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ক্রসভক নাং : ০১ 

সদযানাভ  : Online Based ICT Support System চালুকযণ 

সফফযণ : শ্রভ ও কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারদয়য াঅাআসটি সর      প্রদত্ত সফামূ সজকযদনয রদযে ানরাাআন সবসত্তক 

একটি াদার্ ম সদেভ চালু কযা দয়দে। এাআ সদেভটি চালু কযায পূদফ ম কভ মকতমা ফা কভ মচাযী কসিউর্ায 

ার্ মওয়োয, পর্ওয়োয, াআ-পাাআসরাং সম সকান াঅাআসটি সফলয়ক ভস্যা দেয ভাধ্যদভ াঅাআসটি সর সক 

জানাদনা দতা, মায পদর সফা প্রদাদন দীঘ মসুসেতা ততসয দতা। ফতমভাদন াসধকাাং াদার্ ম ানুদযাধ 

ানরাাআদনয ভাধ্যদভ গ্রণ কযা দে এফাং দ্রুততায াদথ সফা প্রদান কযা দে। এ োড়াও এ াংক্রান্ত তথ্যমূ 

র্ার্াদফদজ াংযসযত দে, মা সফা প্রদান প্রসক্রয়ায় ায়ক ভূসভকা ারন কযদে। 

াঅগাভীয সযকল্পনাাঃ সফাটি চরভান যাখা এফাং াঅদযা ব্যফায ফান্ধফ কযা। 

াংখ্যাগত তথ্য : ব্যফাযকাযী    জন; চালুয তাসযখ: ১২-১১-২০১৭ 

ও উাত্ত   

 

প্রভাণক       :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ানরাাআন াদার্ ম সদেভ 

াংসিষ্ট ব্যসিয তথ্য  : জনাফ সুকান্ত ফাক 

  দফীাঃ সদেভ এনাসরে 

  সভাফাাঃ নাং- ০১৫৫২৩৭৩৮২৪ 

  াআ-সভাআরাঃ sbasakmole@gmail.com  

http://www.mole.gov.bd/
mailto:sbasakmole@gmail.com


ক্রসভক নাং  : ০২ 

 

সদযানাভ : এ ভন্ত্রণারদয়য কাম মক্রদভয গসতীরতা াঅনয়ন ও জফাফসদীতা সনসিতকযদণয উদেদে   

  Online Based Task Management System (TMS) নাভক একটি    

  সর্সজর্ার দ্ধসত চালুকযণ। 

সফফযণ : াগ্রগসতাঃ Online Based Task Management System (TMS)   

  নাভক একটি ফ্টওয়োয ততযী কযা দয়দে। TMS এয ভাধ্যদভ একজন কভ মকতমা তায 

কাদজয তাসরকা ততযী কযদত এফাং ভসনর্য কযদত াযদফন। এয ভাধ্যদভ সতসন তায াসধনস্থ 

কভ মকতমা /  কভ মচাযীদক কাজ প্রাদন কযদতও াযদফন। সকান সনসদ মষ্ট কাদজয ভয় দর 

TMS াংসিষ্ট কভ মকতমাদক সনাটিসপদকদনয ভাধ্যদভ াফসত কদয। এভনসক সকান কাজ 

সনসদ মষ্ট ভদয় িন্ন না দর তাও াসনষ্পন্ন কাম মক্রভ সাদফ াংসিষ্ট কভ মকতমা এফাং উধ মতন 

কভ মক্রযতাদক াফসত কযা য়।  ফতমভাদন এ ভন্ত্রণারদয়য কাম মক্রভ উি  পর্ওয়োদযয 

ভাধ্যদভ িন্ন দে। 

  াঅগাভীয সযকল্পনাাঃবসফষ্যদত এ ভন্ত্রণারদয়য াঅওতাধীন কর াসধদপ্তয/দপ্তয এফাং    

  াংস্থায কাম মক্রভ এাআ সর্সজর্ার প্লার্পদভ ময াদথ ান্তভূ মি কযা দফ। 

াংখ্যাগত তথ্য ও উাত্ত  :  

