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োরেংবেপ
োরেংবেপ
িািীয় পজরকল্পনা ও উন্নয়ন একাবেজর্ পজরকল্পনা র্ন্ত্রণালবয়র জনয়ন্ত্রণাধীন স্বায়ত্বশাজেি িািীয় প্রজশেণ ও গববষনা
প্রজিষ্ঠান। পজরকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকাবের োবথ েংজিষ্ট েরকাজর, আধা-েরকাজর ও স্বায়ত্বশাজেি েংস্থায় কর্মরি
কর্মকিমাবদর সপশাগি দেিা বৃজির লবেে একাবেজর্ িার প্রজিষ্ঠালগ্ন ১৯৮০ োল সথবক জবজিন্ন কর্মশালা ও প্রজশেণ
কা মক্রর্ পজরচালনা কবর আেবে। এরই ধারাবাজহকিায় একাবেজর্ ‘উদ্ভাবন ও সেবা েহজিকরণ’ জবষয়ক একটি
অনলাইন কর্মশালা আবয়ািন কবর।
‘উদ্ভাবন ও সেবা েহজিকরণ’ জবষয়ক অনলাইন কর্মশালাটি গি ২০-২১ জুন-২০২০ ের্য়কাবল অনুজষ্ঠি হয়। দুই
কর্মজদবে সর্য়াদী কর্মশালাটিবি জবজিন্ন েংস্থার সর্াট ৪৩ িন কর্মকিমা অংশগ্রহণ কবরন। কর্মশালাটি জেল একাবেজর্র
প্রথর্ অনলাইবন পজরচাজলি সকান কর্মশালা া জুর্ ে টয়োর ব্যবহার কবর পজরচালনা করা হয়। দুই জদন সর্য়াদী
কর্মশালার উবিাধনী এবং ের্াপনী অনুষ্ঠাবন প্রধান অজিজথ জেবলন র্হাপজরচালক (েরকাবরর েজচব) িনাব সর্াহাম্মদ
আবুল কাবের্।

জচত্র ১ : পাবজলক োরজিে ইবনাবিশন সের্ওয়াকম
https://www.oecd.org/innovating-the-public-sector/Background-report.pdf

কর্মশালাটিবি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কবরন একাবেজর্র পজরচালক (প্রশােন ও অথ ম) প্রবকৌ: সর্া: আব্দুর রজশদ এবং
জবষয় জেল Innovation and Service Simplification। জিজন সু্ন্দর িাবব তুবল ধবরন জকিাবব
েরকাজর ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন কাি কবর াবে এবং কাি করবি হবব। িাোড়া দুইিন আবলাচক Innovation
in government offices ও Localization of SDG’s (জিন্ন ন্ট হবয়বে ) জবষবয় আবলাচনা
উপস্থাপনা কবরন।

i

কর্মশালার জববরণঃ

ভূজর্কাঃ
িািীয় পজরকল্পনা ও উন্নয়ন একাবেজর্বি ‘উদ্ভাবন ও
সেবা েহজিকরণ’ জবষয়ক একটি অনলাইন
কর্মশালা গি ২১-২২ জুন, ২০২০ অনুজষ্ঠি হয়।
কর্মশালাটি জেল একাবেজর্র প্রথর্ অনলাইন জিজিক
পজরচাজলি সকান কর্মশালা া জুর্ ে টয়োর ব্যবহার
কবর পজরচালনা করা হয়। ২ জদন সর্য়াদী কর্মশালার
উবিাধনী এবং ের্াপনী অনুষ্ঠাবন প্রধান অজিজথ
জেবলন র্হাপজরচালক (েরকাবরর েজচব)

িনাব

সর্াহাম্মদ আবুল কাবের্ এবং েিাপজি জেবলন
একাবেজর্র পজরচালক প্রজশেণ ে. সর্া: নুরুজ্জার্ান।
এোড়া ও একাবেজর্র পজরচালক (গববষণা ও
প্রকাশনা) িনাব সর্া: হাোন িাজরক, প্রজশেক ও
কর্মশালা পজরচালক সর্ৌফুল নাহার এবং কর্মশালা
ের্ন্বয়ক উবিাধনী অনুষ্ঠাবন উপজস্থি জেবলন।

জচত্র ২ : কর্মশালার ব্যানার ও প্রথর্ জদবন
অংশগ্রহনকারীবদর একাংশ

এ কর্মশালায় “Innovation and Service Simplification” জবষবয় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন
কবরন একাবেজর্র পজরচালক (প্রশােন ও অথ ম) প্রবকৌ: সর্া: আব্দুর রজশদ। এোড়াও কর্মশালার প্রথর্ জদবন
প্রধানর্ন্ত্রীর কা মালবয়র গিমবনন্স ইবনাবিশন ইউজনবটর উপ-পজরচালক িনাব মুশজ কা ই

