
 

শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়  

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ মবছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কম মপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ মক্ররমে অগ্রগরত তথ্য। 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত 

রববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কার্ মক্ররমে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ ম ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম মসূরি গ্রহণ 

কো হরব রকনা? 

তাে তারেখ 

সাোরদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কম মকতমা নাম, 

পদরব, য ান ও ইরমইল 
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১. শ্রম ও কম মসংস্থান 

মন্ত্রণালয় 

বারজট 

ডাটারবজ ততরে 

কো এবং 

পরেকরল্পত 

উপারয় ব্যবহাে 

কো। 

বারজট ডাটারবজ 

ব্যবহাে ও কার্ মকে 

প্ররকউেরমন্ট প্লান 

প্ররয়ারগে মাধ্যরম 

সেকােী অরর্ মে 

র্র্ার্র্ ব্যবহাে 

রনরিতকেণ। 

সেকােী অরর্ মে 

পরেকরল্পত এবং 

র্র্ার্র্ ব্যবহাে 

রনরিতকেণ। 

১। োরকলা যজরেন আহরমদ, উপসরিব। 

২। জনাব সুকান্ত বসাক, 

সসস্টেম এনাসলে। 

৩। আছমা আরা ববগম, সসসনয়র সহকারী 

সসিব। 

৪। বমাোঃ শাহজাহান, সহকারী সসিব। 

৫। আছমা-উল-স্টহাসনা, সহকারী সসিব। 

৬। বমাোঃ আলমগীর বহাস্টসন, সহসাবরক্ষণ 

কম মকর্মা। 

ঠিকানাোঃ শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়। 

২০% ৩,০০,০০০/

- 

(রতন লি 

টাকা) 

হযাঁ 

সম্ভাব্য তারেখ 

১৮-০৩-২০১৮ 

আপাতত 

শুধুমাত্র 

মন্ত্রণালরয় 

ব্যবহার্ ম 

জনাব সুকান্ত বসাক 

পদবীোঃ সসস্টেম এনাসলে 

যমাবাাঃ নং- ০১৫৫২৩৭৩৮২৪ 

ই-যমইলাঃ 

sbasakmole@gma

il.com 

2 শ্রম ও কম মসংস্থান 

মন্ত্রণালয় 

শ্রম ই-লাইরেেী শ্রম সম্পরকমত 

যর্রকান প্রকােনা 

প্ররয়াজন অনুর্ায়ী 

যর্রকান সময় 

যর্রকান স্থান যর্রক 

সংরিষ্ট ব্যরি 

সহরজ ব্যবহাে 

কেরত পােরবন। বই 

সংগ্রহ ও বহরনে 

সমস্যা দূেীভূত 

হরব। 

শ্রম আইন ও 

আনুষারিক 

রবষরয় সহরজই 

ধােনা লাভ কো। 

জনাব সুকান্ত বসাক, 

সসস্টেম এনাসলে 

ঠিকানাোঃ শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়। 

 

২০% ১২,০০,০০০

/- 

(বাে লি 

টাকা) 

হযাঁ 

সম্ভাব্য তারেখ 

২০-১১-২০১৭ 

হযাঁ 

 

জনাব সুকান্ত বসাক 

পদবীোঃ সসস্টেম এনাসলে 

যমাবাাঃ নং- ০১৫৫২৩৭৩৮২৪ 

ই-যমইলাঃ 

sbasakmole@gma

il.com 
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কলকােখানা  ও প্ররতষ্ঠান পরেদে মন অরধদপ্তে 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরত তথ্য। 

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনেসংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে 

নার্ ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনেজন্য 

কত অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনেজন্য 

পাইলট কর্ থসূরি 

গ্রহণ কো হরব 

রকনা? তাে 

তারেখ 

সাোরদরেে 

উদ্ভাবনটিবাস্তবা

য়নরর্াগ্য রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা নার্, 

পদরব, য ান ও ইরর্ইল 
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01 কলকােখানা  ও 

