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উ�াবরী উে�ােগি অ�গরত-২০১৬  
 

১. ম�ণালেয়ি রাম :রশি ম�ণালয় 
২.  অরধদ�েিি রাম: বাংলােদশ �� ও কুি রশি �িেরােিশর (রবরস�) 
৩.  ইেরােভশর ুেমি সভা সংংাা তত : 
�.ইেরােভশর ুম সব বেশে  গ েরি সব বেশে তারিা: ৩১ জানয়ারি ২০১৬ 
া. রবগত ৬ মােস অনরিত সভা সসেুি তারিা (�ায বরববিণী সংংয �িেত ুেব): ১ু, তাং: ৩০ েম ২০১৬, �ায বরববিণী সংংয 
৪.�. ইেরােভশর ুেমি বারে ব� �ম বররি�িরা নণয়েরি তারিা:  ১০ অে�াবি,২০১৫ 
   া. ইেরােভশর �ম বরন�িরা বাাবায়র  অ�গরতত  শ েুে� 
�ম বররি�িরায় �তু 
�ায বংম(Action 
Item) আেছ 

�তু �ায বংম 
 শ ুেয়েছ? 

েযগেলা ুেয়েছ, েসগেলাি 
আনমারর� অ�গরতি ুাি 

ররি�রিত সময় 
অনযায়ী �তু �ায বংম 
স�� ুেব বেল 
নতযাশা 

মা� 

৭ু ৩ু ৭৫% ৪ু  
 ৫। উ�াবরী রাইলট উে�াগ সংংাা ততত 
�. মা  রয বােয়ি �ম ব�তবােদি দািা বাাবায়রাধীর উ�াবরী রাইলট উে�াগ সং া( উ�াবর নরশ�ণ/�যােেরিং �ম বশালা/অ�া�ভােব 
গরুত,তারল�া সংংয �িেত ুেব): 
         ►রাইলট উে�ােগি সং াত ১ু 
         ►রামত �� ও কুি রশেিি GIS রভর�� অরলাইর িাটােবজ 
         ►রাইলট উে�াগ বাাবায়ের নরশ�ণ সং াত ৯  ু
         ► রাইলট উে�াগ বাাবায়ের �ম বশালাত ৫ু               
া. ম�ণালয়/অরধদ�ি রয বােয়ি �ম ব�তবােদি দািা বাাবায়রাধীর উ�াবরী রাইলট উে�াগ সং া(তারল�া সংংয �িেত ুেব)-১ু 
৬. নরশ�ণ সংংাা  ততত  
�. ইেরােভশর সংংাা ২ রদেরি নরশ�ণ আেয়াজর �িা ুেয়েছ র� ( নুম ও রদতীয় �াচ)?  রা 
া. ইেরােভশর সংংাা নরশ�ণ আেয়াজর �িা  ুেয় ুা�েল তাি তারিাত    আেয়াজর �িা হয় রাই 
গ. ২ রদেরি ইেরােভশর সংংাা নরশ�ণ আেয়াজর �িা ুেয় রা ুা�েল আেয়াজেরি রিবত� স�া� তারিাত  রনল ২০১৬ 
ঘ.  ইেরােভশর  সংংাা নরশ�ণ ুেত না� উে�াগসসেুি তারল�া সংংয �িেত ুেবত - 
ঙ. ম�ণালয়/অরধদ�েিি আওতাধীর নরশ�ণ নরতিা�সেুি �ারিকলােম রিরজটাল বাংলােদশ ও ইরেভশর সংংাা রবেয় য়ল ে�ােস ব 
অাভ বয ুেয়েছ র�রা? ুেয় ুা�েল নরশ�ণ ে�ােস বি রাম,নরতিার- রবরস� �র�উটাি �ােব নরতু নরশ�ণ ে�ােস ব রিরজটাল  
                                                                                    বাংলােদশ  রবেেয় ধািণা দার অ�াুত আেছ। পণ বাংগ �ারিকলাম  
                                                                                   রাওয়া েগেল রবরস� �াব ও রবরস�  ি '�� ও কুি রশি  
                                                                                    নরশ�ণ ই�র�ুউ'েট  ে�াস ব অা� বয �িা ুেব।  
৭. উ�াবরী রাইলট রয বােলাচরা ও মররটরিং সংংাা তত: 
�. মাণালয়/অরধদ�েি উে�ােগ মা  রয বােয়ি উ�াবরী রাইলট সসু রয বােলাচরা �িা ুেয়েছ র� ( মর�ররিেদ রবভাগ ও  টআই  ি 
সুায়তায় যরদ ুেয় ুাে�)?  
া. ুেয় ুা�েল সব বেশে রয বােলাচরাি তারিাত  টআই �কব� স�ারদত ুেয়েছ,  অে�াবি, ২০১৫ 
গ. উ�াবরী রাইলট মররটরিং, ফেলাআর ও ররিদশ বর সংংাা েয�েরা তত: 
�ায বংেমি অ�গরত ররেোয ছে� নদার �িেত ুেব) 
উে�ােগি রশেিারাম    গুীত রসসাা বাাবায়র অ�গরত 
১. �� ও কুি রশেিি GIS রভর�� 
অরলাইর িাটােবজ 

