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১.  

Title: (Innovation) বিদেদে প্রবেক্ষণ প্রাপ্ত  কর্ মকর্মাগদনর কবিদেবি বিষয়াবের সর্ন্বদয় একটি আকমাইভ তর্রী করন।  

Project Location: িাাংলাদেে বেল্প কাবরগবর সহায়র্া ককন্দ্র (বিোক) ঢাকা,১১৬(খ), কর্জগাও বেল্প এলাকা, ঢাকা -১২০৮। 

 

        Current and Desired Situations: 

Situation Before Improvement KPI* Situation Expected After 

Improvement 

১। বিোদকর কর্ মকর্মাগন বিবভন্ন সর্য় বিদেদে 

প্রবেক্ষণ বনদয় আদসন বকন্তু র্াঁরা কে মূল্যিান 

অবভজ্ঞর্া অজমন কদরদেন র্া এক জায়গায় 

সাংরক্ষদণর ব্যিস্থা ির্মর্াদন কনই।  

১। আকমাইদভর সপ্টকবি।  ১। বিোদকর কর্ মকর্মাগদনর বিদেে 

প্রবেক্ষদনর দ্বারা লব্দ অবভজ্ঞর্ার বিস্তাবরর্ 

বিষয়াবের সর্ন্বদয় একটি আকমাইভ হদি।   

২। বিোদকর কর্ মকর্মাগন বিদেদে প্রবেক্ষণ বনদয় 

আদসন বকন্তু বর্বন োড়া অন্যন্য কর্ মকর্মাগন এই 

বিষদয় িলদর্ কগদল বকছুই জানদর্ িা বেখদর্  

িাদরন না। 

২। আকমাইদভর সপ্টকবি এিাং বনবে মষ্ট সর্য় 

িরির বিদেে কেরর্ কর্ মকর্মার দ্বারা অন্যন্য 

কর্ মকর্মাগনদক প্রবেক্ষণ প্রোদনর সাংখ্যা।  

২। বিোদকর সকল কর্ মকর্মাগন তর্রীকৃর্ 

আকমাইভ এিাং বিদেে কেরর্ কর্ মকর্মার 

বনকে কেদক বিবভন্ন বিষয়াবে জানদর্ 

িারদি এিাং লব্দ অবভজ্ঞর্া কর্ মদক্ষদে 

কাদজ লাগাদর্ িারদি। 

৩। সকল কর্ মকর্মাগদনর বিদেদে প্রবেক্ষদণর 

বিষদয় বিস্তাবরর্ হালনাগাে র্থ্য সহদে িাওয়া 

োয়না।   

৩। হালনাগাে আকমাইভ।  ৩। সকল কর্ মকর্মাগদনর বিদেদে 

প্রবেক্ষদণর বিষদয় বিস্তাবরর্ হালনাগাে র্থ্য 

বিোদকর বিদেে প্রবেক্ষণ আকমাইভ কেদক 

সহদে িাওয়া োদি।  

                                                            *Key Performance Indicator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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. উদ্ধর্মন কর্তমিদক্ষর সাদে 

আদলাচনা ও অনুদর্ােন।  

র্হািবরচালক (বিোক)                                

২. িাস্তিায়দনর লদক্ষ টির্ গঠন  িবরচালক(বিোক, ঢাকা)                                

৩. টিদর্র র্দে আদলাচনা ও োবয়ত্ব 

বনর্ মারণ। 

 অবর্বরক্ত িবরচালক(বিোক,ঢাকা)                               

৪. কর্ ম-ককৌেল বনর্ মারণ।   অবর্বরক্ত িবরচালক(বিোক,ঢাকা)                               

৫. প্রদয়াজনী ডাো সাংগ্রহ ও 

িে মাদলাচনা। 

অবর্বরক্ত িবরচালক(বিোক, ঢাকা)                               

৬. আকমাইদভর সপ্টকবি তর্রীকরণ। সহকাবর কপ্রাগ্রার্ার(আইবসটি)                               

৭.িরীক্ষামূলক ভাদি আকমাইভ 

ব্যিহার।  

 িাস্তিায়নকারী েল                               

৯. িবরিীক্ষণ, মূল্যায়ন, সাংদোর্ন।  িবরচালক(বিোক,ঢাকা)                               

১০. িদ্ধবর্ বলবিিদ্ধকরণ, ও 

সাংবিষ্টদের প্রবেক্ষণ। 

িাস্তিায়নকারী েল                           

NAME & SIGNATURE  : 

 

কর্াোঃ েজলুল কবরর্ 

অবর্বরক্ত িবরচালক, বিোক, ঢাকা  

র্াবরখোঃ ২৬/০৪/২০২০  

       প্রস্তাবির্ িাস্তিায়নকারী েীর্ 

নার্ িেবি 

জনাি কর্াোঃ েজলুল কবরর্ অবর্বরক্ত িবরচালক,  বিোক  ঢাকা 

আবুল মুনসুর আহর্ে সবচি, বিোক 

কাবজ োহাোর্  কহাসাইন  সহকাবর কপ্রাগ্রার্ার, বিোক  

 


