
উদ্ভাবনী ধারনা (২০২০ - ২০২১) 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

উদ্ভাবননর নাি উদ্ভাবননর সংমিপ্ত মববরনী উদ্ভাবনী উনযাগ 

গ্রহনের 

য ৌমিকতা 

উদ্ভাবননর ছমব 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 

০১ বহুমুখী পাটপণ্য 

সম্পমকিত ৩৬০● 

ওযেবসাইট  

তথ্যপ্রযুমিমনর্ির একমবংশ শতাব্দীর  

বতিিান মবনে ব্যবসা-বামেজ্য বতিিানন ই-

কিাস ি এর িাধ্যনি পমরচামিত হনে। এরই 

পমরনপ্রমিনত যুনগর সানে তাি মিমিনে 

যজ্মিমপমসর তামিকাভুি সম্মামনত 

উনযািানের বহুমুখী পাটপণ্য-সিগ্র 

অনিাইনন ৩৬০● মর্উ প্রেশ িনপূব িক ই-

কিাস ি প্রচার-প্রচারোে একটি নতুন উনযাগ 

গ্রহে করা হনেনছ।  

 

বহুমুখী পাটপণ্য 

সম্পমকিত 

৩৬০● 

ওযেবসাইট - 

 ার িাধ্যনি 

বমহমব িে হনত 

বাংিানেনশর 

বহুমুখী 

পাটপনণ্যর 

৩৬০● মর্উ 

প্রেমশ িত হনব 

এনত প্রিাক্ট 

সম্পনকি তথ্য 

সমূহ 

মবশের্ানব 

সবার মনকট 

স্পষ্টীকরে 

সম্ভব হনব।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

০২ যজ্মিমপমস’র 

উনযািা মনবন্ধন 

নবােন 

সহজ্ীকরে 

ইননানর্শন 

আইমিো 

 

আইমিোটি বাস্তবােননর পূনব ি সিে ০৮মেন 

খরচ ১৮০০ টাকা এবং মবমজ্ট ০৩ বার 

প্রনোজ্ন হনতা পিন্তনর আউমিোটি 

বাস্তবােননর পনর সিে হ্রাস হনে ০৫ মেন, 

খরচ ১০০ টাকা হনেনছ এবং  যকান 

মর্মজ্নটর প্রনোজ্ন যনই  া মনন্মরুপ 

আইডিয়া বাস্তবায়নে প্রত্যাডিত্ ফলাফল  

 Ti

me 

Cost Visit 

আইডিয়া 

বাস্তবায়নের 

আনে 

০৮ 

ডিে 

১৮০০ 

টাকা 

০৩ বার 

যজ্মিমপমস’র 

৭৪২ জ্ন 

মনবমন্ধত 

উনযািা 

রনেনছ।  

মনবন্ধন 

নবােননর জ্ন্য 

মবযিান 

ব্যবস্থাে  

একজ্ন 

উনযািানক 

আনবেন পত্র 

 



আইডিয়া 

বাস্তবায়নের 

পনর 

 

০৩ 

ডিে 

১০০ 

টাকা 

প্রনয়াজে 

নেই 

আইডিয়া 

বাস্তবায়নের 

ফনল নেবা 

গ্রডিত্ার 

প্রত্যাডিত্ 

নবডেডফট 

০৫ 

ডিে 

১০০ 

টাকা 

প্রনয়াজে 

নেই 

 