প্রভাণক   : 

াংসিষ্ট ব্যসিয তথ্য  : 

 

  



ক্রসভক নাং  :০৩ 

সদযানাভ  :চরভান ভাভরায র্ার্াদফাআজ ততযী কযা এফাং সনয়সভত ারনাগাদ কযা। 

সফফযণ   : সফসবন্ন ভয় ভাসরক য এফাং শ্রসভক য ফাাংরাদদ যকায, শ্রভ ও কভ মাংস্থান ভন্ত্রনারয় 

এফাং এয াধীনস্থ দপ্তদযয সফদয ভাভরা কদয থাদকন। প্রসত ফেয গদড় প্রায় ৫০টিয ভত ভাভরা দয় থাদক। একর 

ভাভরায তথ্য সুষ্ঠবাদফ াংযযদনয রদযে উদেসখত পর্ওয়ায ততযী কযা দয়দে। এয পদর ভাভরায তথ্য কসিউর্ায 

র্ার্াদফদজ াংযসযত থাদক। তাাআ াংসিষ্ট কভ মকতমা /  কভ মচাযীগন াআন্টাযদনদর্য ভাধ্যদভ সমদকান জায়গা সথদক ভাভরায 

তথ্য সদখদত াদযন।  

াঅগাভীয সযকল্পনাাঃএ ভন্ত্রণারয় এফাং াঅওতাধীন াসধদপ্তয/দপ্তয এফাং াংস্থামূদয ভাভরামূ উি র্ার্াদফাআদজ 

ান্তভূ মি কযা এফাং সনয়সভত াঅদর্র্ যাখা। 

 

াংখ্যাগত তথ্য ও উাত্ত  : 

প্রভাণক   : 

 

াংসিষ্ট ব্যসিয তথ্য  : সভাাঃ াঅসযফুর াআরাভ  

     দফীাঃ সপ্রাগ্রাভায  

    সভাফাাআরাঃ ০১৭১৪৪০২৮১০ 

    াআদভাআরাঃ programmer@mole.gov.bd  

  

mailto:programmer@mole.gov.bd


ক্রসভক নাং  :০৪ 

সদযানাভ :NARI প্রকদল্পয াসফ মক ভসনর্সযাং ও াআদবলুদয়ন তথ্য ব্যফস্থানায জন্য ওদয়ফ সফাআজ্র্ 

Project Management Information System (PMIS) নাভক 

একটি সর্সজর্ার প্লার্পভ ম ততযী কযা। 

 

সফফযণ : উত্তযফদেয(যাংপুয, গাাআফান্ধা, নীরপাভাযী, কুসর্গ্রাভ, রারভসনযার্) দসযদ্রতভ 

ভসরাদদয জন্য গাদভ মন্ট সক্টদয চাকসযয সুদমাগ ততসয কযায রদযে NARI প্রকদল্পয 

কাজ শুরু য়। উি প্রকল্প দত সুসফধাদবাগী কর নাযীয তথ্য মথামথবাদফ ব্যফস্থানায 

জন্য  Project Management Information System (PMIS) 

নাভক একটি সর্সজর্ার প্লার্পভ ম ততযী িন্ন কযা দয়দে। ফতমভাদন এটি BCC-এয রাাআব 

াবমাদয সদওয়া দয়দে। 

াঅগাভীয সযকল্পনাাঃপূফ মফতী কর র্ার্া এ প্লার্পদভ ম ান্তভূ মি কযা এফাং বসফষ্যদতয কর 

কাম মক্রভ এ প্লার্পভ ম-এয ভাধ্যদভ িন্ন কযা। 

 

াংখ্যাগত তথ্য ও উাত্ত  : এ ম মন্ত ৫৫০০ এয সফস ভসরা প্রসযন গ্রণ কদযদেন।  

প্রভাণক   :  