প্ররতষ্ঠান 

পরেদে মন 

অরধদপ্তে 

Online 

Inspection 

Reporting 

System 

দপ্তরেে অভ্যন্তেীণ ও 

কােখানা এবং প্ররতষ্ঠান 

হরত প্রদত্ত্ব প্ররতরবদন সমূহ 

অনলাইরন গ্রহণ ও প্রদান 

এবং অরটারজনারেরটড 

রসরের্ 

গরতেীলতা আনয়ন, 

ভ্রর্ণ, সর্য় ও ব্যয় 

হ্রাস 

- িালুে 

প্ররক্রয়াধীন 

- - হযাঁ যর্া. র্াহফুজুে েহর্ান ভূইয়া 

উপর্হাপরেদে থক, যস টি োখা 

bhuiya0207@gma

il.com 

০১৫৫৪-৩৪৭৭৯৩ 

02 কলকােখানা  ও 

প্ররতষ্ঠান 

পরেদে মন 

অরধদপ্তে 

Online 

Balam 

Register 

কােখানা ও প্ররতষ্ঠানমূরহে 

তারলকা রডরজটাল 

পদ্ধরতরত সংেিণ 

রডরজটালাইরজেন 

ও ব্যয় হ্রাস এবং 

সহজপ্রাপ্যতা 

- িালুে 

প্ররক্রয়াধীন 

- - হযাঁ যর্া. র্াহফুজুে েহর্ান ভূইয়া 

উপর্হাপরেদে থক, যস টি োখা 

bhuiya0207@gmail.c

om 

০১৫৫৪-৩৪৭৭৯৩ 

03 কলকােখানা  ও 

প্ররতষ্ঠান 

পরেদে মন 

অরধদপ্তে 

শ্ররর্করদে অরভ্রর্াগ 

রনষ্পরি 

প্রাপ্ত অরভ্রর্াগরক রনরদ থষ্ট 

পদ্ধরতরত স্বল্পসর্রয় 

রনষ্পরি 

সর্য়, ভ্রর্ণ ও ব্যয় 

হ্রাস 

- আইরডয়াটি 

র্ন্ত্রণালরয় 

যপ্রেণ কো 

হরয়রছ 

- হযাঁ 

নাোয়ণগরে 

পাইলটিং কো 

হরব। 

সর্য়: রডরসম্বে-

২০১৭ 

হযাঁ রর্রসস যজারবদা খাতুন 

উপর্হাপরেদে থক, সাধােণ 

োখা 

jabaaig@gmail.com 

০১৭১৭-৯৮৫৭০১ 

04 কলকােখানা  ও 

প্ররতষ্ঠান 

পরেদে মন 

অরধদপ্তে 

 াইল র্রনটরেং 

অনলাইন টুলস 

অনলাইরন দাপ্তরেক 

কার্ থক্রর্ র্রনটরেং 

রডরজটালাইরজেন যর্া. 

যর্াতথজা 

যর্ারে থদ, 

উপর্হাপরে

দে থক, 

পাবনা 

আইরডয়াটি 

র্ন্ত্রণালরয় 

যপ্রেণ কো 

হরয়রছ 

- - হযাঁ - 

 

 

 



 

শ্রম পরেদপ্তে  

শ্রম ভবন 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ মবছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কম মপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ মক্ররমে অগ্রগরতে তথ্য। 

ক্র/নং মন্ত্রণালয় ও দপ্তরেে 

নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ মক্ররমে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কত অর্ ম ব্যয় 

হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম মসূরি গ্রহণ 

কো হরয়রছ রকনা? 

