
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয়  

বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  

সাংযুক্ত ছক 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ মবছদরর বাৎসচরক উদ্ভাবনী কম মপচরকল্পনায় উচিচিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবদনর নাম ও কার্ মক্রদমর অগ্রগচতর তথ্য। 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদররনাম 

উদ্ভাবদনরনাম উদ্ভাবদনরসাংচিপ্ত চববরণ উদ্ভাবন গ্রহদণর যর্ৌচক্তকতা উদ্ভাবদকর নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ মক্রদমর 

অগ্রগচত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনরজ

ন্য কত অর্ ম 

ব্যয় হদয়দছ? 

বাস্তবায়দনরজন্য পাইলট 

কম মসূচি গ্রহণ করা 

হদয়দছ চকনা?হদয় 

র্াকদল তাচরি 

সারাদেদশর 

উদ্ভাবনটিবাস্তবা

য়নদর্াগ্র্ 

চকনা? 

য াকালপদয়ন্ট 

কম মকতমা নাম, 

পেচব, য ান ও 

ইদমইল 
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১. শ্রম ও কম মসংস্থান 

মন্ত্রণালয় 

২০১৬-২০১৭ অর্ মবছদরর শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালদয় যকান উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবাচয়ত হয়চন। 

 

কলকারিানা  ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন অচধেপ্তর 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ মবছদরর বাৎসচরক উদ্ভাবনী কম মপচরকল্পনায় উচিচিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবদনর নাম ও কার্ মক্রদমর অগ্রগচতর তথ্য। 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদররনাম 

উদ্ভাবদনরনাম উদ্ভাবদনর সাংচিপ্ত চববরণ উদ্ভাবন গ্রহদণর 

যর্ৌচক্তকতা 

উদ্ভাবদকর 

নাম ও ঠিকানা 

কার্ মক্রদমর 

অগ্রগচত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনর

জন্য কত 

অর্ ম ব্যয় 

হদয়দছ? 

বাস্তবায়দনরজ

ন্য পাইলট 

কম মসূচি গ্রহণ 

করা হদয়দছ 

চকনা?হদয় 

র্াকদল তাচরি 

সারাদেদশর 

উদ্ভাবনটিবাস্ত

বায়নদর্াগ্য 

চকনা? 

য াকালপদয়ন্ট কম মকতমা নাম, 

পেচব, য ান ও ইদমইল 
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০১ কলকারিানা  

ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন 

অচধেপ্তর 

Online 

Licencsing 

কারিানা ও প্রচতষ্ঠাদনর 

লাইদসন্স প্রোন ও নবায়দনর 

আদবেন অনলাইদন গ্রহণ 

সময়, েপ্তদর 

আগমণ ও ব্যয় 

হ্রাস পাদব 

- - - হযাঁ হযাঁ যমা. আল-আচমন 

সহকারী মহাপচরেশ মক (যস টি) 

al_amineee05@yah

oo.com 

০১৭১৭৭৩৫৪৮৭ 

 

০২ কলকারিানা  

ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন 

অচধেপ্তর 

Labour 

Inspection 

Managment 

পচরেশ মন যিকচলস্ট অযাপ 

ততচরর মাধ্যদম পচরেশ মন 

ব্যবস্থাদক চিচজটাল পদ্ধচতদত 

গচতশীলতা ও 

স্বচ্ছতা বৃচদ্ধ 

পাদব। 

- পরীিাধীন - হযাঁ হযাঁ যমা. মাহফুজুর রহমান ভূইয়া 

উপমহাপচরেশ মক, যস টি শািা 

bhuiya0207@gmail.

com 

mailto:al_amineee05@yahoo.com
mailto:al_amineee05@yahoo.com


Application 

(LIMA) 

রুপান্তর এবাং অনলাইদন 

সম্পােন 

০১৫৫৪-৩৪৭৭৯৩  

 

শ্রম পচরেপ্তর  

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ মবছদরর বাৎসচরক উদ্ভাবনী কম মপচরকল্পনায় উচিচিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবদনর নাম ও কার্ মক্রদমর অগ্রগচতর তথ্য। 

 

ক্র/নাং মন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর নাম 

উদ্ভাবদনর নাম উদ্ভাবদনর সাংচিপ্ত চববরণ উদ্ভাবন গ্রহদণর 

যর্ৌচক্তকতা 

উদ্ভাবদকর নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ মক্রদমর 

অগ্রগচত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনর জন্য 

কত অর্ ম ব্যয় 

হদয়দছ? 

বাস্তবায়দনর জন্য 

পাইলট কম মসূচি গ্রহণ 

করা হদয়দছ চকনা? 

হদয় র্াকদল তাচরি 

সারাদেদশর 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

চকনা? 

য াকাল পদয়ন্ট 

কম মকতমার 

নাম,পেচব, য ান, 

ইদমইল 
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১. শ্রম পচরেপ্তর 

 

"শ্রচমদকর 

স্বাস্থযকর্া" নাদম 

যমাবাইল অযাপস। 

শ্রম পচরেপ্তরাধীন ২৯ টি 

শ্রম কল্যাণ যকদে 

চবনামূদল্য শ্রচমক ও তার 

পচরবাদরর সেস্যদের 

স্বাস্থযদসবা প্রোন করা 

হয়। এ যসবাটি যমাবাইল 

অযাপদস প্রোন করদল 

যসবার গুনগত মান বৃচদ্ধ 

পাদব। 

শ্রম পচরেপ্তারাধীন শ্রম 

কল্যাণ যকে গুদলাদত 

প্রেত্ত চবনামূদল্য চিচকৎসা 

যসবা সম্পদকম শ্রচমদকরা 

অচ স িলা কালীন সমদয় 

তাৎিচনকভাদব যমাবাইল 

অযাপদসর মাধ্যদম যসবা 

গ্রহণ করদত পারদব।  

যমাোঃ আদনায়ার 

যহাদসন  সরকার, 

সহকারী শ্রম 

পচরিালক, শ্রম 

পচরেপ্তর প্রধান 

কার্ মালয়, ঢাকা। 

১০০% ৪০,০০০/- (িচিশ 

হাজার টাকা)। 

৩১/১২/২০১৭ 

(সম্ভাব্য) 

 

হযা। যমাোঃ আদনায়ার 

যহাদসন সরকার, 

সহকারী শ্রম 

পচরিালক, য ানোঃ 

৯৫৬৪৮২৪ 

sarker114

4@gmail.c

om 

 

শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় 

সাংযুক্ত ছক 

 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থবছরেে বাৎসচরক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরতে তথ্য। 

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেেনার্ 

উদ্ভাবরনেনার্ উদ্ভাবরনেসং

রিপ্ত রববেণ 

উদ্ভাবন 

গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে 

নার্ ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনেজন্য 

কত অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ?  

বাস্তবায়রনেজন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ কো হরয়রছ 

রকনা?হরয় র্াকরল তারেি 

সাোরদরেে 

উদ্ভাবনটিবাস্তবায়নরর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা নার্, 

পদরব, য ান ও ইরর্ইল 
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