২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছরেে সেবা প্রক্রিয়া েহজীকেরেে/ অনলাইন সেবা চালুে লরযে তথ্য ও স াগার াগ প্রযুক্রি অক্রিদপ্তে এে সেবা েমূরহে পূে থাঙ্গ তাক্রলকা:
িক্রিক
নং
১
১.

২.

িন্ত্রোলয় ও
দপ্তরেে নাি
২

উদ্ভাবরনে নাি

তথ্য ও
স াগার াগ
প্রযুক্রি অক্রিদপ্তে

সটাে ব্যবস্থাপনা েহক্রজকেে
(e- Store
Management)

৩

অক্রিদপ্তরেে েকল
কিথকতথা/কিথচােীরদে স
সকান জরুক্রে ক্রবষরয়
তাৎযক্রেক অবক্রহতকেরেে
লরযে এেএিএে চালুকেে।

উদ্ভাবরনে
েন
৪

উদ্ভাবরনে েংক্রযপ্ত ক্রববেে

উদ্ভাবন গ্রহরেে স ৌক্রিকতা

উদ্ভাবরকে নাি ও ঠিকানা

৫

৬

৭

২০১৬২০১৭

 ক্রবদ্যিান ব্যবস্থায় একটি দপ্তরে
সটাে ব্যবস্থাপনাে জন্য সটারে
সপ্রাডাক্ট আইরেি িজুত এে
বে থনা, পক্রেিান, ক্রবতেরেে
পক্রেিানেহ অবক্রিষ্ট দ্রব্যাক্রদে
তথ্যাক্রদ অফলাইন এবং
অনলাইন এ জানা ায় এবং এ
পদ্ধক্রত চালুকেরেে ফরল সেবা
েহজীকেে ও েিয় এবং অরর্ থে
োশ্রয়েহ েচ্ছতাে োরর্ সটাে
ব্যবস্থাপনা কো েম্ভব হরয়রছ
এবং অনলাইরন সটাে
ব্যবস্থাপনা ক্রেরটি খুব েহরজই
আপরডে োখা ারচ্ছ।

২০১৬২০১৭

 দপ্তরেে জরুক্রে ক্রবষরয়
তাৎযক্রেক তথ্য/ক্রনরদ থিনা প্রদারনে
লরযে সিাবাইল এেএিএে ব্যবস্থা
চালুকো হরয়রছ।

 ক্রবদ্যিান ব্যবস্থায় একটি দপ্তরে
সটাে ব্যবস্থাপনা কো খুবই
েিয়োরপয।
 সটাে এ কতগুরলা আইরেরিে
সপ্রাডাক্ট আরছ, প্ররতেক আইরেি কত
েংখ্যক িজুত আরছ, সক সকান আইরেি
ক্রনরত পােরব, স রকউ একাক্রিক আইরেি
প্ররয়াজরনে অক্রিক ক্রনরয়রছ ক্রকনা, কারক
কখন সকান আইরেি ক্রদরত হরব তা
জানা কঠিন কাজ।

জনাব সিাোঃ সেজাউল িাকছুদ
জারহদী (উপেক্রচব)
পক্রেচালক (অর্ থ ও প্রিােন)
তথ্য ও স াগার াগ প্রযুক্রি
অক্রিদপ্তে
সফান (অক্রফে): +৮৮০ ২
৮১৮১১০১
সিাবাইল: +৮৮০১৭১১১৬৬৩২৮
ইরিইল:
jahedi6076@yahoo.com

 অনলাইন সটাে ব্যবস্থাপনা ক্রেরটি
কোে ফরল দপ্তরেে সটাে ব্যবস্থাপনা
কো খুবই েহজ হরয়রছ।
 েকল কিথকতথা/ কিথচােীরদে জরুক্রে
ক্রবষরয় সকান তথ্য/ক্রনরদ থিনা প্রদারনে
জন্য ইরিইল এবং ওরয়বোইরে ব্যবহাে
কো হরল োব থযক্রেক ইন্টােরনে েংর াগ
না র্াকাে ফরল কিথকতথা/ কিথচােীগে
েিয় িত ক্রনরদ থিনা অনু ায়ী কিথ
েম্পাদন কেরত পােরছন না।
 অরনক েিয় েকল কিথকতথা/
কিথচােীগে প্ররতেক সক সফান কো বা
মুর ারফারন এেএিএে পা ারনা েিয়
োরপয ও ব্যয়বহুল তাছাড়া এই কারজে
জন্য ও অক্রিক জনবল প্ররয়াজন।

