২০২০-২১ অর্থবছরেে উদ্ভাবনী উর্যাগ
ক্রম.
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সংস্থা/ ক াম্পাননে
নাম

প্রস্তানবত উদ্ভাবনী উর্যাগ

১. কর্মকর্মা/কর্মচারিি বের্নেি বে-রিে ইনর্ইনে বেিণ
২. েোেী হাউর িং কর্নেক্স-এ ফ্ল্যানেি েক্ষণারবক্ষণ কান ি আনেদে অনলাইরন
কেররাবাংলা
্ানিল
৩. কবতন/ভাতা ইতযান্ বযাংর কপ্রেরণে কনানিরের শন মথ তথা/ মথচানেে কমাবাইল
নম্বরে কপ্রেণ
১. ওরেল কপ্রাোইল এন্ড নেরোনিথং মযারনজরমন্ি সেিওেযাে
২. োরসথানাল োইল নডনজিাইরজশন ইন এইচআেএমএস
বারেক্স
৩. অনলাইন প্ররসস এন্ড এেএন্ডনজ মননিনেং অে কেনসনে গযাস নেল্ড এন্ড
কলার শন্স
৪. নবল কেরমন্ি সেিওেযাে েে এযা াউন্িস নডনভশন
১. গ্রুে রন্রালারেে মাধ্যরম নলফ্ি েনেচালন বযবস্থা চালু ো
২. নডনজিাল েদ্ধনতরত েক্ষীে ার্থার্রশে নবল েনেরশারধ্ে বযবস্থা প্রবতথন ো
নবনজএেনসএল
৩. ওরেবরবইজ্ড নসরেরমে মাধ্যরম দ্নন গযাস উৎো্ন ও নবক্রে প্রনতরব্ন প্রস্তুত
ও কপ্রেণ ো
১. ই-কসবাে মাধ্যরম নশক্ষা বৃনি প্র্ান ো
এসনজএেএল
২. ্াপ্তনে
ারজ বযে ৃত অর্থ এযাডজাে োে প্রনক্রো ই-ননর্ে মাধ্যরম সহজী েণ
ো
১. কসালাে এনানজথ কবইজ্ড নসনে ( যারর্ানড প্ররি শন) কেশন এে মাধ্যরম কসৌেশনি
বযবহাে রে নসনে নসরেম চালু েণ
২. গযাস কসক্টরেে র্াবতীে উন্নেনমূল
মথ ান্ড এবং নবজে ন্বস, স্বাধ্ীনতা ন্বস ও
নজনিনসএল
কশা ন্বসসহ সে ারেে/নজনিনসএল এে মথ ান্ড প্র্শথরনে লরক্ষয প্রধ্ান ার্থালরে
নডনজিাল নডসরে কবাডথ স্থােন
৩. নজনিনসএল প্রধ্ান ার্থালরে ননোেিা কজাে্াে োে লরক্ষয আইনে যারমো নসরেম
স্থােন
১. নেরমাি মননিনেং নসরেম েে নসএননজ ােমােস
নবনজনডনসএল
২. কডরভলেরমন্ি অে এেনডআে সেিওেযাে
৩. কপ্রাভাইনডং নডনজিাল াডথ (নবল াডথ) েে ােমােস ইন্সরিড অে নবল বু
১. ক াম্পাননে ওরেবসাইরিে মাধ্যরম গযাস গ্রাহ গরণে অনলাইন-এ প্রতযেন েত্র প্র্ান
২. ক াম্পাননে গযাস গ্রাহ গরণে নবল সংগ্রহ েদ্ধনতে সংস্কাে েণ, নমিােনবহীন কেনীে
কজনজনিনডএসএল গযাস গ্রাহ গরণে গযাস নবল বই ইস্যয বন্ধ েণ
৩. ক াম্পাননরত মথ তথা/ মথচােীবৃরেে হানজো নননিত েরণে লরক্ষয নডনজিাল
এযারিনরডন্স নসরেম প্রবতথন
১. নডনজিাল ঔষধ্ বযবস্থােনা
নেনজনসএল
২. নডনজিাল নবলবই প্রচলন
৩. SMS এে মাধ্যরম গ্রাহর ে নবল সংক্রান্ত তর্য কপ্রেণ
১. অনলাইন নবল ারল শন থ্রু নব াশ এন্ড ের ি
ক নজনডনসএল
২. ন্রা িে মযারনজরমন্ি নসরেম
৩. ইনেরলশন অে আইনে কোন নসরেম
১. এসনজনসএল-এে নব্যমান সঞ্চালন ও নবতেণ োইেলাইন এে নডনজিাল মযাে
এসনজনসএল
প্রস্তুত েণ
নবনসএমনসএল
১. বারোরমনর কেনজোে াডথ
এমনজএমনসএল
১. স্মািথ কডনলভানে নসরেম

