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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয় 

(রল্প ভন্ত্রণারয়) 

রল্প বফন, এদনক্স রফরডাং 

৯১, ফারণরজিক ফা/এ, ঢাকা- ১০০০। 

www.boiler.gov.bd 
 
 

(ক) ২০১৬-১৭ অথ শ ফছদযয ফাৎরযক উদ্ভাফনী কভ শরযকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাফন অন্যান্য উদ্ভাফদনয নাভ ও কাম শক্রদভয অগ্রগরতয তথ্য: 
 

ক্রভ ভন্ত্রণারয় ও 

দপ্তরযয নাভ 

উদ্ভাফরনয নাভ উদ্ভাফরনয ংক্ষিপ্ত 

ক্ষফফযণ 

উদ্ভাফন গ্ররণয 

যমৌক্ষিকতা 

উদ্ভাফরকয নাভ ও 

ঠিকানা 

কাম যক্ররভয 

অগ্রগক্ষত 

(%) 

উদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য কত 

অথ য ব্যয় 

রয়রে? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াইরট 

কভ যসূক্ষি গ্রণ 

কযা রয়রে 

ক্ষকনা? রয় 

থাকরর তাক্ষযখ 

াযা যদর 

উদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন 

যমাগ্য 

ক্ষকনা 

যপাকার রয়ন্ট কভ যকতযা নাভ, দক্ষফ, 

যপান ও ইরভইর 
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০১ প্রধান 

ফয়রায 

রযদ শদকয 

কাম শারয় 

রফটিআযর-এয ভাধ্যদভ 

ফছদয ২ ফায কর 

মভাফাইর ব্যফাযকাযীয 

রনকট ফয়রায রফলয়ক 

দেতনতামূরক ফাতশা 

মপ্রযণ। 

ফয়রায ব্যফায রফলয়ক  

দেতনতা বৃরিয জন্য 

কর মভাফাইর 

ব্যফাযকাযীয রনকট 

রফটিআযর-এয ভাধ্যদভ 

ফছদয ২ ফায  ফাতশা মপ্রযণ 

কযা। 

ফয়রায ব্যফায 

রফলদয় দেতনতা 

বৃরি াদফ। 

যভাাম্মদ আব্দুর 

ভান্নান 

প্রধান ফয়রায 

ক্ষযদ যক 

 

 

১০০% 

 

- 

 

- 

াযা যদয 

ফাস্তফায়ন 

যমাগ্য 

মভাোঃ যাপত আরী 

ফয়রায রযদ শক  

০১৭১১৭৩৬৬৪৪ 

bdsharafat@yahoo.com   

০২ প্রধান 

ফয়রায 

রযদ শদকয 

কাম শারয় 

প্রধান ফয়রায 

রযদ শদকয কাম শারয় 

ওয়াই-পাই ভুক্তকযণ। 

ইন্টাযরনট ব্যফায 

জতয কযায জন্য 

প্রধান ফয়রায 

রযদ শদকয কাম শারদয় 

ওয়াই-পাই োলু কযা। 

 

ইন্টাযরনট ব্যফায 

জতয রফ এফং 

ডাটা ট্রান্সপায 

দ্রুততয রফ। 

মুাম্মদ ক্ষদদারুর 

ইরাভ, 

উ-প্রধান ফয়রায 

ক্ষযদ যক, 

উ-প্রধান ফয়রায 

রযদ শদকয 

কাম শারয়, িট্টগ্রাভ 

 

১০০% 

 

৮,০০০/= 

 

- 

 

- 

মভাোঃ যাপত আরী 

ফয়রায রযদ শক  

০১৭১১৭৩৬৬৪৪ 

bdsharafat@yahoo.com   

০৩ প্রধান 

ফয়রায 

রযদ শদকয 

কাম শারয় 

ফাংরারদর প্রস্তুতকৃত 

কর ফয়রায এয 

ডাটারফজ ততযী করয 

ওরয়ফ াইরট 

অর্ন্যভুিকযণ। 

 

 

কর ফয়রায এয 

ডাটারফজ প্রস্তুতপূফ যক 

ওরয়ফ াইরট ংরমাজন 

কযা। 

যেকরাল্ডাযরদয 

তফধ ফয়রায এয 

তথ্য প্রাক্ষপ্ত জতয 

রফ। 

যভাোঃ যাপত আরী, 

ফয়রায ক্ষযদ যক, 

প্রধান ফয়রায 

ক্ষযদ যরকয 

কাম যারয় 

১০০% - - াযা যদর 

ফাস্তফায়ন 

যমাগ্য 

মভাোঃ যাপত আরী 

ফয়রায রযদ শক  

০১৭১১৭৩৬৬৪৪ 

bdsharafat@yahoo.com   
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ক্রভ ভন্ত্রণারয় ও 

