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Title: (Innovation) বিটাককর সকল কর্ মকর্মা ও কর্ মচাবরকের পাকস মাকনল ম্যাকনজম্যান্ট ইনফরকর্শন বসকের্ তর্বরকরণ। 

Project Location: িাাংলাকেশ বশল্প কাবরগবর সহায়র্া ককন্দ্র (বিটাক) ঢাকা, ১১৬(খ), কর্জগাও বশল্প এলাকা, ঢাকা -১২০৮। 

 

        Current and Desired Situations: 

Situation Before Improvement KPI* Situation Expected After 

Improvement 

১। বিটাককর প্রবর্টি কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর চাকরী 

বৃত্তান্ত আলাো আলাো ফাইকল সবন্নকিবশর্। ফকল 

কাকরা ফাইকল কাজ করকর্ হকল ফাইল খ ুঁজকর্ 

সর্য় নষ্ট হয়। র্াছাড়া সকল কর্ মচারীর চাকবর 

বৃত্তান্ত এক জায়গায় এক স্থাকন না থাকায় সাংস্থার 

সার্বিক অিস্থা জানা যায় না। 

২। িাৎসবরক কির্ন বৃবিকরণ, চাকুবরকাল গণনা, 

ছুটি বহসািকরণ ইর্যাবে যাির্ীয় বলভ বসট ও 

সাবভ মস বুক বভবত্তক কাজ করকর্ প্রচুর কর্ মঘন্টা 

ব্যয় হয়।   

১। Personnel Management 

Information System সফটওয়যার। 

২। সককলর চাকবর বৃত্তান্ত (বলভ বসট ও 

সাবভ মস বুকসহ) এক প্লাটফকর্ ম থাককি।  

১। িাৎসবরক কির্ন বৃবির জন্য র্াসব্যাপী 

কর্ মযজ্ঞ থাককিনা। সফটওয়যার স্বয়াংবিয়ভাকি 

অনুকর্ােন সাকপকে আপকেট করকি। 

২। অিসর পরির্ী চাকবরকাল গণনা, বলভ বসট 

কেঁকট ছুটি বহসাকির ঝাকর্লা থাককিনা। 

৩। বলভবসট জাবলয়াবর্ বনর্ম মল হকি। 

৪। সাংবিষ্ট কর্ মকর্মা ও কর্ মচাবর লগ ইন ককর র্ার 

চাকবর বৃত্তান্ত কেখার সুকযাগ পাকি এিাং র্াকের 

বিভাগীয় প্রধান ও র্দুর্ধ্ম বসবনয়র কর্ মকর্মা 

বনয়বর্র্ভাকি র্োরবক করকর্ পারকিন। 

 

 

 

 

 

 

 



                                Implementation Schedule (Weeks): 

Weeks/Months 

Actions 

Person in charge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

১. উির্মন কর্তমপকের সাকথ আকলাচনা ও অনুকর্ােন।  র্হাপবরচালক (অবর্িঃ সবচি), 

বিটাক 

                               

২. িাস্তিায়কনর লকেয টির্ গঠন পবরচালক, বিটাক, ঢাকা 

(প্রশাসন) 

                               

৩. টিকর্র র্কে আকলাচনা ও োবয়ত্ব বনধ মারণ। সহকারী কপ্রািার্ার, আইবসটি, 

বিটাক ,ঢাকা 

                               

৪. কর্ ম-ককৌশল বনধ মারণ।  সহকারী কপ্রািার্ার, আইবসটি, 

বিটাক ,ঢাকা 

                             

৫. সফটওয়যার িকয়র বনবর্কত্ত প্রকয়াজনীয় র্থ্যাবে 

বনরুপণ করা। 

সহকারী কপ্রািার্ার, আইবসটি, 

বিটাক ,ঢাকা 

      

  

                     

৬. সফটওয়যার িয় করা। িয় কর্ মকর্মা, িয় বিভাগ, বিটাক               

৭. সফটওয়যার ব্যিহাকরর প্রবশেণ প্রোন। সফটওয়যার প্রোনকারী প্রবর্ষ্ঠান                              

৮. সফটওয়যারটিকর্ সকল কর্ মকর্মা ও কর্ মচাবরকের 

চাকবর বৃত্তান্ত ইনপুট করা। 

উপপবরচালক (প্রশাসন), বিটাক                             

০৯. িাস্তিাবয়র্ কায মািলী র্োরবক করা। পবরচালক, চট্টিার্ (ঢাকায় 

সাংযুক্ত) 

                          

 

 Signature:  
Name & Designation:  কর্াহাম্মে সাইফুল্লাহ, সহকারী পবরচালক (প্রশাসন), বিটাক, ঢাকা। 
 

*Key Performance Indicator   

প্রস্তাবির্ িাস্তিায়নকারী টীর্ 

নার্ পেবি 

জনাি কর্ািঃ মুহবসন পবরচালক (প্রশাসন) 

জনাি আবুল র্নছুর আহাকম্মে উপপবরচালক (প্রশাসন) 

জনাি কর্াহাম্মে সাইফুল্লাহ সহকারী পবরচালক (প্রশাসন) 

প্রককৌ. কাজী শাহাোর্ কহাকসন সহকারী কপ্রািার্ার 

জনাি মুস্তাবফজুর রহর্ান পাকিল িয় কর্ মকর্মা 
 


