খসড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ

উদ্ভাবৈ পতরকল্পৈা ২০১৭
ক্রতমক
ৈম্বর
১
1

প্রস্তাতবত তবষয়
বাস্তবায়ৈকাল
োতয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা (যে
(গৃহীতব্য কাদজর ৈাম) শুরুর তাতরখ
সমাতপ্তর তাতরখ কমথকতথার যৈতৃদত্ব
সম্পাতেত হদব তাঁর ৈাম ও
পেতব)
২
৩
৪
৫
বিবিন্ন উন্নয়ন সহয োগী
মার্ থ ২০১৭
জুৈ ২০১৭
দেযিলপযেন্ট
দেশ/সংস্থোর সোযে
ইযেকটিিযনস অনুবিিোগ
অে থননবিক সম্পকথ
বিিোযগর Loan/Grant
Negotiation এর জন্য
একটি অবিন্ন

প্রতযাতশত ফলাফল (কাজটি
সম্পন্ন হদল গুণগত বা
পতরমাণগত কী পতরবতথৈ
আসদব)
৬
Loan/Grant Negotiation এর

জন্য সহোয়ক হযি

Template Develop
করো

২

৩

বিবিন্ন উন্নয়ন সহয োগী
দেশ/সংস্থোর অে থোয়যনর
অগ্রোবিকোর
দসক্টরসমূযহর িোবলকো
তিবর
বিবিন্ন উন্নয়ন সহয োগী
দেশ/সংস্থোর প্রেত্ত
ঋযের সেটযনস
কযোলকুযলট করোর জন্য
একটি দটেযেট প্রনয়ন
করো

মার্ থ ২০১৭

যম ২০১৭

সকল অনুবিিোগ

ুঁ
উন্নয়ন সহয োগী খজযি
সহজ
হযি

মার্ থ ২০১৭

জুৈ ২০১৭

েোিো অনুবিিোগ

ঋে গ্রহযনর বসদ্ধোন্ত বনযি সহজ
হযি
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পতরমাপ (প্রতযাতশত
ফলাফল তততর হদয়দে তক
ৈা তা পতরমাদপর মাৈেন্ড)
৭

খসড়া

ক্রতমক
ৈম্বর
১
৪

৫

৬
৭

৮

৯
১০

প্রস্তাতবত তবষয়
বাস্তবায়ৈকাল
োতয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা (যে
(গৃহীতব্য কাদজর ৈাম) শুরুর তাতরখ
সমাতপ্তর তাতরখ কমথকতথার যৈতৃদত্ব
সম্পাতেত হদব তাঁর ৈাম ও
পেতব)
২
৩
৪
৫
িীযর চলোেোন
মার্ থ ২০১৭
জুৈ ২০১৭
েোিো অনুবিিোগ
প্রকল্পসমূহ শনোক্ত করোর
জন্য একটি সোিোরে
বনযে থবশকো প্রনয়ন করো
িোংলোযেশ-সুইযেন ট্রোস্ট
মার্ থ ২০১৭
তিদসম্বর ২০১৭ এেএন্ডএে অবিশোখো
েোন্ড (বিএসটিএে)অনলোইন দপযেযন্টর
ব্যিস্থো করো
েকুযেন্ট ম্যোযনজযেন্ট
মার্ থ ২০১৭
তিদসম্বর ২০১৭ প্রকল্প পবরচোলক,
বসযস্টে (বেএেএস)
দকযেোরবেএে প্রকল্প,
তিবর করো
ইআরবে
গ্রীন ক্লোইযেট েোন্ড
মার্ থ ২০১৭
তিদসম্বর ২০১৭ এনবেএ সবচিোলয়, ইআবে
েবনটবরং বসযস্টে তিবর
করো

ইআরবে’র (BDAid
Senario) সেস্যো দূর
করো (apps)
ইআরবে’র কেথকিথোযের
সোযে দ োগোয োযগ িথ্য
সংক্রোন্ত এপস তিবর
প্রতশক্ষণ িাটাদবজ
সফটওয়যার তততর

মার্ থ ২০১৭

তিদসম্বর ২০১৭ প্রশোসন ও আইবসটি দসল

বেযসম্বর ২০১৭ প্রশোসন ও আইবসটি দসল
জানুয়ারী ২০১৭

তিদসম্বর ২০১৭

আইতসটি যসল
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প্রতযাতশত ফলাফল (কাজটি
সম্পন্ন হদল গুণগত বা
পতরমাণগত কী পতরবতথৈ
আসদব)
৬
প্রকল্প েবনটবরং সহজ হযি

