে ফাইে নাম্বাবরং এর 

র্াধ্যলর্ বচঠি আদান-প্রদালনর 

র্াধ্যলর্ ই-ফাইবেং কার্ মক্রর্ ক্ষক 

ত্বরাবন্নতকরণ  

বডবেটাে ফাইে 

নাম্বাবরং এর র্াধ্যলর্ 

বচঠি আদান-প্রদান শুরু 

বিএআরবি’ক্ষত ই-ফাইবেং চালুর েলেয স্ক্যানার ও 

POS বপ্রন্টার ক্রয় 

০১-০২-

২০১৬ 

৩০-০৪-

২০১৬ 

েনাি ক্ষর্াোঃ আবিদ ক্ষহালিন 

ক্ষচৌধুরী,  

পবরচােক (কবম্পউটার ও 

বেআইএি) এিং ইলনালভ্িন 

অবফিার 

ক্রয় প্রবক্রয়া িম্পন্ন র্থাস্থালন স্থাবপত 

স্ক্যানার ও POS 

বপ্রন্টার 
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ক্র/

নং 

বিষয়/ ক্ষেত্র প্রস্তাবিত বিষয়  

(গৃহীতব্য কালের নার্) 

ির্য়কাে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা  প্রতযাবিত ফোফে (কােটি িম্পন্ন 

হলে বক গুণগত িা পবরর্াণগত 

পবরিতমন আিলি)  

পবরর্াপ (প্রতযাবিত 

ফোফে ততবর হলয়লে 

বকনা তা পবরর্ালপর 

র্ানদণ্ড)  

শুরুর 

তাবরখ 

ির্াবপ্তর 

তাবরখ 

বিএআরবি’ক্ষত ৩টি গুরুত্বপূণ ম িাখার ফাইে িমূহলক 

ই-ফাইলের র্াধ্যলর্ বনস্পবেকরলণর েন্য বচবিত করা 

০১-০৬-

২০১৬ 

৩০-০৭-

২০১৬ 

ড. পলরি চন্দ্র ক্ষগােদার  

িদস্য পবরচােক (প্রিািন ও 

অথ ম) 

৩টি িাখা বচবিত এ িংক্রান্ত িভ্ার  

কার্ মবিিরণী 

বচবিত ৩টি িাখার র্লধ্য অগ্রবধকার বভ্বেলত ১টি 

িাখার ফাইে িমূহ ই-ফাইবেং এর র্াধ্যলর্ বনষ্পবের 

েন্য কবর্টি গঠন 

০১-০৮-

২০১৬ 

১৫-০৮-

২০১৬ 

ড. পলরি চন্দ্র ক্ষগােদার  

িদস্য পবরচােক (প্রিািন ও 

অথ ম) 

বনি মাবচত িাখার এিং িংবিষ্ট 

অন্যান্য িাখার কর্ মকতমালদর বনলয় 

কবর্টি গঠন চূড়ান্তকরণ 

কবর্টি গঠন িংক্রান্ত 

ইলনালভ্িন টীলর্র 

কার্ মবিিরণী এিং 

বনি মাহী ক্ষচয়ারম্যান 

র্লহাদলয়র অনুলর্াদন 

িংক্রান্ত দবেে 

কবর্টির বিদ্ধান্ত িাস্তিায়লনর েন্য ই-ফাইলের র্াধ্যলর্ 

বনি মাবচত িাখাটির ফাইে িমূহ ই-ফাইবেং এর 

র্াধ্যলর্ বনষ্পবে শুরু করা 

১৬-০৮-

২০১৬ 

৩১-১২-

২০১৬ 

ড. পলরি চন্দ্র ক্ষগােদার  

িদস্য পবরচােক (প্রিািন ও 

অথ ম) 

ই-ফাইলের র্াধ্যলর্ বনি মাবচত 

িাখাটির ফাইে িমূহ ই-ফাইবেং 

এর র্াধ্যলর্ বনষ্পবে শুরু করার 

েন্য দপ্তরালদি োরী করণ 

দপ্তরালদি ক্ষর্াতালিক 

ই-ফাইবেং কার্ মক্রর্ 

শুরু 

৬ উদ্ভািনী 

ধারনার 

প্রলটাটাইবপং/ 

ই-ক্ষিিা 

প্রস্তুতকরণ 

অনোইন ফিে পবিকা ইনফরলর্িন বিলের্ ও 

ক্ষর্ািাইে অযাপি ততবর। 

০১-০৩-

২০১৫ 

 

৩১-১২-

২০১৬ 

েনাি হািান ক্ষর্াোঃ হাবর্দুর 

রহর্ান  

বিবনয়র বিলের্ এনাবেে 

(কবম্পউটার ও বেআইএি) ও 

ইলনালভ্িন টীলর্র িদস্য 

পবিকা ইনফরলর্িন বিলের্ ও 

ক্ষর্ািাইে অযাপি ততবরর েলেয 

বফবেবিবেটি োবড, ক্ষটকবনকযাে 

ডকুলর্ন্ট প্রস্তুত, িফটওয়যার 

ক্ষডলভ্েপলর্ন্ট ও িাস্তিায়ন এিং 

পাইেট রাবনং  

প্রস্তুতকৃত ডকুলর্ন্ট 

িমূহ এিং পাইেট 

রাবনং শুরু 

 