 



 

 

াংসিষ্ট ব্যসিয তথ্য  : প্রকল্প সযচারক, NARI প্রকল্প  

  



ক্রসভক নাং  :০৫ 

সদযানাভ :এ ভন্ত্রণারদয়য কর কভ মকতমা/ কভ মচাযীগদণয মাফতীয় তথ্যাসদ  Personal 

Information Management System (PIMS)  দ্ধসতদত াংযযণ 

কযা। 

সফফযণ :াগ্রগসতাঃফতমভাদন Personal Information Management System 

(PIMS) পর্ওয়োয-এয একটি াংসযপ্ত বা মন ততযী কযা দয়দে এফাং এ ভন্ত্রণারদয়য 

কর কভ মকতমা/কভ মচাযীয তথ্য াংযুি কযা দয়দে। 

াঅগাভীয সযকল্পনাাঃPIMS পর্ওয়োয-এয পূণ মাে বা মন ততযী কযা এফাং াঅওতাধীন 

কর  কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয সফস্তাসযত তথ্য াংযুি কযা।   

  



ক্রসভক নাং  :০৬ 

সদযানাভ :Asset Management System নাভক একটি পর্ওয়োয প্রস্তুতকযণ এফাং 

ভস্ত স্থাফয/াস্থাফয  িসত্তয ারনাগাদ তথ্য াংযুিকযণ।  

সফফযণ :ভন্ত্রনারয় এফাং াঅওতাধীন দপ্তয ভদয স্থাফয-াস্থাফয িসত্তয সাফ যাখায জন্য 

উদেসখত পর্ওয়াযটি ততযী কযা দয়দে। এয পদর সকান িসত্ত এখন সকান াফস্থায় 

াঅদে তা দজাআ জানা মাদফ। এোড়াও স্থাফয িসত্তয ফতমভান াফস্থা, মূল্য, খাজনা 

সযদাধ কযা দয়দে সকনা তা এাআ পর্ওয়াযটিয ভাধ্যদভ দজাআ জানা মাদফ।    

াঅগাভীয সযকল্পনাাঃপর্ওয়োয ততযীয কাজ দ্রুততায াদথ িন্ন কযা এফাং এ ভন্ত্রণারয় 

াঅওতাধীন াসধদপ্তয/দপ্তয এফাং াংস্থায কর স্থাফয এফাং াস্থাফয িসত্তয তথ্য াংযুি 

কযা। 

 

াংখ্যাগত তথ্য ও উাত্ত  : 

প্রভাণক   :  

 

 

  



ক্রসভক নাং  :০৭ 

সদযানাভ :শ্রভ াআ-রাাআদেযী নাভক একটি Online Based রাাআদেযী ততযী কযা এফাং ওদয়ফাাআদর্য 

াদথ াংযুি কযা। 

সফফযণ :াগ্রগসতাঃফতমভাদন শ্রভ াআ-রাাআদেযী নাভক একটি Online Based রাাআদেযী শ্রভ ও 

কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাাআদর্ াংযুি যদয়দে এফাং সখাদন ২০টি াঅাআন ও 

নীসতভারা ান্যান্য প্রদয়াজনীয় তথ্য াংযুি কযা দয়দে।  সদেভটি কদরয জন্য উনু্ি। 

এটি ব্যফায কদয সমদকান ব্যসি াংসিষ্ট ফাআ ানরাাআদন ফা র্াউনদরার্ কদয াপরাাআদন 

ড়দত াযদফন।  

াঅগাভীয সযকল্পনাাঃবসফষ্যদত এ ভন্ত্রণারদয়য প্রকাদমাগ্য কর াঅাআন ও নীসতভারা 

ান্যান্য প্রদয়াজনীয় তথ্য াংযুি কযা এফাং সনয়সভত ারনাগাদ যাখা। 

 

াংখ্যাগত তথ্য ও উাত্ত  : 



প্রভাণক   : 

 