হরয় র্াকরল তারেখ 

সাোরদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম মকতমাে 

নাম,পদরব, য ান, 

ইরমইল 
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১. শ্রম পরেদপ্তে 

 

শ্রম পরেদপ্তরেে 

যেড ইউরনয়ন 

সংক্রান্ত 

পাবরলকরল 

এরেরসবল 

ডাটারবইজ ততরে। 

শ্রম পরেদপ্তোধীন 

যসবাসমূরহে সঠিক তথ্য 

জনসাধােরনে রনকট উনু্মি 

কোে লরিয যসবাটি 

অনলাইরন অন্তভূ মি কো 

হরয়রছ। 

শ্রম পরেদপ্তরেে 

যসবাসমূরহে মরধ্য 

যেড ইউরনয়ন 

সারলেী মামলাে 

রবষয় সব ম 

সাধােরণে রনকট 

উম্মুি কো। 

যমাাঃ আরনায়াে 

যহারসন সেকাে, 

সহকােী শ্রম 

পরেিালক, শ্রম 

পরেদপ্তে প্রধান 

কার্ মালয়, ঢাকা। 

৪০% বাস্তবায়ন ব্যয় ধো 

হরয়রছ ৪,১২,০০০/- 

(িাে লি বাে 

হাজাে টাকা)। 

৩১/১২/২০১৭ হযা। যমাাঃ আরনায়াে 

যহারসন সেকাে, 

সহকােী শ্রম 

পরেিালক, য ানাঃ 

৯৫৬৪৮২৪ 

sarker1144

@gmail.co

m 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরত তথ্য। 

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে 

নার্ 

উদ্ভাবরনে 

নার্ 

উদ্ভাবরনেসংরিপ্ত 

রববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে 

নার্ ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্র

যর্ে 

অগ্রগ

রত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনেজ

ন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে?  

বাস্তবায়রনেজন্য 

পাইলট কর্ থসূরি 

গ্রহণ কো হরব 

রকনা? তাে 

তারেখ 

সাোরদরেে 

উদ্ভাবনটিবাস্তবায়ন

যর্াগ্য রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা নার্, 

পদরব, য ান ও ইরর্ইল 
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1. এনএসরডরস 

সরিবালয় 

অনলাইন 

রভ্রিক 

কারেগরে 

প্ররেিণ 

প্ররতষ্ঠান 

সম্পরকথত 

তথ্য প্রদান 

এই উদ্ভাবরনে  রল 

টিরভ্ইটি প্ররতষ্ঠারন 

ভ্রতথচ্ছু ছাত্রছাত্রীগণ খুব 

সহরজই অন লাইরনে 

র্াধ্যরর্ সাোরদরেে 

টিরভ্ইটি প্ররতষ্ঠান 

সংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য 

সংগ্রহ কেরত পােরব 

এবং যকান প্ররতষ্ঠারন 

ভ্রতথ হরত ইচ্ছুক যস 

সংক্রান্ত রসদ্ধান্ত রনরত 

সহায়ক ভূরর্কা পালন 

কেরব।  

প্রিরলত ব্যবস্থায় টিরভ্ইটি প্ররতষ্ঠারন 

ভ্রতথচ্ছু ছাত্রছাত্রীরদে হারত এ ধেরণে 

প্ররতষ্ঠান সম্পরকথ পর্ থাপ্ত তথ্য র্ারক না। 

তাই তাো প্ররতষ্ঠারনে র্ান ও সুরর্াগ 

সুরবধা সম্বরে তথ্য সংগ্রহ কেরত পারে 

না। তাছাড়া প্ররতষ্ঠারন যর্রয় তথ্য 

সংগ্রহ কো ব্যয় বহুল ও সর্য় সারপি। 

রকন্তু এনএসরডরস সরিবালয় কর্তথক 

উদ্ভারবত অন লাইন পদ্ধরতরত ঘরে 

বরসই প্রায় রবনা খেরিই এই তথ্য 

পাওয়া র্ারব এবং পছরেে প্ররতষ্ঠারন 

ভ্রতথ হওয়া সম্ভব হরব।  রল উদ্ভারবত 

এ পদ্ধরতটি খুবই সর্রয়াপরর্াগী ও 

যর্ৌরিক। 

এনএসরডরস 

সরিবালয় 

১০% ১৫ লি টাকা হযাঁ, পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ কো 

হরব।  

নরভ্ম্বে-২০১৭ 

হযাঁ, সাোরদরে এই 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

জনাব যর্াহাম্মদ যেজাউল করের্ 

(যুগ্মসরিব), পরেিালক, 

এনএসরডরস সরিবালয়। 



 