জনাব সিাোঃ সেজাউল িাকছুদ
জারহদী (উপেক্রচব)
পক্রেচালক (অর্ থ ও প্রিােন)
তথ্য ও স াগার াগ প্রযুক্রি
অক্রিদপ্তে
সফান (অক্রফে): +৮৮০ ২
৮১৮১১০১
সিাবাইল: +৮৮০১৭১১১৬৬৩২৮
ইরিইল:
jahedi6076@yahoo.com

 অক্রিদপ্তরেে েকল
কিথকতথা/কিথচােীরদে স সকান জরুক্রে
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উদ্ভাবরনে েংক্রযপ্ত ক্রববেে

উদ্ভাবন গ্রহরেে স ৌক্রিকতা

উদ্ভাবরকে নাি ও ঠিকানা

ক্রবষরয় তাৎযক্রেক অবক্রহতকেরেে লরযে
এেএিএে চালু কোে ফরল সদখা ারচ্ছ
একটি এেএিএে সপ্রেে কেরল েকরলই
অল্পেিরয়ে িরেই তারদে মুর ারফারন
এেএিএে সদরখ তথ্য সপরয় ারচ্ছন এবং
সেই ক্রবষরয় পেবতী পদরযপ ক্রনরত
পােরছন। াে ফরল েিয় খেচ ও
কারজে দযতা ও কা থকাক্রেতা বৃক্রদ্ধ
পারচ্ছ।
৩.

ক্রেক্রকউক্রজিন সেবা
সহজিকরণ (eRequisition)

২০১৭২০১৮

ক্রবদ্যিান ক্রেক্রকউক্রজিরনে পক্রেবরতথ
e- Requisition ততেী কোে
ফরল েহরজই অক্রফরেে চাক্রহদা
পত্র সদয়া ারচ্ছ এবং চাক্রহদাে
সপ্রক্রযরত িালািাল েেবোহ কো
ারচ্ছ।

 ক্রবদ্যিান পদ্ধক্রতরত ক্রবক্রিন্ন
কিথকতথাগরেে তদনক্রিন ক্রবক্রিন্ন
অক্রফক্রেয়াল দ্ররব্যে চাক্রহদা ও
ব্যবস্থাপনা জটিল ও েিয় োরপয।
 ক্রেক্রকউক্রজিন সেবা েহক্রজকেে এে
ফরল অনলাইরন তদনক্রিন দ্ররব্যে
চাক্রহদাে ক্রবষয়টি জানারনা ারচ্ছ
ফরল কারজে দযতা ও
কা থকাক্রেতা বারড়রছ।

জনাব সিাহাম্মদ লুৎফুে েহিান
পক্রেচালক (পক্রেকল্পনা ও উন্নয়ন)
তথ্য ও স াগার াগ প্রযুক্রি
অক্রিদপ্তে
সফান (অক্রফে): +৮৮০ ২
৮১৮১০৫৩
সিাবাইল: +৮৮০১৭১১৩১৪৪৭৬
ইরিইল:
mlutfur74@gmail.com
lutfur@doict.gov.bd

 আিো পূরব থ স দ্ররব্যে চাক্রহদা পত্র
হাড থকক্রপ ক্রদক্রচ্ছলাি তারত
প্রক্রিয়াকেরেে িাপ সবক্রি হরচ্ছ তাই
েিয় সবক্রি সলরগরছ।
 চাক্রহত দ্রব্যটি সটারে েরয়রছ ক্রকনা
তা স্বয়ংক্রিয়িারব জানা ারচ্ছ। সে
সপ্রক্রযরত দাক্রয়ত্বপ্রাপ্ত কর্তথপয
অনলাইরন অনুরিাদন কেরত
পাা্েরছন ফরল ব্যক্রিে েম্পৃিতা
কিরব েিয় কি লাগরছ।
অনুরিাক্রদত চাক্রহদা পত্র সটারেে
দাক্রয়ত্বপ্রাপ্ত অক্রফোে/ কিথচােী বোবে
সপ্রক্রেত হয়। সে অনু ায়ী তা েেবোহ
কো হয় ফরল কারজে িাপ করিরছ।
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পুরোপুক্রে প্রক্রিয়াটি ক্রবষয়টিরক গক্রতিীল
করেরছ।
৪.