াি “Innovation

in government offices” জবষবয় আবলাচনা উপস্থাপনা কবরন এবং কর্মশালার জিিীয় জদবন প্রধানর্ন্ত্রীর
কা মালবয়র গিমবনন্স ইবনাবিশন ইউজনবটর উপ-পজরচালক িনাব সর্া: র্াহাদী হাোন “Localization of
SDGs” জবষবয় আবলাচনা উপস্থাপনা কবরন। কর্মশালার জবস্তাজরি কর্মসূজচ পজরজশষ্ট-১ এ সদখা স বি পাবর।
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কর্মশালার জববরণঃ
কর্মশালা ব্যবস্থাপনাঃ
কর্মশালাটি সষ্ঠুিাবব পজরচালনার িন্য একাবেজর্র র্হাপজরচালক িনাব সর্াহাম্মদ আবুল কাবের্-এর সনতৃবত্ব
একটি ব্যবস্থাপনা কজর্টি গঠন করা হয়। কর্মশালাটিবি কর্মশালা উপবদষ্টা জেবলন একাবেজর্র র্হাপজরচালক ও
েরকাবরর েজচব িনাব সর্াহাম্মদ আবুল কাবের্। কর্মশালা পজরচালক জেবলন একাবেজর্র প্রজশেক, সর্ৌফুল
নাহার। এোড়া উি কজর্টিবি কর্মশালা ের্ন্বয়ক জেবলন একাবেজর্র েহব াগী প্রজশেক িনাব সর্াঃ জেরাজুল
ইেলার্।

অংশগ্রহনকারী:
কর্মশালায় সর্াট ৪৩ িন কর্মকিমা অংশগ্রহণ কবরন ারা জবজিন্ন েংস্থা দপ্তর সথবক র্বনানয়ন প্রাপ্ত হন।
উবলখব াগ্য দপ্তরগুবলা হল পজরকল্পনা জবিাগ, আথ ম-োর্াজিক অবকাঠাবর্া জবিাগ, জনবটার, িািীয় রািস্ব সবাে,ম
জবজেএেআইআর, িনিা বাংক জল:, Department of Labour, Bangladesh Police,
Secondary and Higher Secondary Education এবং এনএজপজে। অংশগ্রহণকারীবদর িাজলকা

পজরজশষ্ট-২ এ সদখা স বি পাবর।

প্রকৃি ব্যয় জববরণীঃ
কর্মশালায় সর্াট ৪৩ িন প্রজশেণাথীর িন্য ১ লে ৩৫ হািার ৫ শি টাকার বাবিট তিরী করা হয় এবং খরচ
হয়। বরাদ্দকৃি অথ ম জবজিন্ন খাি স র্ন অংশগ্রহনকারীর িািা, প্রজশেকবদর েন্মানী ইিোজদ খাবি ব্যয় করা
হয়। প্রকৃি ব্যয় জববরণী পজরজশষ্ট-৩ এ সদখা স বি পাবর।

জচত্র ৩: কর্মশালার প্রথর্ জদবন েম্মাজনি অজিজথবৃন্দ েহ অংশগ্রহনকারীবদর একাংশ
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কর্মশালার জববরণঃ
কর্মশালার প্রথর্ জদন (২১-০৬-২০২০, রজববার) :
উবদ্ভাধন অনুষ্ঠানঃ
দুই জদন সর্য়াদী কর্মশালার উবদ্ভাধন অনুষ্ঠাবন প্রধান অজিজথ জেবলন র্হাপজরচালক ও
েরকাবরর েজচব িনাব সর্াহাম্মদ আবুল কাবের্। জিজন েবাইবক শুবিো ও অজিন্ন্ন্দন
িাজনবয় বিব্য শুরু কবরন। জিজন ববলন বিমর্ান যুগ হল উদ্ভাববনর যুগ। স সদশ উদ্ভাববন
ি এজগবয় সে সদশ িি উন্নি। েরকাজর ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন সকান বৃহত্তর্ আজবস্কাবরর
কথা ববলনা বরং সোট সোট উদ্ভাববনর কথা ববল। েরকাজর ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন হল
েরকাজর সেবা েহিীকরণ স ন িনগবনর সদারবগাড়া েহবি সেবা সপৌোবনা ায়।
এ কর্মশালায় জববশষ অজিজথ জহবেবব উপজস্থি জেবলন ইস্ট ওবয়স্ট জবশ্বজবদ্যালবয়র, অথ মনীজি
জবিাবগর অধ্যাপক েঃ এ সক এর্ এনামুল হক। জিজন এনএজপজের এ ধরবনর অনলাইন
কর্মশালা আবয়ািবনর উবদ্যাগবক োধুবাদ িানান। জিজন ববলন স প্রযুজির নতুন নতুন
উদ্ভাবন আর্াবদরবক জবজিন্ন সব াগ তিরী কবর সদয়। এেব নতুন প্রযুজি ব্যবহার কবর
আর্াবদর সদশবক এজগবয় জনবয় সিবি হবব। জিজন আরও ববলন স
always innovative compare to all animals.