জ্িা, 

অনুনিােন, 

চুড়ান্তকরন, 

তথ্য  াচাই 

এবং মি 

প্রোননর জ্ন্য  

উনযািানক 

যবশ কনেকবার 

যজ্মিমপমসনত 

আসনত হে  া 

সিে সানপি 

এবং ব্যােবহুি 

ও জ্টিি। 

উনযািার এই 

নবােন 

পদ্ধমতটিনক 

সহমজ্করে 

এবং ব্যে 

সংনকাচননর 

জ্ন্য 

আইমিোটি 

গ্রহে করা 

হনেনছ। 

আইমিোটি 

বাস্তবামেত হনি 

এ কানজ্র জ্ন্য 

উনযািানক 



সরাসমর 

যজ্মিমপমসনত 

আসার 

প্রনোজ্ন হনব 

না এবং অে ি 

ব্যে  হনব িাত্র 

১০০ টাকা।  

মকন্ত একই 

যসবা  কি 

সিে কি খরচ 

এবং কি 

মর্মজ্নট 

উনযািানের 

যেোর জ্ন্য এই 

উনযাগ গ্রহে 

করা হনেনছ। 

০৩ কাঁচািাি 

ব্যাংনকর কা িক্রি  

মিমজ্টািাইনজ্শন 

মজ্মিমপমসনত উনযািানের জ্ন্য একটি 

কাঁচািাি ব্যাংক রনেনছ উি  কাঁচািাি 

ব্যাংক হনত উনযািাগে তানের প্রনোজ্ন 

অনুসানর িাি ক্রে কনর োনকন। এই 

কা িক্রিটি গতানুগমতক পদ্ধমত যেনক 

মিমজ্টািাইজ্ি পদ্ধমতনত রূপান্তর করা 

প্রনোজ্ন। 

এই কা িক্রনির 

সুবানে 

উনযািাগে 

অনিাইননর 

িাধ্যনি 

সশরীনর 

উপমস্থত না 

হনেও 

প্রনোজ্নীে 

কাঁচািাি ক্রে 

করনত 

 



পারনবন। 

০৪ কনরানাকািীন 

সিনে হানত-

কিনি প্রমশিে 

এর মবকল্প 

মহনসনব পণ্য 

ততরীর মর্মিও 

প্রচার 

বহুমুখী পাটপণ্য উনযািা ততমরর িনিয 

যজ্মিমপমস প্রাে মতন িাস অন্তর প্রমশিনের 

ব্যবস্থা কনর োনক। উি  কা িক্রনি হানত 

কিনি প্রমশিনের পাশাপামশ  যিৌমিক  

বাজ্ারজ্াতকরনের উপনরও ধারো যেওো 

হে। বতিিানন উি প্রমশিেটির মর্মিও 

অনিাইনন প্রচানরর উনযাগ যনওো হনে। 

বতিিান 

কনরানাকািীন 

পমরমস্থমতনত 

হানত-কিনি 

প্রমশিে এর 

মবকল্প মহনসনব 

উি  

কা িক্রিটির 

মর্মিও 

অনিাইনন 

প্রচার 

সিনোপন াগী 

মসদ্ধান্ত মহনসনব 

পমরগমেত হনব। 

 



০৫ যজ্মিমপমসর 

কনিানরন্স হি 

র্াড়া যেওোর 

অনিাইন পদ্ধমত 

প্রবতিন 

 

যজ্মিমপমস মনচতিাে  সুদৃশ্য  ও বৃহৎ একটি 

কনিানরন্স হি রনেনছ। মবমর্ন্ন োপ্তমরক 

কানজ্ সরকামর ও যবসরকামর প্রমতষ্ঠাননক 

উি  কনিানরন্স হিটি র্াড়া যেো হনে 

োনক। উি কা িক্রিটি এখন অনিাইনন 

প্রবতিননর প্রস্তাব করা হনে। 

উি কা িক্রিটি 

অনিাইনন 

প্রবমতিত হনি 

"যজ্মিমপমস 

কনিানরন্স হি 

র্াড়া" সংক্রান্ত 

িানকিটিং - 

সকি 

প্রমতষ্ঠাননর 

কানছ আনরা 

ব্যাপকর্ানব 

প্রচামরত হনব। 

 

০৬ যজ্মিমপমস 

কি িকতিা-

কি িচারীনের 

জ্রুরী তথ্য 

র্ান্ডার ও ছুটি 

ব্যবস্থাপনা 

যজ্মিমপমসনত কতিব্যরত কি িকতিা-

কি িচারীনের ব্যমিগত তথ্যামে, োপ্তমরক 

িাইনি প্রশাসমনক শাখাে  সংরমিত 

রনেনছ। এই সকি তথ্যামে অনিাইন 

ম্যাননজ্নিন্ট এর িাধ্যনি সংরিনের প্রস্তাব 

করা হনে। 

উি কা িক্রিটি 

অনিাইনন 

প্রবমতিত হনি, 

এক মিনকর 

িাধ্যনি 

কি িকতিা-

কি িচারীনের 

মবশে তথ্য খুব 

সহনজ্ই 

প িনবিে করা 

সম্ভব। 

 

 