 

  



ক্রসভক নাং  :০৮ 

সদযানাভ :Library Management System (LMS) এফাং ব্যফায সনসিতকযণ এফাং 

ফাআমূদয তথ্য সর্সজর্ার দ্ধসতদত াংযযণ। 

সফফযণ :াগ্রগসতাঃরাাআদেযীদত াংগৃীত পুস্তক মূ সথদক ২৫০০ ফাআ-এয তথ্য Library 

Management System (LMS) এ ান্তভূ মি কযা দয়দে। 

াঅগাভীয সযকল্পনাাঃযফতীদত ধাদ ধাদ রাাআদেযীদত াংযসযত কর পুস্তকমূদয তথ্য 

Library Management System (LMS) এ ান্তভূ মি কযা। 

 

  



ক্রসভক নাং  :০৯ 

সদযানাভ :উদ্ভাফনী ধাযণামূদয একটি র্ার্াদফাআজ প্রস্তুতকযণ এফাং াঅাআসর্য়ামূদয ফাস্তফায়ন াগ্রগসত 

ম মদফযণ। 

সফফযণ :ফতমভান যকায উদ্ভাফন কাম মক্রভদক উৎাসত কদয থাদক। উদ্ভাফন কাম মক্রভদক 

গসতীর কযায রদযে সফসবন্ন দদয গ্রণ কদয থাদক। এযাআ ধাযাফাসকতায় শ্রভ ও 

কভ মাংস্থান ভন্ত্রনারয় এফাং াঅওতাধীন দপ্তয মূদয কভ মকতমা কভ মচাযীগন প্রসতসনয়ন 

নতুন নতুন উদ্ভাফনী াঅাআসর্য়া জভা সদদেন। একর উদ্ভাফনী ধাযমূ মধামথ াংযযন 

এফাং ফাস্তফায়দনয রদযে    উদ্ভাফনী ধাযণামূদয র্ার্াদফাআজ ততযী কযা দয়দে এফাং প্রায় 

৩০ (সে) টি উদ্ভাফনী ধাযণা উি র্ার্াদফাআদজ ান্তভূ মি কযা দয়দে। 

াঅগাভীয সযকল্পনাাঃাফসষ্ট এফাং বসফষ্যদত প্রাপ্ত কর উদ্ভাফনী ধাযণামূ র্ার্াদফাআদজ 

ান্তভূ মি কযা।াআদনাদবন কসভটি কর্তমক ফাোাআকৃত উদ্ভাফনী ধাযণামূ ফাস্তফায়দনয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা এফাং ারনাগাদ তথ্য র্ার্াদফাআদজ াংযযণ কযা। 

 

াংখ্যাগত তথ্য ও উাত্ত  : প্রায় ৩০ (সে) টি উদ্ভাফনী ধাযণা উি র্ার্াদফাআদজ ান্তভূ মি কযা দয়দে। 

 

প্রভাণক   :

 

 

  



ক্রসভক নাং  :১০ 

সদযানাভ  :াআ-পাাআসরাং দ্ধসত প্রফতমন 

সফফযণ : াআ-নসথ ফা E-Filing দে তথ্য প্রযুসি ব্যফায কদয যকাসয কাম মক্রভদক াঅযও 

জতয কযায একটি পর্ওয়োয প্রসক্রয়া। এটিয ভাধ্যদভ যকায দপ্তদযয কর কাজ 

ানরাাআন সবসত্তক সফায় রুান্তয কদযদে। কর প্রকায দাপ্তসযক কাজ এয ভাধ্যদভ কযা 

য়। সচঠিে ব্যফস্থান কর প্রকায দাপ্তসযক কাজ র্াক গ্রণ সথদক শুরু কদয র্াক 

সপ্রযণ ম মন্ত ফ মপ্রকায খাতা দেয কাজ কাগজ সফীন বাদফ ানরাাআদন িন্ন কযা 

য়। এ ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ াসপদ উসস্থত না দয়ও দাপ্তসযক কাজ সভাফাাআদরয 

