
 



 
 
ইননোনেশন  টীম প্রোণিসম্পদ অণিদপ্তনেে ণিনসম্বে /২০২০ মোনসে সেোে কোর্ যণিিেিী- 

 

অদ্য ১১.০১.২০২১ তোণেখ সকোল ১১.০০ ঘটিকোয় প্রোণিসম্পদ অণিদপ্তনেে ইননোনেশন টীনমে মোণসক সেো অনুণিত হয়। সেোয় 

সেোপণতত্ব কনেন প্রোণিসম্পদ অণিদপ্তনেে পণেচোলক প্রোণিস্বোস্থ্য ও প্রশোসন ও ইননোনেশন অণিসোে জনোি িো. শশখ আণজজুে 

েহমোন। সেোে শুরুনত সেোপণত সকলনক িন্যিোদ জোণননয় সেোে কোজ শুরু কনেন। ণতণন এনজন্ডো অনুর্োয়ী আনলোচনোে জন্য সকনলে 

প্রণত আহিোন জোনোন। সেোয় উপণস্থ্ত সদস্যনদে তোণলকো পণেণশষ্ট-ক শত প্রদোন কেো হনলো। 

 

িো. েণিকুল ইসলোম, শিোকোল পোস যন কম যকতযো, ইননোনেশন সেোনক জোনোন শর্, ২০২০-২০২১ অর্ যিৎসনেে ইননোনেশননে িোৎসণেক 

কম যপণেকল্পনো অনুর্োয়ী িোনজট পুনঃ ণিেোজন কেো শর্নত পোনে। 

 

২০২০-২০২১ অর্ য িৎসনে ২৬টি ইউণনয়নন ইউণনয়ন প্রোণিসম্পদ শসিোনকন্দ্র এিং ৬ টি উপনজলোয় স্বপ্ন শ োয়োে ণসণি িোস্তিোয়ন কেোে 

ণসদ্ধোন্ত  গ্রহি কেো হনয়ন । ইউণনয়ন প্রোণিসম্পদ শসিোনকন্দ্র িোস্তিোয়ননে জন্য ৩০০০০০/(ণতন লক্ষ টোকো) িেোদ্দ কেো হয়। স্বপ্ন 

শ োঁয়োে ণসণি িোস্ত িোয়ননে জন্য উপনজলো প্রণত ২০০০০০/ (দুই লক্ষ টোকো) িেোদ্দ েোখো হনয়ন । জনগুরুত্ব ণিনিচনোয় ইউণনয়ন 

শসিোনকন্দ্র এিং স্বপ্ন শ োয়োে ণসণি িোস্তিোয়ননে স্থ্োন ণনি যোচন কেো হনয়ন । 

 

  ইনতোপুনি য িোস্তিোণয়ত ৮০টি ইউণনয়ন প্রোণিসম্পদ  শকনন্দ্রে কোর্ যক্রম চলমোন আন ।  ইণতমনে ৭টি উপনজলো পণেদশ যন কেো হনয়ন । 

উদ্দশ্য অনুর্োয়ী জনগি প্রোণিসম্পনদে শসিো তোনদে শদোেনগোিোয় শপনয় র্োনে। 

 

প্রণশক্ষি/ শসণমনোে/কম যশোলো 

 

এ ণিষনয় িোনজট প্রোওয়ো ণগয়োন  । খোতওয়োেী িোনজট ণিেোজন কেো হনয়ন ।  মহোপণেচোলক মনহোদনয়ে অনুনমোদন সোনপনক্ষ  

সোনপনক্ষ  প্রণশক্ষি/শসণমনোে/কম যশোলো আনয়োজন কেো হনি।  ইননোনেশন টীনমে সেো ও ননলজ শশয়োণেং কোর্ যক্রম র্র্োেীণত চলমোন 

েনয়ন । 

 

 এস এম এস সোণেযস 

 

প্রোণিসম্পদ অণিদপ্তনেে এস এম এস সোণেযস আংণশক চলমোন আন । কোণেগেী ত্রুটি সংনশোিন কেো শগনল  সম্পুি যরুনপ কোর্ যক্রম 

িোস্তিোয়ন কেো সম্ভি হনি। ত্রুটি সংনশোিন কোর্ যক্রম চলমোন আন । শসিোটি চোলু েোখোে জন্য কোননণিণেটি ণিল পণেনশোি কেনত হনি। 

মোণসক পোঁচ হোজোে টোকো ণহসোনি িোণষ যক ষোট হোজোে টোকো পণেনশোি কেনত হনি। প্রনয়োজনন EOI আহিোন কেো শর্নত পোনে। 

 

ই-শেট সোণেযস 

প্রোণিসম্পদ অণিদপ্তনেে ই-শেট সোণেযস পোইলটিং সমোপ্ত হনয়ন ।  ই-শেট কোর্ যক্রনমে মূল্যোয়ন  সেো প্রণক্রয়োিীন আন । সংণিষ্ট 

কর্তযপনক্ষে অনুনমোদন সোনপনক্ষ মূল্যোয়ন সেো শস শকোন সময় আহিোন কেো শর্নত পোনে। ২০২০-২০২১ অর্ য িৎসনে আনেো কনয়কটি 

উপনজলোসহ সোণেযসটি চোলু কেো র্োয় ণকনো পেিণতয ণমটিংএ ণসদ্ধোন্ত গ্রহি কেনত হনি। এটুআই কর্তযপনক্ষে সোনর্ আনলোচনো পে ণসদ্ধোন্ত 

