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তফলয়ঃ নাগতযক সফায় উদ্ভাফন তফলয়ক কভমতযকল্পনা প্রনয়দণয রদে ফাস্তফায়নদমাগ্য উদ্ভাফনী ধাযণা / কভমতযকল্পনা সপ্রযণ।
ক্রভ
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮

০৯

উদ্ভাফনী ধাযণা এয নাভ

উদ্ভাফনী ধাযণা তদদফ গৃীত কভমতযকল্পনা

১. সফাগ্রততায তথ্য াংযেদনয জন্য অনরাইদন তথ্য ারনাগাদ কযদনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা সমদত
াদয। (গাইফান্ধা, সঘাড়াঘাট, তকদাযগঞ্জ,যাংপুয, সযপুয)
২. MIS তদেভ ব্যফায প্রফতমন (ভবযফ,নাদটায, যাজাী)
১. তটিদজন চাট মায প্রণয়ন (বালুকা)
জনফান্ধফ সফা প্রদান
২. ইদরকদরাতনক্স সটাদকদনয ভাধ্যদভ সফা গ্রীতায ততযয়ার গ্রণ (ভুরুঙ্গাভাযী)
প্রকৃয়া চালুকযণ
৩. তরঙ্গ ও ফয়দবদদ ায়ক উকযণ ও তচতকৎা াভগ্রী প্রদাদনয ব্যফস্থা কযা সমদত াদয
সফায় নাগতযকদদয ১. অতবদমাগ গ্রণ ও তা মথামথ প্রতক্রয়ায় ভাধাদনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা, তাদদয যাভম গ্রণ কযা ও
তা ফাস্তফায়দনয সচষ্টা কযা। (গাইফান্ধা)
সবাগাতি রাঘফ
১. disjpuf.com চালুকযণ;
দাপ্ততযক অবযিযীন কভম
২. তিতজটার ব্যফস্থাত্র প্রদান (দদফীগঞ্জ)
প্রতক্রয়া উন্নয়ন
৩. তিতজটার এদটনদিন্প চালুকযণ (দঘাড়াঘাট)
সফা প্রদাদনয ফতমভান ১. প্রধান কাম মারদয় একটি Help Desk চালুকযণ (বালুকা)
অফস্থায উন্নয়ন
নতুন সফা প্রদাদনয ১. ায়ক উকযন অনরাইদন আদফদন ও প্রকৃয়াকযণ। (ভুরুঙ্গাভাযী)
ভাধ্যভ প্রফতমন
২. অনরাইদন সপ্রতক্রন ও অযাদদভন্ট সফা চালুকযণ। (গাইফান্ধা)
সফা প্রদাদনয ভয় ও ১. MIS তদেভ ব্যফায প্রফতমন (ভবযফ, নাদটায)
ব্যয় হ্রাকযণ
১. ওদয়াইদট তথ্য তনয়তভত ারনাগাদকযণ, সপবুক সজ, ইউটিউফ অন্যান্য াভাতজক
সাস্যার তভতিয়ায সমাগাদমাগ ভাধ্যভ ব্যফাদযয সেদত্র তনধ মাতযত নীততভারা অনুযণ কযা ও সকন্দ্র্রীয়বাদফ তা তদাযকী
ব্যফায প্রফতমন
কযা, সটতরতবন ও এপ.এভ সযতিওদত তনয়তভত তফতবন্ন অনুষ্ঠাদনয আদয়াজন কযা। (বালুকা,
গাইফান্ধা, ভবযফ, কক্সফাজায, সদফীগঞ্জ, যাংপুয)
১. প্রততফতন্ধতা তথ্য াংক্রাি এওটি সটার তি নম্বয চালু (বালুকা,ভুরুঙ্গাভায)
ই-সফা দ্ধতত
২. সটতরদথযাত তচতকৎা সফা ও যাভম প্রদান দ্ধতত চালু কযা সমদত াদয, তদফ এদেদত্র
চালুকযণ ইতযাতদ
সটতরদভতিতন দ্ধততয অনুযণ কযা সমদত াদয। (গাইফান্ধা, কক্সফাজায, নাদটায, যাজাী, যাংপুয)
সফা প্রদান প্রতক্রয়া
জীকযণ

তফ. দ্রঃ তনদন্াক্ত প্রস্তাফগুতর সদখা সমদত াদয








অনরাইন সথযাী াতবম ইনপযদভন তদেভ ((তিতজটার ব্যফস্থাত্র প্রদান)
অনরাইন ায়ক উকযন তদেভ
তিতজটার এদটনদিন্প চালুকযণ
ই-সটাদকন ততযয়ার প্রফতমন
প্রধান কাম মারদয় একটি Help Desk চাকুকযণ
জনফান্ধফ ও উদমাগী তটিদজন চাট মায প্রণয়ন
ওদয়ফাইট, সপবুক, ইউটিউফ তফতবন্ন ভাধ্যদভ তনয়তভত তথ্য যফযা
প্রততফন্ধীতা ম্পতকমত সটার তি নম্বয চালু, সটতরদথযাত তচতকৎা দ্ধতত চালু।