ভাধ্যদভ াআ নসথ াো ব্যফায কদয িন্ন কযা য়।গত ২১/১২/২০১৬ তাসযখ দত এ 

ভন্ত্রণারদয়য সচঠিে ও নসথ সনষ্পসত্ত াআ-পাাআসরাং দ্ধসতয ভাধ্যদভ শুরু দয়দে। ফতমভাদন এ 

ভন্ত্রনারদয়য সচঠিে ও নসথ সনষ্পসত্ত াংক্রান্ত প্রায় ৫৫% কাম মক্রভ াআ-পাাআসরাং-এয ভাধ্যদভ 

িন্ন কযা দে। 

াঅগাভীয সযকল্পনাাঃশ্রভ ও কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারদয়য সচঠিে ও নসথ সনষ্পসত্ত াংক্রান্ত 

কাম মক্রভ-এয তবাগ াআ-পাাআসরাং-এয ভাধ্যদভ সনষ্পসত্ত কযা। 

 

াংখ্যাগত তথ্য ও উাত্ত  :  জুরাাআ-২০১৮ এয তথ্য ভদত শ্রভ ও কভ ম াংস্থান ভন্ত্রনারয় ভধ্যভ কোর্াগসযদত ৪থ ম  

াফস্থাদন াঅদে। এোড়াও ভন্ত্রনারদয়য াঅওতাধীন করকাযখানা ও প্রসতষ্ঠান সযদ মন াসধদপ্তয ১ভ এফাং শ্রভ 

াসধদপ্তয ৮ভ াফস্থাদন াঅদে।   



প্রভাণক   : 

 



 

 

 

  



ক্রসভক নাং  :১১ 

সদযানাভ  :াআ-সর্ন্ডাসযাং দ্ধসত প্রফতমন 

সফফযণ : গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয জাতীয় াআ-গবন মদভন্ট প্রসকউযদভন্ট (াআ-সজস) 

সার্ মার (http://eprocure.gov.bd ) সযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য সণ্ট্রার প্রসকউযদভন্ট 

সর্কসনকোর াআউসনর্ (সসটিাআউ) কর্তমক ততযী, গৃীত ও সযচাসরত। াআ-সজস সদেভটি 

যকাদযয ক্রয়কাযী াংস্থা (সএ) এফাং ক্রয়কাযী (সাআ)-মূদয ক্রয়কাম ম িাদদনয 

জন্য একটি ানরাাআন প্লার্পভ ম। 

এটি একভাে ওদয়ফ সার্ মার সমখান সথদক এফাং মায ভাধ্যদভ ক্রয়কাযী াংস্থা এফাং ক্রয়কাযী প্রসতষ্ঠানমূ সনযাদ 

ওদয়ফ র্োদফাদর্ ময ভাধ্যদভ ক্রয় াংক্রান্ত মাফতীয় কাম মাফরী িাদন কযদত াযদফ। 

াআ-সজস সদেভ সসটিাআউ'সত স্থাসত র্ার্া সণ্টাদয ধাযণ কযা দয়দে। াআণ্টাযদনর্ 

ব্যফায কদয যকাদযয ক্রয়কাযী াংস্থা এফাং ক্রয়কাযী প্রসতষ্ঠান াআ-সজস ওদয়ফ 

সার্ মাদর প্রদফ কযদত াযদফ। 

যকাযী ক্রয়কাদজ এাআ াংস্কায কাম মক্রভ সফশ্বব্যাাংদকয ায়তায় ফাস্তফায়নাধীন 'াফসরক প্রসকউযদভন্ট সযপভ ম 

প্রদজক্ট-২' এয াঅওতায় িাসদত দয়দে। এাআ দ্ধসত ক্রভান্বদয় যকাদযয কর 

প্রসতষ্ঠান কর্তমক ব্যফহৃত দফ সফধায় এয ভাধ্যদভ যকাযী ক্রয় প্রসক্রয়ায় দযদাতাগদণয 