 ন�ি েময়ােদ িাটা  র� স�� �িেত 
ুেব 

১০০% 

   
ঘ. আররাি ম�ণালয়/অরধদ�ি েুে� মা  রয বােয়ি েমাট �তটী উ�াবরী রাইলট েেলার/েির�ে�শর �িাি জ� রসসাা �ুণ �িা 
ুেয়েছ? ১ু 
ঙ. উ�াবরী রাইলট েেলার/েির�ে�শর সংংাা ততত 

উে�ােগি রাম গুীত রসসাা বাাবায়েরি অ�গরত 
�� ও কুি রশেিি GIS রভর�� 
অরলাইর িাটােবজ 

 টআই �কব� উ�াবরী রাইলট েেলার 
�িাি রবেেয় �ায বংম �ুণ �িেছ 

নাুরম� রয বােয় আেছ 



 
৮. নেরাদরা সংংাা ততত 
 

মা  র�বায় 
�. উ�াবরী উে�াগ �ুেণি জ� মা  রয বােয়ি �তজর 
�ম ব�তবাে� নেরাদরা নদার �িা 
ুেয়েছ?( পিরাি/রিওেলটাি/�ীকরত ইতযারদ) 

া. উ�াবরী উে�াগ �ুেণি জ� মা  রয বােয়ি যজর �ম ব�তবাে� 
রবেদশ নরশ�েণ েনিণ �িা ুেয়েছ?(তারল�া সংংয �িেত ুেব 

১০ জর অরধদ�েিি মা  রয বায় Honorarium নদার রবেদশ �মর রাই 
 

                                                            ম�ণালয়/অরধদ�ি রয বায়  
গ.উ�াবরী উে�াগ �ুেণি জ� ম�ণালয়/অরধদ�ি রয বােয়ি 
�তজর �ম ব�তবাে� নেরাদরা নদার �িা 
ুেয়েছ?( পিরাি/রিওেলটাি/�ীকরত ইতযারদ) 

ঘ.উ�াবরী উে�াগ �ুেণি জ�  ম�ণালয়/অরধদ�ি রয বােয়ি 
�তজর �ম ব�তবাে� রবেদশ নরশ�েণ েনিণ �িা ুেয়েছ?(তারল�া 
সংংয �িেত ুেব 

       ১০ জর অরধদ�ি রয বােয় Honorariumনদার রবেদশ �মর রাই 
 
৯. উ�াবের েম�রিং সংংাা ততত 
�. উ�াবরী রাইলট উে�াগ বাাবায়েরি জ� ম�ণালয়/অরধদ�েি েম�রিং �ায বংম ুেে র� রা? ুেল  ু র�ভােব তািা �িেছ ? 
া. উ�াব�ে� সুায়তা �িাি জ� ম�ণালয়/অরধদ�েিি �ত জর েম�রিং-   ংয আেছত ২ জর 
গ। আেিা �ত জর �ম ব�তবাি েম�ি ুওয়া দি�াি? ম�ণালয়/অরধদ�েিি উে�ােগ ( মর�ররিেদ রবভাগ ও  টআই- ি সুায়তায়) 
তােদি জ� েম�ি নরশ�েণি আেয়াজর �িাি তারিা?  রিবত�েত জারােরা স�ব ুেব 
 

১০. েসাসাল রমরিয়াত 
�. ম�ণালয়/দ�ি/েজলা-উরেজলা অরফসরভর�� েফসব� েরজ  তিয় ুেয়েছ র� রা? ুেল,  ু র�ভােব  ি �বুাি �িা ুেে? 
া. েফসব� েরেজি রলং� � � দ েিি েরাট বােলি 'সামারজ� েযাগােযাগ' বাটের ংয �িা আেছ র�রা ? 
    ►দ�েিি Facebook page োালা ুেয়েছ। ররয়রমত তত সংেযাজর, share নদার, Message  ি জবাব নদার �িা ুেে         
        বং friend request ও friend add   ি �াজ অ�াুত আেছ। 
    ► দ�েিি Facebook page  ি link দ�েিি  ওেয়বসাইেট েদয়া আেছ। 


