
ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগসহ এর আওতাধীন দ�র/সং�ার ২০১৮-২০১৯ অথ � বছেরর  উ�াবন কম �পিরক�না 
�.নং ��ািবত িবষয় বা�বায়ন কাল দািয়��া� কম �কত�া/ 

�িত�ান 
�ত�ািশত ফলাফল পিরমাপ 

�� সমাি� 
১। আইিস� খােত গেবষণার জ� 

�ি� ও অ�দান �দান কায ��ম 
সহজীকরণ(Innovation 

Promotion)। 

০২/০৭/২০১৮  ০১/১২/২০১৮   
 
 
জনাব �মাহা�দ 
আ�ল খােয়র ,
উপসিচব,আইিস� 
িবভাগ 

 

০১। Online System এর মা�েম আেবদনপ� �হণ করা হেব। 
০২। আেবদনকারী SMS এবং E-mail এর মা�েম 
Tracking Number পােব। 
০৩। Tracking Number িদেয় Login কের আেবদেনর 
পরবত� অব�া স�েক� জানেত পারেব। SMS এবং E-mail এর 
মা�েম সা�াৎকার �হেণর তািরখ ও সময় স�েক� 
Notification �দান করা হেব। 
০৪। ড�াশেবাড � এর মা�েম �িত রাউে�র �ক�স�েহর ত� 
�দশ �েনর �ব�া থাকেব এবং এক� ডাটােবজ �তির করা হেব।   

 

২। অিফস �াফেদর িডিজটাল 
হািজরা িসে�ম �তির করণ;  

০১/১০/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৯  
জনাব �মাঃ শির�ল 
ইসলাম, ��া�ামার,  

আইিস� িবভাগ 

০১।  �াফগেণর সময় মত অিফেস �েবশ ও ��ান  
িনি�ত হেব।  
০২। �াফগেণর হািজরা �দওয়া সহজ হেব।  
০৩। এ সং�া� �কান �িতেবদন �তির সহজ হেব।  

 

৩। �িশ�ণ ক�ােল�ার 
অেটােমশন  

০১/০৮/২০১৮ ৩০/০৫/২০১৯ ইেনােভশন �ম, 
িসিসএ কায �ালয়  

০১। সকল কম �কত�ার �িশ�ণ চািহদা �হণ করা যােব। 
 

০২। দা�িরক �েয়াজনীয়তা অ�যায়ী  �িশ�ণ িনব �াচন করা হেব। 
০৩। বােজট িনধ �ারণ করা যােব। 
০৪। �দেশ ও িবেদেশ িবিভ� �িত�ােন �িশ�েণর �েযাগ 
িলিপব�করণ। 
০৫। �িশ�ণ ডাটােবজ �তরী হেব। 
০৬। কম সমেয় �িশ�েণর �ব�া �হণ করা যােব। 
০৭। �িশ�ণ মিনটিরং করা যােব। 

 

৪। On Line e-Pass System ১৫/০৮/২০১৮ ৩১/০৩/২০১৯ ইেনােভশন �ম,  
বাংলােদশ 
কি�উটার কাউি�ল 

১। আইিস� টাওয়ার� এক� ����ন � KPI ভবন। এই ভবেন 
�াশনাল ডাটা �স�ার এবং ম�ণালয় সহ অ�া� সং�ার ����ণ � 
আইিস� কায�ম পিরচালনা করা হয়। এই িসে�ম বা�বায়ন হেল 
ভবেনর িনরাপ�া িনি�ত হেব। 

 

৫। Recruitment Exam 
Management System 
(2nd Phase) 

১৫/০৭/২০১৮ ৩০/০১/২০১৯ ১। সরকাির ও অ�া� সং�ার িনেয়াগ পরী�া চািহদার িভি�েত 
��ভােব স�� করার মা�েম সং�ায় উপ�� �াথ�েদর িনেয়াগ 
িনি�ত করা স�ব হেব এবং সংি�� সং�াস�েহর স�মতা �ি� 
পােব।  

 



৬।  
Smart Lab 
Management System 

০২/০৮/২০১৮ ৩০/০৪/২০১৯ জনাব �মাহা�দ 
�ৎ�র রহমান 

পিরচালক 
(পিরক�না ও 
উ�য়ন) আইিস� 
অিধদ�র  

১। িব�মান কি�উটার �াব এ �িশ�ণাথ�েদর �ব�াপনা �বই 
��ািডশনাল। অেনক সময় �দখা যায় �িশ�ণাথ�রা �িশ�েণর 
সময় িবিভ� �াউজাের �� থােকন �যমন:- �ফস�ক, ইউ�উব, 
�াইিপ, �ইটার ইত�ািদ। তােত কের �িশ�ক ও �িশ�নাথ�র 
মে� আ�ঃসংেযাগ কম থােক এবং �াব �বহার যথাযথ কায �কর 
হয়না। 

 
২। ��ািবত �াব �ব�াপনা িসে�ম �তরী করা হেল �িশ�ক 
�িত� �ােবর কে�াল িনেত পারেব। ড�েম� �শয়ািরং  ও ি�ন 
�শয়ািরং করেত পারেব।  

 
৩। �িশ�ক চাইেল �িশ�েকর ি�ন �তীত �িশ�নাথ� অ�  

�কান ি�ন �াউজাের �েবশ  করেত পারেবনা। এছাড়া এ 
িসে�েম অনলাইন এ পরী�া �নয়া যােব। 

 

৭।  
িডিজটাল সািভ �স 
�ডেভলপেম� ��াটফম � 
বা�বায়ন 

১০/০৮/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৯ জনাব �মাঃ জািহ�ল 
ইসলাম, সহকারী 
��া�ামার, আইিস� 
অিধদ�র 

১। িডিজটাল সািভ�স �ডেভলপেম� ��াটফম � �তরী করার ফেল  
সরকাির/েবসরকাির িবিভ� দ�র/সং�া ক��ক নানা ধরেণর 
িনেয়ােগর আেবদন �হণ �ি�য়া (আেবদন প� �হণ, �মাবাইল 
�মেসজ �না�িফেকশন, জাতীয় পিরচয়প� �ভিরিফেকশন, �পেম� 
ইত�ািদ), ভিত�র আেবদন, বরাে�র আেবদন, মাঠ পয �ােয়র অিফস 
হেত �িতেবদন সং�হ, িব�মান �সবা প�িতর সহিজকরেণর 
��াবনার স�া� সমাধানস�েহর পরী�ণ ইত�ািদ কম �কা� এক� 
একক িসে�েমর মা�েম স�� করা স�ব হেব। 
২।  �যেকান সং�া ত�েদর িনেজর �েয়াজন অ�যায়ী উ� 
িসে�ম� কা�মাইেজশেনর মা�েম �বহার কের উপিরি�িখত 
কায ��ম স�� করেত স�ম হেব। 

 

৮। Hi-Tech park 
Information 
Management System 

(HIMS) চা�করণ 

১০-০৭-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৯  
বাংলােদশ হাই-�টক 
পাক� ক��প� 

১। বাংলােদশ হাই-�টক পাক� ক��পে�র  পাক�স�েহর সকল  ত� 
�ত সমেয় পাওয়া সহজ হেব। 

 

 


