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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 

 

ইননোনবন টিভ কর্তকৃ গৃীত ২০১৩ োনরয কভৃরযকল্পনোয ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত 

 

 

ক্ররভক 

নাং 
কযণীয় রফলয় প্রতযোরত পরোপর মভয়োদ ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত 

০১ ফয়রায ব্যফাযকাযীয মভাফাইর 

নাম্বায ও       ই-মভইর আইরি 

াংগ্র কদয িাটাদফ ততযী। 

ডোটোনফজ ততরয কযোয পনর  দ্রুত 

মমোগোনমোগ কযো ম্ভফ নফ। 

মনেম্বয’১৩ মথনক 

রডনম্বয’১৪ 

ফাস্তফারয়ত। 

০২ মভাফাইর ফাতশা ও ই -মভইর এয 

ভাধ্যদভ ফয়রায ব্যফাযকাযীদদয 

াদথ মমাগাদমাগ স্থান। 

ফয়রোয নফোয়ননয জন্য তোরগদত্র 

মপ্রযণ ও রযদনৃনয রদন ধোমকৃযণ 

দ্রুততোয োনথ কযো ম্ভফ নফ।  

মনেম্বয’১৩ মথনক 

রডনম্বয’১৪ 

ফাস্তফারয়ত। 

০৩ নতুনবাদফ ফয়রায 

মযরজদেনকাযীদদয াদথ 

মভাফাইর ও ই-মভইর এয ভাধ্যদভ 

মমাগাদমাগ স্থান। 

কোগনজয ব্যফোয হ্রো োনফ এফং 

কনরয োনথ মমোগোনমোগ জতয 

নফ। 

মনেম্বয’১৩ মথনক 

রডনম্বয’১৪ 

ফাস্তফারয়ত। 

০৪ ফয়রায অরপদয  স্ট্িাটিক 

ওদয়ফাইটদক িাইনারভক 

ওদয়ফাইদট রূান্তয। 

ফয়রোয অরপনয ওনয়ফোইটনক 

অরধকতয তথ্যফহুর ও রনয়রভত 

ডোটো আনডট ম্ভফ নফ। 

রডনম্বয’১৩ মথনক 

জুন’১৪ 

ফাস্তফারয়ত। 

 

ইননোনবন টিভ কর্তকৃ গৃীত ২০১৪ োনরয কভৃরযকল্পনোয ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত 

 

ক্ররভক 

নাং 
কযণীয় রফলয় প্রতযোরত পরোপর মভয়োদ ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত 

০১ প্রধান ফয়রায রযদ শদকয 

কাম শারদয়য ওদয়ফাইদট ফয়রায 

রফলয়ক ফছদয ৪টি টি প্রদান। 

জোনভোনরয রনযোত্তো রনরিত কযনত 

ফয়রোয ব্যফোয ও ংযক্ষণ রফলনয় 

নেতনতো বৃরি োনফ। 

জোনুয়োরয’১৪ মথনক 

রডনম্বয’১৪ 

ফাস্তফারয়ত। 

 

০২ প্রনতযক কভকৃতোৃনদয রনজস্ব দফী 

অনুমোয়ী মডোনভইন ইনভইর ম োরো, 

ব্যফোয কযো ও তো ওনয়ফোইনট 

ংনমোজন কযো। 

ইনভইর এয ব্যফোয বৃরি ও 

মমোগোনমোগ জতয নফ। 

জোনুয়োরয’১৪ মথনক 

জুন’১৪ 

ফোস্তফোরয়ত। 

 

 

 

ইদনাদবন টিভ কর্তশক গৃীত ২০১৫ াদরয কভৃরযকল্পনোয ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত 

ক্ররভক 

নাং 
কযণীয় রফলয় প্রতযোরত পরোপর মভয়োদ ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত 

০১  

ফয়রায রযচাযকদদয িাটাদফজ 

প্রস্ত্তত কদয ওদয়ফাইদট 

অন্তর্ভ শরি কযা। 

তফধ ফয়রায রযচাযকদদয তথ্য 

প্রারি জতয দফ। 

জোনুয়োরয’১৫ মথনক 

রডনম্বয’১৫ 

ফোস্তফোরয়ত। 

 
 

 

 

 
 



E:\Innovation 2018-19\Planning-13-14-15-16.doc 

 

 

ইদনাদবন টিভ কর্তশক গৃীত ২০১৬ াদরয কভৃরযকল্পনো  

 

ক্ররভক 

নাং 
কযণীয় রফলয় প্রতযোরত পরোপর মভয়োদ ভন্তব্য 

০১  

রফটিআযর-এয ভাধ্যদভ ফছদয ২ 

ফায কর মভাফাইর ব্যফাযকাযীয 

রনকট ফয়রায রফলয়ক 

দচতনতামূরক ফাতশা মপ্রযণ। 

ফয়রায ব্যফায রফলদয় 

দচতনতা বৃরি াদফ। 

জোনুয়োরয’১৬ মথনক 

রডনম্বয’১৬ 

গত ১৩/০৪/২০১৬রি. 

তারযদে ফাতশা মপ্রযণ 

কযা দয়দছ। পুনযায় 

ফাতশা মপ্রযদণয জন্য 

গত ৩০/১১/২০১৬ রি. 

তারযদে রফটিআযর-

মত ত্র মপ্রযণ কযা 

দয়দছ। 

০২  
প্রধান ফয়রায রযদ শদকয 

কাম শারয় ওয়াই-পাই ভুিকযণ। 

ইন্টোযননট ব্যফোয জতয নফ 

এফং ডোটো ট্রোন্সপোয দ্রুততয নফ। 

জোনুয়োরয’১৬ মথনক 

জুন’১৬ 

ফোস্তফোরয়ত 

০৩ 

ফোংরোনদন প্রস্তুতকযণ কর 

ফয়রোয এয ডোটোনফজ ততযী কনয 

ওনয়ফ োইনট অন্তৃভুক্তকযণ।  

মেকনোল্ডোযনদয তফধ ফয়রোয 

এয তথ্য প্রোরি জতয নফ।  

জোনুয়োরয’১৬ মথনক 

রডনম্বয’১৬ 

ফোস্তফোরয়ত 

 
 

 

(মভোোম্মদ আব্দুর ভোন্নোন) 

প্রধোন ফয়রোয রযদকৃ 

 


