
উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনা, 2017 

01 জানুয়ারয- 31 রিসম্বয-2017 

রক্ষা প্রসকৌর অরধদপ্তয 

ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয় 

 

ক্ররভক প্রস্তারফত রফলয় ফাস্তফায়ন 

কার 

দারয়ত্ববায কভ মকতমা প্রতযারত পরাপর ভন্তব্য 

 

01 দযত্র/ককাসেন আহ্বান কনাটি ওসয়ফাইসে 

প্রকা 

2016-17 উ-রযচারক(প্রান) ও  

কাযী কপ্রাগ্রাভায 

নাগরযক কফায ভান আযও সুরনরিত 

সফ। 

চরভান 

02 প্রজ্ঞান, রযত্র ও অরপ আসদ 

ওসমফাইসে প্রকা 

2016-17 উ-রযচারক(প্রান) ও  

কাযী কপ্রাগ্রাভায 

ভয় ফাচসফ এফং জ প্রারপ্ত। চরভান 

03 Digital Attendance System প্রফতমন 2016-17 উ-রযচারক(প্রান) ও 

রনফ মাী প্রসকৌরী কভা. জয়নার আসফদীন 

ারজযা প্ররক্রয়া স্বচ্ছ ও রনর্ভ মর সফ। চরভান 

04 অনরাইন অরবসমাগ  গ্রন 2016-17 রনফ মাী প্রসকৌরী (কিক্স-02)  

ভীয মুয়াসেভ হুসন 

স্বচ্চতা ও জফানরদীতা রনরিত  সফ। অগ্রারধকায 

05 উৎস কয কতমসনয প্রতযায়ন ত্র প্রদাসনয 

প্ররক্রয়া জীকযণ 

2016-17 উ-রযচারক(অথ ম) ও  

রাফযক্ষণ কভ মকতমা কভা.ইউনু আরী 

কফা প্ররত্রয়াকযসণয ধা কসভসফ ও 

অন রাইন কফায ভাধ্যসভ দ্রূত প্রতযায়ন 

ত্র প্রারপ্ত। 

অগ্রারধকায 

06 অথ ম ছাড়কযণ 2016-17 উ-রযচারক(অথ ম) ও  

রাফযক্ষণ কভ মকতমা কভা.ইউনু আরী 

দ্রূত ও জ প্রারপ্ত। অগ্রারধকায 

07 প্রধান কাম মারসয়য কর করিউোযসক 

করাকার এরযয়া কনেওয়াকম(LAN) 

ংযুক্তকযণ। 

2016-17 উ-রযচারক(প্রান) ও  

কাযী কপ্রাগ্রাভায 

ইন্টাযসনে ব্যফাসযয ভাধ্যসভ             

কাসজয গরত বৃরি াসফ। 

অগ্রারধকায 

08 অফয কনন প্ররক্রয়া জীকযণ 2016-17 ইসনাসবন অরপায ও  

উ-রযচারক(প্রান) 

কবাগারন্ত রাগফ, ভয় াস্রয় ও দুনীরত 

প্ররতসযাধ কযা মাসফ। 

অগ্রারধকায 

09 ঠিকাদায তাররকাভুরক্তয তাররকা ওসয়ফাইসে 

প্রকা 

2016-17 উ-রযচারক(প্রান) ও  

উচ্চভান কাযী এরফএভ করাকভান কাসন 

কদওয়ান। 

ভানুসলয কদাযসগাড়ায় ই-কফা কৌছসফ,  

অথ ম ও ভয় অচয় কভসফ। 

অগ্রারধকায 



10 অনরাইন ছুটি অনুসভাদন 2016-17 ইসনাসবন অরপায ও  

উ-রযচারক(প্রান)  

ভয় ফাচসফ এফং দ্রুত প্রারপ্ত।  

11 রক্ষা প্ররতষ্ঠাসনয উন্নয়ন কাম মক্রসভয তথ্য 

প্রদান 

2016-17 রনফ মাী প্রসকৌরীসিক্স-01)  

কভা. আবুর াসভ যদায 

নাগরযক কফায ভান বৃরি ও সুরনরিত 

সফ। 

 

12 EED Instituatinal Development 

Management Information 

System (EED-IDMIS) ততরযকযণ ও 

চালু। 

2016-17 উ-রযচারক(প্রান) ও  

কাযী কপ্রাগ্রাভায 

রিরজোররজকযসনয পসর রক্ষা 

প্ররতষ্ঠাসনয উন্নয়ন কাসজয তথ্য প্রারপ্ত 

ও অগ্রগরত জানা মাসফ। 

 

13 EED Personal Management 

Information Sysem(EED-PMIS) 

ততরযকযণ ও চালু। 

2016-17 উ-রযচারক(প্রান) ও  

কাযী কপ্রাগ্রাভায 

রিরজোরাইরজকযসনয পসর কভ মকতমা 

ও কভ মচাযীসদয চাকুযীগত তথ্য প্রারপ্ত ও 

প্রারনক কাসজ ায়ক সফ। 

 

14 Google ম্যাসয াসথ রক্ষা প্ররতষ্ঠাসনয 

Synchronization 

2016-17 রনফ মাী প্রসকৌরী কভা. জয়নার আসফদীন ও 

কাযী কপ্রাগ্রাভায 

রক্ষা প্ররতষ্ঠান সজ নাক্ত কযা 

মাসফ। 

 

15 অরিে আরি দ্রুত রনস্পরিকযন 2016-17 উ-রযচারক(অথ ম) ও  

রাফযক্ষণ কভ মকতমা কভা. রভজানুয যভান 

কবাগান্ত রাগফ, জফাফ রদীতা রনরিত 

সফ। 

 

16 দাপ্তরযক অবযন্তযীণ কভ মপ্ররক্রয়ায় SMS 

Broadcasting Service ব্যফায 

2016-17 রনফ মাী প্রসকৌরী কভা. জয়নার আসফদীন ও 

কাযী কপ্রাগ্রাভায  

অরত দ্রুত ংফাদ প্রারপ্ত এফং আবযন্তযীণ 

কমাগাসমাগ জ সফ। 

 

17 নন ট্যাক্স যাজস্ব আসয়য রাফ 2016-17 উ-রযচারক(অথ ম) ও  

রাফ যক্ষক কভা. আবু ছারয়দ কচৌধুযী 

ভয় অচয় কভসফ এফং দ্রূত রাফ 

প্রারপ্ত। 

 

18 রজরএপ অরগ্রভ ভঞ্জুয প্ররক্রয়া জীকযন 2016-17 উ-রযচারক(প্রান) ও 

উচ্চভান কাযী কভা. আরজভ উরিন 

কবাগান্ত রাগন, ভয় অচয় কযাধ এফং 

জ প্রারপ্ত।  

 

 

 