আইক্রেটি তথ্যরকাষ (ইিান্ড)

২০১৭২০১৮

 বাংলায় আইক্রেটি েংক্রিষ্ট েকল  বাংলায় আইক্রেটিে ক্রবক্রিন্ন িরব্দে
িব্দ ক্রনরয় একটি তথ্যরকাষ
ব্যখ্যা ও অর্ থ একজায়গায় পাওয়া
ততেী কো হরচ্ছ াে নাি হরলা
ায়না এরত করে োিােন নাগক্রেক বা
“ই-িান্ড”। এে ফরল েহরজই
কিক্রিক্রযত সলাকরদে পরয আইক্রেটি
থ ক্রবক্রিন্ন িরব্দে অর্ থ িালিারব
স সকউ আইক্রেটি িরব্দে অর্ থ ও
েম্পক্রকত
ব্যাখ্যা েম্পরকথ েহরজই িাল
বুঝা দ্রুহ।
িােনা পারব।
বাংলায় আইক্রেটি েংক্রিষ্ট েকল িব্দ
ক্রনরয় একটি তথ্যরকাষ ততেী কো
ছরচ্ছ াে নাি হরলা “ই-িান্ড”। এে
ফরল েহরজই স সকউ আইক্রেটি
িরব্দে অর্ থ ও ব্যাখ্যা েম্পরকথ েহরজই
িাল িােনা পারব।

৫.

ল্যাব ব্যবস্থাপনা
েহক্রজকেে (Smart Lab
Management
System)

২০১৮২০১৯

 ক্রবদ্যিান কক্রম্পউোে ল্যাব
 ক্রবদ্যিান কক্রম্পউোে ল্যাব এ
পক্রেচালনায় কা থকাক্রেতা ও
প্রক্রিযোর্ীরদে ব্যবস্থাপনা খুবই
ট্র্োক্রডিনাল। অরনক েিয় সদখা ায়
দযতা বৃক্রদ্ধে জন্য Smart Lab
প্রক্রিযোর্ীো প্রক্রিযরেে েিয় ক্রবক্রিন্ন
Management System ততেী
ব্রাউজারে ব্যস্ত র্ারকন স িন:কো হরব। এই ক্রেরটরিে িােরি
সফেবুক, ইউটিউব, স্কাইক্রপ, টুইোে
ল্যাব সকাক্রড থরনেে প্রক্রিযকগে
ইতোক্রদ। তারত করে প্রক্রিযক ও
ল্যারবে েকল কক্রম্পউোরেে
প্রক্রিযনার্ীে িরে আন্তোঃেংর াগ কি
ক্রনয়ন্ত্রনেহ সকাে থ িক্রডউল
র্ারক এবং ল্যাব ব্যবহাে র্া র্
ক্রেরোঈে ম্যাোক্রেয়াল সিয়াক্রেং
কা থকে হয়না।
কেরত পােরব। এছাড়া ক্রবক্রিন্ন
পেীযা অনলাইন এ ক্রনরত পােরব।
 প্রস্তাক্রবত ল্যাব ব্যবস্থাপনা ক্রেরটি
ততেী কো হরল প্রক্রিযক প্রক্রতটি
ল্যারবে কররাল ক্রনরত পােরব।
ডকুরিন্ট সিয়াক্রেং ও ক্রিন সিয়াক্রেং
কেরত পােরব।

জনাব সিাহাম্মদ লুৎফুে েহিান
পক্রেচালক (পক্রেকল্পনা ও উন্নয়ন)
তথ্য ও স াগার াগ প্রযুক্রি
অক্রিদপ্তে
সফান (অক্রফে): +৮৮০ ২
৮১৮১০৫৩
সিাবাইল: +৮৮০১৭১১৩১৪৪৭৬
ইরিইল:
mlutfur74@gmail.com
lutfur@doict.gov.bd

জনাব সিাহাম্মদ লুৎফুে েহিান
পক্রেচালক (পক্রেকল্পনা ও উন্নয়ন)
তথ্য ও স াগার াগ প্রযুক্রি
অক্রিদপ্তে
সফান (অক্রফে): +৮৮০ ২
৮১৮১০৫৩
সিাবাইল: +৮৮০১৭১১৩১৪৪৭৬
ইরিইল:
mlutfur74@gmail.com
lutfur@doict.gov.bd

 প্রক্রিযক চাইরল প্রক্রিযরকে ক্রিন
ব্যতীত প্রক্রিযনার্ী অন্য সকান ক্রিন
ব্রাউজারে প্ররবি কেরত পােরবনা।
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 এছাড়া এ ক্রেরটরি অনলাইন এ
পেীযা সনয়া ারব।
৬.

