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িবষয়ঃ 
 

এনিসিটিব’র উ�াবনী আইিডয়া ও ২০১৮-২০১৯ অথ�বছেরর উ�াবনী কম�পিরক�না ও অ�গিত �িতেবদন 
 

�. নং উ�াবনী ��াব বা�বায়নকারী বা�বায়েনর মসয়সীমা অ�গিত জলুাই,২০১৮ -
অে�াবর,২০১৮ 

নেভ�র,২০১৮ - 
�ফ�য়ারী,২০১৯ 

মাচ�,২০১৯ -জুন,২০১৯ 

১ �জলা/উপেজলা পয�ােয় 
পাঠ�পু�ক �হণ/িবতরেণর 
তথ� ব�ব�াপনা এি�েকশন 
�তির। 

�বােড�র সিচব, 
উৎপাদন িনয়�ক, 
িবতরণ িনয়�ক ও 
��া�ামার 

�জলা/উপেজলা পয�ােয় পাঠ�পু�ক 
�হণ/িবতরেণর তথ� ব�ব�াপনা 
এি�েকশন �তিরর কাজ িডেস�র, 
২০১৭ মেধ� স�� করা হেব মেম� 
িস�া� গৃহীত হয়। 

সফটওয়�ার �তিরর 
কাজ স�� হেয়েছ। 
পাইলিটং এর কাজ 
চলমান। 

সকল �জলা ও উপেজলায় 
পাঠ�পু�ক সরবরােহর 
এি�েকশেন  ব�বহারকারীর 
একাউ� �তির করা, �িশ�ণ 
�দান ও ব�বহার �� করা।  

সকল �জলা ও উপেজলায় 
পাঠ�পু�ক সরবরােহর তথ� 
�াি�র সফটওয়�ার সফলভােব 
ব�বহার 

সকল �জলা ও উপেজলায় 
পাঠ�পু�ক সরবরােহর তথ� 
�াি�র সফটওয়�ার 
ব�বহারকারীর মতামত 
যাচাইকরণ ও মােনা�য়ন 

২ �বােড�র কম�কত�া/কম�চারীেদর 
চাকুরী ব�ৃা� সংর�ণ, 
িনয়িমত হালনাদাগকরণ ও 
�বতন-ভাতা পিরেশােধর 
করার এি�েকশন �তির। 

�বােড�র সদস�(অথ�), 
সিচব, িসএও, 
��া�ামার ও সহকারী 
��া�ামার 

�বােড�র কম�কত�া/কম�চারীেদর চাকুরী 
বৃ�া� সংর�ণ, িনয়িমত 
হালনাগাদকরণ ও �বতন-ভাতা 
পিরেশােধর করার এি�েকশন �তিরর 
কাজ মাচ�, ২০১৮ মেধ� স�� করা 
হেব মেম� িস�া� গহৃীত হয়। 

সফটওয়�ার �তিরর 
কাজ চলমান।   

আগামী অে�াবর ২০১৮ এর 
মেধ� �বােড�র 
কম�কত�া/কম�চারীেদর চাকুরী 
বৃ�া� সংর�ণ, িনয়িমত 
হালনাগাদকরেণর এি�েকশন 
�তিরর কাজ  �শষ করা। 

আগামী �ফ�য়ারী, ২০১৯ 
এর মেধ� �বােড�র 
কম�কত�া/কম�চারীেদর চাকুরী 
বৃ�া� সংর�ণ, িনয়িমত 
হালনাগাদকরেণর 
এি�েকশেনর ব�বহার �� 
করা। 

একই এি�েকশেনর মাধ�েম 
কম�কত�া/কম�চারীেদর �বতন-
ভাতা পিরেশােধর করার 
এি�েকশন �তিরর কাজ জুন, 
২০১৯ এর মেধ� স�� করা। 

৩ �বােড�র �পনশনারেদর �দনা 
পাওনা সহেজ ও যথাসমেয় 
�বাড� হেত �পশনােরর ব�াংক 
একাউে� �পৗেছ �দওয়ার 
ব�ব�াকরণ। 

�বােড�র সদস�(অথ�), 
সিচব, িসএও, 
��া�ামার ও সহকারী 
��া�ামার 

�বােড�র �পনশনারেদর �দনা পাওনা 
সহেজ ও সয়াসমেয় �বাড� হেত 
�পশনােরর ব�াংক একাউে� �পৗেছ 
�দওয়ার ব�ব�া করার কাজ জুন, 
২০১৮ মেধ� স�� করা হেব মেম� 
িস�া� গৃহীত হয়। 

সফটওয়�ার �তিরর 
কাজ চলমান।   

আগামী অে�াবর ২০১৮ এর 
মেধ� �বােড�র �বােড�র 
�পনশনারেদর �দনা পাওনা 
সহেজ ও যথাসমেয় �বাড� 
হেত �পশনােরর ব�াংক 
একাউে� �পৗেছ �দওয়ার 
এি�েকশন �তিরর কাজ 
কমপে� ৫০% �শষ করা। 

 আগামী �ফ�য়ারী ২০১৯ 
এর মেধ� �বােড�র �বােড�র 
�পনশনারেদর �দনা পাওনা 
সহেজ ও যথাসমেয় �বাড� 
হেত �পশনােরর ব�াংক 
একাউে� �পৗেছ �দওয়ার 
এি�েকশন �তিরর কাজ 
স�� করা। 

�তিরকৃত এি�েকশেনর 
মাধ�েম �বােড�র �বােড�র 
�পনশনারেদর �দনা পাওনা 
সহেজ ও যথাসমেয় �বাড� 
হেত �পশনােরর ব�াংক 
একাউে� �পৗেছ �দওয়ার 
কাজ আগামী জুন, ২০১৯ এর 
মেধ� বা�বায়ন করা। 
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