গ্রহন কেো হয় শর্, শেন্ডেকর্তযক NOC শদওয়োে পে পেিতী কোর্ যক্রম গ্রহি কেনত হনি। ইণতমনে শেন্ডে জোণননয়ন  শর্, ণিএলএস 

কর্তযপনক্ষে উপণস্থ্ণতনত NOC প্রদোন কেো হনি। ইনেট সোণেযনসে প্রণশক্ষনিে জন্য নোণজেপুে ণপনেোজপুে, িোউিল পটুয়োখোলী, 

িোবুগঞ্জ িণেশোল, নোনচোল চোঁপোইনওয়োিগঞ্জ, পঞ্চগি সদে, জজন্তোপুে ণসনলট,শিগমগঞ্জ শনোয়োখোলী,মণনেোমপুে র্নশোে, ণিশোল 

ময়মনণসংহ, শহনসনপুে ণকনশোেগঞ্জ শজলোনক ণনি যোচন কেো হয়। 

 

পণেদশ যন ও ননলজ শশয়োণেং 

 



২০২০-২০২১ সোনলে ননলজ শশয়োণেং শপ্রোগ্রোম র্র্োেীণত  সম্পন্ন কেোে পণেকল্পনো গ্রহি কেো হনয়ন ।  র্র্োর্র্ কর্তযপনক্ষে সোনর্ 

আনলোচনোপূি যক  প্রণশক্ষি ণিষনয় ণসদ্ধোন্ত গ্রহি কেো হনি। 

 

প্রোণিসম্পদ অণিদপ্তনেে এস আই ণপ 

 

২০২০-২০২১ অর্ য িৎসনে প্রোণিসম্পদ অণিদপ্তনেে এস আই ণপ কোর্ যক্রনমে আওতোয়  ননলজ শসন্টোে/লোইনেেী/িঙ্গিন্ধু কি যোে সহ 

অন্যন্য এস আইণপ স্থ্োপননে পণেকল্পনো েনয়ন । ণিণজটোল প্রনিশদ্বোে স্থ্োপননে পণেকল্পনো েনয়ন । অগ্রোণিকোে ণেণিনত কোর্ যক্রম 

িোস্তিোণয়ত হনি। 

 

 

২০২০-২০২১ অর্ যিৎসনেে ইননোনেশন কোর্ যক্রম র্র্োর্র্েোনি  ও র্র্োসমনয় িোস্তিোয়ননে ণননদ যশনো প্রদোন কনে সেোপণত সকলনক 

িন্যিোদ জোণননয় সেোে সমোণপ্ত শঘোষনো কনেন। 

 

                                                                                                            ১১।০১।২০২১  

                                                                                                            (িো.শমোঃ েণিকুল ইসলোম) 

শিোকোল পোস যন কম যকতযো ইননোনেশন ও ইউএলও 

প্রোণিসম্পদ অণিদপ্তে, িোম যনগট, ঢোকো। 

 

স্মারক নং- ৩৩.০১.০০১.০২.০০.০০০.২০২০. ৪২৯                                               তাং-১১.০১.২০২১ 

সদয় জ্ঞাতার্থ ে ও কার্ োর্থ ে 

১। উপপররচালক (প্রশাসন), প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর, ফার্ ের্েট,, ঢাকা। 

২। ডা.র্লয় কুর্ার শুর, সহকারী পররচালক(লীভ/ররজাভে) ও সদস্য, ইর্নার্ভশন টীর্, রডএলএস, ঢাকা। 

৩। ডা. মর্াোঃ ররফকুল ইসলার্, ইউএলও ও মফাকাল পর্য়ন্ট (দুর্র্ োে ব্যবস্থাপনা) ও সদস্য ইর্নার্ভশন টীর্, রডএলএস, ঢাকা। 

৪। শমোঃ শোমীম শহোনসন, ইউএলও  সংযুণি- আইণসটি শোখো, সদস্য, ইননোনেশন টীম, প্রোণিসম্পদ অণিদপ্তে, ঢোকো। 

৫। ড. এরবএর্ মুস্তানুর রহর্ান, ইউএলও(লীভ/ররজাভে) ও উপপ্রকল্প পররচালক ও সদস্য, ইর্নার্ভশন টীর্, রডএলএস, ঢাকা। 

৬। ডাোঃ মর্াোঃ র্রনরুজ্জার্ান তরফদার, ববজ্ঞারনক কর্ েকতো, সংযুরি-পররকল্পনা ও মূল্যায়ন শাখা, সদস্য ইর্নার্ভশন টীর্, প্রারিসম্পদ 

অরিদপ্তর, ঢাকা। 

সদয় জ্ঞাতার্থ ে 

১। র্হাপররচালক, প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর। 

২। জনাব মতৌরফকুল আররফ, যুগ্মসরচব(ব্লু-ইর্কানরর্) ও চীফ ইর্নার্ভশন অরফসার, র্ৎস্য ও প্রারিসম্পদ র্ন্ত্রিালয়। 

৩। আইরসটি শাখা, প্রারিসম্পপদ অরিদপ্তর(ওর্য়বসাইর্ট মপ্ররর্ির জন্য)। 

৪। দপ্তর করপ। 

 

 

 

 

 


