
উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৬ 

স্থানীয় সিকাি প্রককৌশল অরিদপ্তি 

স্থানীয় সিকাি রবভাগ 

 
ক্ররর্ক 

নং 

প্রস্তারবত রবষয় (গহৃীতবয 

কাকেি নার্) 

বাস্তবায়নকাল 

(শুরু ও সর্ারপ্তি 

তারিখ) 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্মকতমা 

প্রতযারশত ফলাফল পরির্াপ 

১ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা 

প্রণয়ন 

োনুয়ারি, ২০১৬- 

র্িয ফফব্রুয়ারি, 

২০১৬ 

ইকনাকভশন 

রির্ 

উদ্ভাবন কর্মকাকেি 

পরিকল্পনা ও 

সর্য়সীর্া রনিমািণ  

উদ্ভাবন 

কর্মপরিকল্পনা 

২ ইকনাকভশন রিকর্ি র্ারসক 

সভা 

প্ররত র্াকসি ফশষ 

সপ্তাকহ 

ইকনাকভশন 

অরফসাি 

কর্মপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন উকদযাগ 

পর্মাকলাচনা ও কিনীয় 

রনিমািণ 

সভাি কার্মরববিণী 

৩ ওকয়বসাইকি উদ্ভাবনী 

কার্মক্রকর্ি তথ্য প্রকাশ 

রনয়রর্ত ইকনাকভশন 

অরফসাি 

উদ্ভাবনী কার্মক্রকর্ি 

তথ্য সহকে প্রকাশ 

কিা র্াকব 

প্রকারশত তথ্য 

৪ সকল পর্মাকয়ি কর্মকতমা-

কর্মচািী ও নাগিরককদি 

ফথ্কক উদ্ভাবনী িািণা 

রনয়রর্ত প্রারপ্তি উকেকশয 

একরি অনলাইন প্লািফর্ম 

ততরি  

র্াচম, ২০১৬- 

রিকসম্বি, ২০১৬ 

ইকনাকভশন 

অরফসাি 

নতুন নতুন আইরিয়া 

পাওয়া র্াকব। র্া 

উদ্ভাবন 

কর্মপরিকল্পনা 

প্রণয়কন সহায়তা 

কিকব 

অনলাইন আইরিয়া 

প্লািফকর্মি রলংক 

৫ উৎকস কি কতমকনি 

প্রতযয়ন পত্র প্রদাকনি 

প্ররক্রয়া সহেীকিণ 

োনুয়ারি, ২০১৬- 

ফসকেম্বি, ২০১৬ 

ইকনাকভশন 

অরফসাি 

১. ফসবা 

প্ররক্রয়াকিকণি িাপ 

কর্কব।  

২. অনলাইকন ফসবা 

ফনয়া র্াকব। 

দ্রুত প্রতযয়ন পত্র 

প্রারপ্ত 

৬ দাপ্তরিক অভযন্তিীণ 

কর্মপ্ররক্রয়াি উন্নয়কন 

SMS 
Broadcasting 
Service বযবহাি  

োনুয়ারি, ২০১৪- 

চলর্ান 

আইরসরি 

ইউরনি 

দাপ্তরিক কাকে 

অভযন্তিীণ ফর্াগাকর্াগ 

দ্রুত ও সহে হকে। 

SMS 
Broadcasting 
Service 

৭ দাপ্তরিক কাকে 

ফর্াগাকর্াকগি সরুবিাকথ্ম 

রনেস্ব ওকয়বকর্ইল 

সারভমকস গ্রুপ রভরিক 

ফর্ইকলি বযবহাি 

োনুয়ারি, ২০১৩- 

চলর্ান 

আইরসরি 

ইউরনি 

পদ রভরিক ও এলাকা 

রভরিক দাপ্তরিক 

রনকদমশনা প্রদান সহে 

হকে।  

পদ রভরিক ও 

এলাকা রভরিক  

গ্রুপ ফর্ইল 

৮ Digital 
Attendance 
System প্রবতমন   

োনুয়ারি, ২০১৩- 

চলর্ান 

প্রশাসন 

ইউরনি 

হারেিা প্ররক্রয়া স্বে 

ও রনভুমল হকে। 

Digital 
Attendance 
System 
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ক্ররর্ক 

নং 

প্রস্তারবত রবষয় (গহৃীতবয 

কাকেি নার্) 

বাস্তবায়নকাল 

(শুরু ও সর্ারপ্তি 

তারিখ) 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্মকতমা 

প্রতযারশত ফলাফল পরির্াপ 

৯ প্রশাসরনক কাকেি 

সহায়ক রহকসকব 

Personnel 
Management 
Information 
System (PMIS) 

ততরি ও চালু

র্াচম, ২০১৬ ফথ্কক 

চলর্ান। 

ইকনাকভশন 

অরফসাি 

ও রনবমাহী 

প্রককৌশলী 

(প্রশাসন) 

কর্মকতমাকদি সকল 

প্রশাসরনক রসদ্ধান্ত 

রিরেিালকিণ।  

PMIS
ওকয়বসাইি 

১০ এলরেইরি সদি দপ্তকিি 

সকল করিউিািকক 

ফকন্দ্রীয় ফনিওয়াককম 

(LAN) সংরু্ক্তকিণ  

েলুাই, ২০১৪- 

চলর্ান

আইরসরি 

ইউরনি 

LAN বযবস্থা 

অপাকিশন ও র্রনিরিং 

সিূণম ওকয়বকবসি 

হকব 

রিরেিাল  LAN 

বযবস্থা 

১১ Google র্যাকপি সাকথ্ 

এলরেইরি’ি উপকেলা 

সড়ককি 

Synchronization

র্াচম, ২০১৬-  

েুন, ২০১৬ 

রেআইএস 

ফসকশন 

Google র্যাকপ 

উপকেলা সড়কসর্ূহ 

সহকে সনাক্ত কিা 

র্াকব। 

Google র্যাকপ 

উপকেলা 

সড়কসর্ূহ 

১২ দরপত্র/ক োকেশন আহবোন 

ননোটিশ ওকেবসোইকে 

প্র োশ 

োনুয়ারি, ২০১২- 

চলর্ান 

আইরসরি 

ইউরনি 

দপ্তকিি ক্রয় প্ররক্রয়া 

স্বে ও তকথ্যি অবাি 

প্রবাহ রনরিত কিা 

র্াকে। 

ওকয়বসাইকি 

প্রকারশত ফনারিশ 