াফাধ াাংগ্রণ ও ভসুদমাগ সৃসষ্ট দফ; এফাং ক্রয় প্রসক্রয়ায় দযতা, স্বেতা ও 

জফাফসদসতা সনসিত দফ। 

 এ ভন্ত্রণারদয় াআ-সর্ন্ডাসযাং কাম মক্রভ চালু যদয়দে। াআদতাভদধ্য াআ-সর্ন্ডাসযাং এয ভাধ্যদভ ০২ (দুাআ) টি সর্ন্ডায কাম মক্রভ িন্ন 

কযা দয়দে। 

   াঅগাভীয সযকল্পনাাঃপ্রদয়াজনীয় কর ক্রয় প্রসক্রয়া াআ-সর্ন্ডাসযাং এয ভাধ্যদভ সনষ্পন্ন কযা। 

 

াংখ্যাগত তথ্য ও উাত্ত  : াআদতাভদধ্য াআ-সর্ন্ডাসযাং এয ভাধ্যদভ ০২ (দুাআ) টি সর্ন্ডায কাম মক্রভ িন্ন কযা দয়দে। 

 

 

  

http://www.eprocure.gov.bd/


ক্রসভক নাং  :১২ 

সদযানাভ  :াআন্টাযদনর্ াফকাঠাদভা উন্নীতকযণ 

সফফযণ :াগ্রগসতাঃকর াখায় ল্যান াংদমাদগয ভাধ্যদভ াআন্টাযদনর্ রাাআন স্থান কযা দয়দে এফাং 

wifi Router-এয ব্যফস্থা কযা দয়দে। Structural Cabling এয কাম মক্রভ 

চরভান যদয়দে। 

াঅগাভীয সযকল্পনাাঃএ ভন্ত্রণারদয়য কর াখায় Structural Cabling এয ভাধ্যদভ 

াঅধুসনক ল্যান স্থান, াআন্টাযদনর্ ব্যান্ডউাআদথয ঠিক ব্যফায সনসিতকযণ এফাং দ্রুত গসতয 

াআন্টাযদনর্ াংদমাগ প্রদাদনয গৃীত কাম মক্রভ দ্রুত ফাস্তফায়ন কযা। 

 

 

  



ক্রসভক নাং  :১৩ 

সদযানাভ :ওদয়ফাাআর্ ও াভাসজক সমাগাদমাগ ভাধ্যভ ব্যফায কদয ভন্ত্রণারয় াঅওতাধীন 

াসধদপ্তয/দপ্তয এফাং াংস্থায কাম মক্রভ প্রদ মন এফাং প্রচাদযয ব্যফস্থা গ্রণ। 

সফফযণ :াগ্রগসতাঃশ্রভ ও কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারদয়য াঅওতাধীন করকাযখানা ও প্রসতষ্ঠান সযদ মন 

াসধদপ্তয,শ্রভ াসধদপ্তয, এনএসর্স সচফারয়, শ্রভ াঅীর ট্রাাআব্যেনার, সনম্নতভ ভজুযী সফার্ ম 

এফাং ফাাংরাদদ শ্রসভক কল্যাণ পাউদন্ডদনয ওদয়ফাাআর্ ও সপব্যক সাআজ সখারা দয়দে 

এফাং সকন্দ্রীয় তসফদরয ওদয়ফাাআর্ ও সপব্যক সাআজ সখারায কাম মক্রভ চরভান যদয়দে। 

াঅগাভীয সযকল্পনাাঃদ্রুত সকন্দ্রীয় তসফদরয  ওদয়ফাাআর্ ও সপব্যক সাআজ সখারায কাম মক্রভ 

িন্ন কযা।ওদয়ফাাআর্ ও াভাসজক সমাগাদমাগ ভাধ্যদভ তথ্য সনয়সভত ারনাগাদ যাখা। 

 