দপ্তরযয নাভ 

উদ্ভাফরনয নাভ উদ্ভাফরনয ংক্ষিপ্ত 

ক্ষফফযণ 

উদ্ভাফন গ্ররণয 

যমৌক্ষিকতা 

উদ্ভাফরকয নাভ ও 

ঠিকানা 

কাম যক্ররভয 

অগ্রগক্ষত 

(%) 

উদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য কত 

অথ য ব্যয় 

রয়রে? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াইরট 

কভ যসূক্ষি গ্রণ 

কযা রয়রে 

ক্ষকনা? রয় 

থাকরর তাক্ষযখ 

াযা যদর 

উদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন 

যমাগ্য 

ক্ষকনা 

যপাকার রয়ন্ট কভ যকতযা নাভ, দক্ষফ, 

যপান ও ইরভইর 

০৪ প্রধান 

ফয়রায 

রযদ শদকয 

কাম শারয় 

ফয়রায নরদয যভয়াদ 

উত্তীণ য ওয়ায ১৫ক্ষদন 

পূরফ য ফয়রায 

ব্যফাযকাযীরদয ক্ষনকট 

স্বয়ংক্ষক্রয়বারফ 

এএভএ যপ্রযণ 

ফয়রায নরদয যভয়াদ 

উত্তীণ য ওয়ায ১৫ক্ষদন 

পূরফ য ফয়রায 

ব্যফাযকাযীরদয ক্ষনকট 

স্বয়ংক্ষক্রয়বারফ 

এএভএ যপ্রযণ কযা। 

ফয়রায 

ব্যফাযকাযীগণ 

ফয়রায নরদয 

যভয়াদ উত্তীণ য 

ওয়ায ১৫ক্ষদন 

পূরফ য ফয়রারযয 

যভয়াদ উত্তীরণ যয 

তথ্য জানরত ারয। 

যভাাোঃ ক্ষজয়াউর 

ক, 

উ-প্রধান ফয়রায 

ক্ষযদ যক, 

উ-প্রধান ফয়রায 

ক্ষযদ যরকয 

কাম যারয়, ঢাকা 

 

১০০% 

 

- 

 

- 

াযা যদর 

ফাস্তফায়ন 

যমাগ্য 

মভাোঃ যাপত আরী 

ফয়রায রযদ শক  

০১৭১১৭৩৬৬৪৪ 

bdsharafat@yahoo.com   

 

(ি) ২০১৭-১৮ অথ শ ফছদযয ফাৎরযক উদ্ভাফনী কভ শরযকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাফন অন্যান্য উদ্ভাফদনয নাভ ও কাম শক্রদভয অগ্রগরতয তথ্য: 

 

ক্রভ ভন্ত্রণারয় ও 

দপ্তরযয নাভ 

উদ্ভাফরনয নাভ উদ্ভাফরনয 

ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ 

উদ্ভাফন গ্ররণয 

যমৌক্ষিকতা 

উদ্ভাফরকয নাভ 

ও ঠিকানা 

কাম যক্ররভয 

অগ্রগক্ষত (%) 

উদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয জন্য 

কত অথ য ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয জন্য 

াইরট কভ যসূক্ষি 

গ্রণ কযা রফ 

ক্ষকনা? তায তাক্ষযখ 

াযা যদর 

উদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন 

যমাগ্য ক্ষকনা 

যপাকার রয়ন্ট কভ যকতযা নাভ, 

দক্ষফ, যপান ও ইরভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ প্রধান ফয়রায 

রযদ শদকয 

কাম শারয় 

ফয়রায 

অরপদয মফা 

ম্পরকশত 

মাফতীয় তথ্য 

ম্বররত একটি 

এিান্ড্রদয়ড 

এিা ততরয 

কযা। 

যেকরাল্ডাযরদয 

যফা প্রাক্ষপ্ত 

জতয কযায 

জন্য ফয়রায 

ক্ষফলয়ক তথ্য 

ম্বক্ষরত একটি 

এিান্ড্রদয়ড এিা 

ততরয কযা। 

যেকরাল্ডাযরদয 

ফয়রায ব্যফায, 

নফায়ন ইতিারদ 

ম্পরকশত তথ্য 

প্রারি জ দফ। 

যভাোঃ াক্ষনপ 

যারন, 

ফয়রায 

ক্ষযদ যক, 

প্রধান ফয়রায 

ক্ষযদ যরকয 

কাম যারয় 

 

৩০% 

 

৫০,০০০/= 

 

- 

াযা যদর 

ফাস্তফায়ন 

যমাগ্য 

মভাোঃ যাপত আরী 

ফয়রায রযদ শক  

০১৭১১৭৩৬৬৪৪ 

bdsharafat@yahoo.com 

  

 

 

 

 
(যভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান) 

প্রধান ফয়রায ক্ষযদ যক 