পতরমাপ (প্রতযাতশত
ফলাফল তততর হদয়দে তক
ৈা তা পতরমাদপর মাৈেন্ড)

েরখোস্ত মূল্যোয়যন কে সেয়
প্রযয়োজন হযি

আযিেনকোরীরো টোকো দপযি
সহজ হযি। ইআরবেযি
আসযি হযি নো।

অন লোইযন ইআরবে’র
েকুযেযন্টর িথ্য পোওয়ো োযি

েকুযেযন্টর েোটোযিজ তিবর
হযি

অন লোইযন প্রকল্প বসযলকশনসহ
এনবেএ সবচিোলযয়র কোজ
অনলোইন সম্পন্ন হযি

গ্রীন ক্লোইযেট েোন্ড সংক্রোন্ত
েোটোযিজ তিবর হযি এিং
অন লোইযন প্রকল্প
বসযলকশনসহ অন্যোন্ন কোজ
সম্পন্ন হযি

িোংলোযেশ সরকোযরর এইে
সংক্রোন্ত ইনেরযেশন অনলোইযন
পোওয়ো োযি
ইআরবে’র কেথকিথোযের সোযে
দ োগোয োযগ িথ্য অনলোইযন
পোওয়ো োযি
প্রতশক্ষদণর জন্য
কমথকতথা/কমথর্াতর তসদলকশৈ

৭
িীযর চলোেোন প্রকল্পসমূযহর
িোবলকো তিবর হযি

কমথকতথা/কমথর্াতরদের
প্রতশক্ষণ িাটাদবজ তততর
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ক্রতমক
ৈম্বর
১

প্রস্তাতবত তবষয়
বাস্তবায়ৈকাল
োতয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা (যে
(গৃহীতব্য কাদজর ৈাম) শুরুর তাতরখ
সমাতপ্তর তাতরখ কমথকতথার যৈতৃদত্ব
সম্পাতেত হদব তাঁর ৈাম ও
পেতব)
২
৩
৪
৫

প্রতযাতশত ফলাফল (কাজটি
পতরমাপ (প্রতযাতশত
সম্পন্ন হদল গুণগত বা
ফলাফল তততর হদয়দে তক
পতরমাণগত কী পতরবতথৈ
ৈা তা পতরমাদপর মাৈেন্ড)
আসদব)
৬
৭
সুতবধা হদব
হদব
কমথকতথা/কমথর্াতরদের অতফদস
কতসাংখক কমথকতথা/
আসা-োওয়া মতৈটতরাং ভাল হদব
কমথর্াতর সঠিক সমদয়
অতফদস আসা-োওয়া
করদেৈ তা জাৈা োদব
ল্যাৈজতৈত সমস্যাসমূহ দূর হদব
ইআরতির জন্য আলাো
ল্যাৈ স্থাতপত হদব

১১

ইৈ-আউট তিভাইস
তরদপাটিাংথ সফটওয়যার
ততর করা

জানুয়ারী ২০১৭

তিদসম্বর ২০১৭

সকল অনুতবভাগ ও
আইতসটি যসল

১২

এ তবভাদগর ল্যাৈ
প্রততস্থাপৈসহ সাভথার
রুম স্থাপৈ করা
ৈতুৈ হাি থওয়যার
(কতম্পউটার/স্কাৈার/
তপ্রন্টার) ক্রয় করা
তবকল্প ইন্টারদৈট
কাদৈকটিতভ স্থাপৈ করা
ৈদলজ ম্যাদৈজদমন্ট
যসদলর যসতমৈার
আদয়াজৈ করা
কমথকতথা/কমথর্াতরদের
জন্য প্রতশক্ষণ আদয়াজৈ
করা
এতন্টভাইরাস
সফটওয়যার ক্রয় করা