ক্রডক্রজোল োক্রিেথ
সডরিলপরিন্ট প্ল্োেফিথ
ততক্রে

২০১৮২০১৯

 ক্রডক্রজোল োক্রিেথ সডরিলপরিন্ট
প্ল্োেফিথ ততেী হল
েেকাক্রে/রবেেকাক্রে ক্রবক্রিন্ন
দপ্তে/েংস্থা কর্তথক নানা িেরেে
ম্যানুয়াল সেবারক েহরজ ও দ্রুত
েিরয় ইরলক্ট্রক্রনক সেবায়
রূপান্তরেে জন্য একটি ক্রিজুয়াল
ক্লাউড প্ল্ােফিথ। ক্লাউড
প্ল্ােফরিথে সকাডেমূহ উন্মুি
োখা স রত পারে ারত ক্রবক্রিন্ন
েেকাক্রে প্রক্রতষ্ঠানেহ অন্যান্য
প্রক্রতষ্ঠান সকাডেমূহ প্ররয়াজন
অনু ায়ী ব্যবহাে করে তারদে
কা থিি েম্পন্ন কেরত েযি
হরত পারে।

 অরপযাকৃত কি জটিলতা েম্পন্ন দপ্তে
ও অক্রিদপ্তরেে সেবারক দ্রুত ই-সেবায়
রূপান্তে। এই রূপান্তে পূে থাঙ্গ ক্রেরটি
ততক্রেে সযরত্র অন্তব থতীকালীন হরত
পারে।
 এককালীন বা স্বল্পরিয়াক্রদ সেবাে
সযরত্র েহরজ ও োশ্রয়ী উপারয়
প্ররয়াগর াগ্য।
 িক্রডউলগুক্রল উন্নয়রন এককিারব বড়
ক্রবক্রনরয়াগ েম্ভব হরব ক্রবিায় ব্যাপক
পেীযা ক্রনেীযাে ও ব্যবহারেে
িােরি ক্রনিথের াগ্য ই-সেবা উন্নয়ন
েম্ভব হরব।
 েেকাক্রে অর্ থ, েিয়, ব্যয় ও জটিলতা
হ্রাে পারব।
 োক্রব থকিারব জনগরেে েিয়, ব্যয় ও
সিাগাক্রন্ত কিরব।
 বাল্ক এেএিএে িরয়ে প্ররয়াজন
পড়রব না।
 এনআইক্রড, সপরিন্ট, এেএিএে ও
অরর্নটিরকিন েহ প্রভৃক্রত সুক্রবিা
ইক্রন্টরগ্ররেড র্াকরব।
 েেকারেে জনগরেে সদােরগাড়ায় সেবা
সপৌৌঁছারনাে অঙ্গীকাে অজথরন ব্যাপক
অগ্রগক্রত হরব।
 দপ্তে/অক্রিদপ্তে/েংস্থা এবং িা
প থারয়ে কিথকতথাগরেে িরে উদ্ভাবনী
ক্রচন্তা ও বাস্তবায়ন সবগবান হরব।
 ক্রনয়ক্রিত কাক্রেগক্রে উন্নয়নকাজ চলরব
ফরল ব্যবহােকােী েব েিয় হাল
নাগাদ প্রযুক্রি সুক্রবিা ব্যবহাে করে
সেবা প্রদারন েির্ থ হরবন।

জনাব সিাোঃ জাক্রহদুল ইেলাি,
েহকােী সপ্রাগ্রািাে
তথ্য ও স াগার াগ প্রযুক্রি
অক্রিদপ্তে
সিাবাইল: +৮৮০১৫৩৪৮৬৩২০৭
ইরিইল:
zahid@doict.gov.bd
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 ইরলক্ট্রক্রনক ক্লাউড প্ল্ােফরিথে
সকাডেমূহ উন্মুি োখা স রত পারে
ারত ক্রবক্রিন্ন েেকাক্রে প্রক্রতষ্ঠানেহ
অন্যান্য প্রক্রতষ্ঠান সকাডগুক্রল প্ররয়াজরন
ব্যবহাে করে উপকৃত হরত পারে।
 উন্নত ক্রনোপত্তা ব্যাবস্থা ক্রনক্রিত কো
ারব
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