
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 

ক) ২০১৬-১৭ অর্ থবছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কম থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগরতে তথ্য: 

ক্র.নং মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররমে 

অগ্রগরত % 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম থসূরি গ্রহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল 

তারেি 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদরব, য ান  

ও ই-যমইল 
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১ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় /বস্ত্র 

পরেদপ্তে 

Online One 

click 

Registration 

& Other 

service 

delivery by 

Directorate 

of Textiles  

by 

developing 

an e-centre 

network 

using ICT. 

বর্তমানে বস্ত্র পরিদপ্তি হনর্ বস্ত্র 

ও তর্িী পপাশাক রশনেি পপাষক 

কর্ততপনেি ২০ ধিনেি পেবা 

পদয়া হনয় থানক যাি মনে 

উনেখনযাগ্য :  প্রস্তাবিত 

রেবিপেশন, রেবশন ছাড়কেণেে 

সুপাবেশ ,  এডহক আইআেবি’ে 

সুপাবেশ ইর্যারদ। প্রকেটি চালুি 

ফনে পেবা গ্রহীর্ানক র্ানদি 

চারহদা পমার্ানবক  পেবা প্রদাে 

েম্ভব হনব। পেবা গ্রহীর্াগে 

অেোইনে আনবদে ও পেবা গ্রহে 

কিনর্ পািনবে। 

প্রকেটি চালুি ফনে 

পেবা গ্রহীর্ানক র্ানদি 

চারহদা পমার্ানবক  

পেবা  প্রদাে  েম্ভব 

হনব। পেবা গ্রহীর্াগে 

অেোইনে আনবদে ও 

পেবা গ্রহে কিনর্ 

পািনবে।এনেনে 

শুধুমাে মূেকরপ রেনর্ 

চাইনে একবাি বস্ত্র 

পরিদপ্তনি আেনর্ হনব। 

ফনে পেবা গ্রহেকািীি 

ভ্রমে, েময় ও অথ ত 

োশ্রয় হপব। 

জনাব  এ.যক.এম. 

োরজবুে েহমান, 

সহকােী 

পরেিালক 

(প্রোসন), 

৯১১৩৫৪৫ 

adadmin 

@dot.gov.

bd 

 80% ২৪ লি 

টাকা 

হযাঁ 

২৭/১২/১৬ 

হযাঁ জনাব  

এ.যক.এম. 

োরজবুে  

েহমান 

,সহকােী 

পরেিালক 

(প্রোসন), 

৯১১৩৫৪৫ 

adadmin 

@dot. 

gov.bd 

২ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় / 

রবরজএমরস 

SMS-based 

system for 

jute 

purchase 

and sales. 

রবনেএমরে’ি আওর্াধীে 

পাটক্রয় পকনে স্বচ্ছর্া ও 

গরর্শীের্া আেয়নেি েন্য 

েিােরি পাটচাষীনদি কাছ পথনক 

পাট ক্রয়-রবক্রয় কিাি েন্য 

প্রধােমন্ত্রীি কায তােনয়ি একনেে 

টু ইেফিনমশে পপ্রাগ্রানমি 

প্রকেটি চালুি ফনে  

পাটচাষীিা পানটি দি 

র্াৎেরেক োেনর্ 

পািনব,এছাড়াও এনেন্সী 

ইেচানেতি োম, 

পমাবাইে েম্বি ও 

পমাহাম্মদ 

োরদরুজ্জামাে, 

উপ-ব্যবস্থাপক 

(প্রশােে)ও 

ইেচােত, খুেো 

আঞ্চরেক 

প্ররশেে পকে, 

পেনেআই, 

80% ৩৪ লি 

টাকা 

হযাঁ 

২২/০১/২০১

৭ 

হযাঁ েোব মুহাম্মদ  

োনেহ উরিে, 

 েরচব, 

 রবনেএমরে। 

পফােঃ 

017876539

32 



আওর্াধীে “এেএমএে রিরিক 

পাট ক্রয়-রবক্রয় কিাি ব্যবস্থা” 

শীষ তক পাইেট প্রকেটিি কায তক্রম 

চালু কিা হনয়নছ। প্রকেটি চালুি 

ফনে  পাটচাষীিা পানটি দি 

র্াৎেরেক োেনর্ পািনব, 

এছাড়াও এনেন্সী ইেচানেতি োম, 

পমাবাইে েম্বি ও ঠিকাো োেনর্ 

পািনব। পানটি ন্যায্যমূল্য 

রেরির্ কিা েম্ভব হনব। 

ঠিকাো োেনর্ পািনব। 

পানটি ন্যায্যমূল্য 

রেরির্ কিা েম্ভব 

হনব। 

িােঘাট,যনশাি। ইনমইে: 

secbjmc 

@gmail. 

com 

৩ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় / 

বাাংোনদশ 

পিশম 

গনবষো 

ইেরিটিউট 

ই পিশম পেবা বাাংোনদশ পিশম গনবষো ও 

পরশেে ইেরিটিউনট ই পিশম 

পেবা োনম একটি প্রকে চালু 

হনয়নছ,এি মােনম পিশম চাষ 

োংক্রান্ত র্থ্য পিশম চাষীনদি 

এেএমএে মােনম োোনো 

হনচ্ছ। 

পিশম চাষ োংক্রান্ত র্থ্য 

পিশম চাষীিা েঠিক 

েমনয় ঘনি বনে  

োেনর্ পািনছ। 

পমাঃ োখাওয়ার্ 

পহানেে 

গনবষো কম তকর্তা 

০১৭১৭৪৯৬৪০০ 

mithu400sh 

@gmail.com 

90% ১০ হাজাে 

টাকা 

হযাঁ 

১/৭/১৬ 

- পমাঃ 

োখাওয়ার্ 

পহানেে 

গনবষো 

কম তকর্তা 

০১৭১৭৪৯৬৪০০ 

mithu400sh 

@gmail.co

m 

 