যফব্রুয়ারী ২০১৭

জুৈ ২০১৭

প্রশাসৈ অনুতবভাগ ও
আইতসটি যসল

জানুয়ারী ২০১৭

তিদসম্বর ২০১৭

প্রশাসৈ অনুতবভাগ ও
আইতসটি যসল

কাদজর গততশীলতা আসদব

জানুয়ারী ২০১৭

তিদসম্বর ২০১৭

কাদজর গততশীলতা আসদব

জানুয়ারী ২০১৭

তিদসম্বর ২০১৭

প্রশাসৈ অনুতবভাগ ও
আইতসটি যসল
সেস্য সতর্ব, ৈদলজ
ম্যাদৈজদমন্ট যসল

কমথকতথা/কমথর্াতরদের জ্ঞাৈ বৃতি
পাদব

৬টি যসতমৈার অনুতিত হদব

জানুয়ারী ২০১৭

তিদসম্বর ২০১৭

প্রশাসৈ অনুতবভাগ ও
আইতসটি যসল

কমথকতথা/কমথর্াতরদের
জ্ঞাৈ/েক্ষতা বৃতি পাদব

কাদজর গততশীলতা আসদব

জানুয়ারী ২০১৭

তিদসম্বর ২০১৭

প্রশাসৈ অনুতবভাগ ও
আইতসটি যসল

সকল কতম্পউটাদরর ভাইরাস
জতৈত তৈরাপত্তা তৈতিত হদব

ই-ফাইতলাং কাে থক্রম
বাস্তবায়ৈ র্লমাৈ রাখা

জানুয়ারী ২০১৭

তিদসম্বর ২০১৭

সকল অনুতবভাগ ও
আইতসটি যসল

ৈতর্ ব্যবস্থাপৈা সহজ হদব ও
কাদজ গততশীলতা আসদব

সকল কতম্পউটাদর
এতন্টভাইরাস সফটওয়যার
ইৈস্টল হদব
ৈতর্ ব্যবস্থাপৈায় কম সময়
প্রদয়াজৈ হদব

১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
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ৈতুৈ হাি থওয়যার ক্রয় হদব
এবাং পুরাতৈগুতল
প্রততস্থাতপত হদব
ইন্টারদৈদটর গতত বৃতিপাদব
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ক্রতমক
ৈম্বর
১
১৯
২০

২১
২২

প্রস্তাতবত তবষয়
বাস্তবায়ৈকাল
োতয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা (যে
(গৃহীতব্য কাদজর ৈাম) শুরুর তাতরখ
সমাতপ্তর তাতরখ কমথকতথার যৈতৃদত্ব
সম্পাতেত হদব তাঁর ৈাম ও
পেতব)
২
৩
৪
৫
এইি ইৈফরদমশৈ
জানুয়ারী ২০১৭
তিদসম্বর ২০১৭ যিদভলপদমন্ট
ম্যাদৈজদমন্ট তসদস্টমস
ইদফতিভদৈস অনুতবভাগ
(এইমস) র্লমাৈ রাখা
ফদরৈ এইি
জানুয়ারী ২০১৭
তিদসম্বর ২০১৭
ফাবা অনুতবভাগ
ম্যাদৈজদমন্ট তসদস্টম
(যফমস) সফটওয়যার
র্লমাৈ রাখা
ইতজতপর মাধ্যদম ক্রয়
জানুয়ারী ২০১৭
তিদসম্বর ২০১৭
প্রশাসৈ অনুতবভাগ
বাস্তবায়ৈ র্লমাৈ রাখা
ইদৈাদভশৈ টিদমর সভা
আদয়াজৈ করা

জানুয়ারী২০১৭

তিদসম্বর ২০১৭

র্ীফ ইদৈাদভশৈ অতফসার

প্রতযাতশত ফলাফল (কাজটি
সম্পন্ন হদল গুণগত বা
পতরমাণগত কী পতরবতথৈ
আসদব)
৬
সাধারণ মানুষ অৈলাইদৈ এইি
ইৈফরদমশৈ পাদব
তবদেতশক সাহায্য (অতিকার ও
ব্যয়ৈ) ব্যবস্থাপৈা ভাল হদব
ক্রয় সাংক্রান্ত সচ্ছতা,
জবাবতেহীতা,ব্যপক প্রর্ার ও
ব্যপক অাংশগ্রহণ তৈতিত হদব
কাদজর গততশীলতা, মতৈটতরাং
ভাল হদব

পতরমাপ (প্রতযাতশত
ফলাফল তততর হদয়দে তক
ৈা তা পতরমাদপর মাৈেন্ড)
৭
এইি ইৈফরদমশৈ
িাটাদবজ আপদিদটি
র্াকদব
তবদেতশক সাহায্যপুষ্ট
প্রকদল্পর এতিতপ বরাি
অৈলাইৈ হদব, িাটাদবজ
আপদিদটি র্াকদব
ইতজতপর মাধ্যদম ক্রয়
সম্পন্ন হদব
১২টি সভা অনুতিত হদব

শাহ্ আতমনুল হক
র্ীফ ইদৈাদভশৈ অতফসার ও
অতততরক্ত সতর্ব
অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ
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