কা মক্রর্ ইবনাবিশন।
বাংলাবদবশ

A2I

Human being is

বিমর্াবন

Google browser Innovation

Google

এর েকল

এর একটি উদাহরন।

এর কা মক্রর্, e-nothi, e-procurement, টিবকট কাউন্টার না থাকা

েব জকছুই ইবনাবিশন।
এ কর্মশালায় প্রধান অজিজথ জহবেবব উপজস্থি জেবলন একাবেজর্র পজরচালক (প্রজশেণ ) েঃ
সর্াঃ নুরুজ্জার্ান। জিজন েবাইবক অনলাইবন অংশগ্রহণ করার িন্য শুবিো ও অজিন্ন্ন্দন
িানান। জিজন বাংলবদবশ জবজিন্ন েরকাজর অজ বে প্রজির্াবের সপনশবনর টাকা েংজিষ্ট
কর্মকিমার ব্যাংবক জহোবব স াগ হওয়াবক সেবা কা মক্রর্ েহজি করবণর অন্যির্ উদাহরণ।
জবজিন্ন প্রজিষ্ঠাবন অসস্থ ও প্রজিবজন্ধ ব্যজির িন্য হুইল সচয়াবর ািায়াবির িন্য জববশষ
ব্যবস্থা রাখাও একটি উদ্ভাবন।
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মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন:
কর্মশালাটিবি প্রথর্ জদবন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কবরন একাবেজর্র পজরচালক (প্রশােন ও অথ)ম
প্রবকৌ: সর্া: আব্দুর রজশদ। Innovation and Service Simplification জবষবয় জিজন
সু্ন্দর িাবব তুবল ধবরন জকিাবব েরকাজর ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন কাি কবর াবে এবং কাি
করবি হবব। জিজন অজ বের বিমর্াবন প্রচজলি কর্মপিজি সিবে নতুন জকছু স াগ অথবা
জববয়ািন কবর নতুন একটি কর্ম পিজি সবর করার পরার্শম সদন এবং ববলন স উদ্ভাবন ও
সেবা েহিীকরন একটি চলর্ান প্রজক্রয়া। মূল প্রববন্ধর োর েংবেপ তুবল ধরা হল
An innovation is the implementation of a new or significantly
improved product (good or service), or process, a new marketing
method, or a new organizational method in business practices,
workplace organization or external relations. Innovation cycle can be
explained by Idea, Demo and Impact.
Aim of Innovation in Governance is to reduce red tapism, improve
service delivery, engage public servants and create public value or
results for citizens. He quote public sector innovation (PSI) with the
recent definition by Christian Bason, Head of Innovation of Mind Lab,
Denmark’s “public sector innovation is the process of creating new
ideas and turning them into value for society” (Bason, 2010).
Mr. Presenter nicely differentiates between private and public sector
innovation and gave an example from Singapore public Service
Innovation. He explained that private sector innovation is product
oriented and public sector innovation is service oriented.
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PSI must consider simplifying process with short time low cost and
minimum visit and service must be the quality service.
He also discussed about the challenges of SDG’s and its localization. He
said 17 Sustainable Development Goals (SDGs) is the most ambitious
development agenda in human history.

আবলাচনা:
কর্মশালায় প্রথর্ জদবন

“Innovation in government offices”

কবরন িনাব মুশজ কা ই

জবষবয় আবলাচনা উপস্থাপনা

াি, উপ-পজরচালক, গিমবনন্স ইবনাবিশন ইউজনট, প্রধানর্ন্ত্রীর

কা মালয়। PPP র্াধ্যবর্ েরকারী সেবা বৃজি ও োরাবদবশ Union Digital Service চালু
করা হবয়বে া েরকাবরর ইবনাবিশবনরই অংশ। জিজন বাস্তবজিজিক উদাহরণ জদবয় েরকাজর
অজ বে উদ্ভাবন জবষয়টি পজরস্কার কবরন।
এরপবর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবদরবক উন্মুি আবলাচনায় আর্ন্ত্রণ িানাবনা হয়। জবজিন্ন েংস্থা সথবক অনলাইবন
অংশগ্রহণকারী কর্মকিমারা এ কর্মশালা আবয়ািবনর িন্য এনএজপজেবক ধন্যবাদ িানান। িারা েত্বঃফুিম িাবব উন্মুি
আবলাচনায় অংশগ্রহণ কবরন।

কর্মশালার জিিীয় জদন (২২-০৬-২০২০, সোর্বার)
আবলাচনা:
কর্মশালার জিিীয় জদবন “Localization of SDGs” জবষবয় আবলাচনা উপস্থাপনা
কবরন িনাব সর্া: র্াহাদী হাোন, উপ-পজরচালক, গিমবনন্স ইবনাবিশন ইউজনট, প্রধানর্ন্ত্রীর
কা মালয়। জিজন শুরুবিই িাজির িনক বেবন্ধু সশখ মুজিবুর রহর্াবনর বিব্য উদ্ধৃজি কবরন
“Let us together create a world that can eradicate
poverty, hunger, war and human sufferings and
achieve global peace and security for the wellbeing of
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humanity” – ২৯ির্ িাজিেংঘ োধারণ অজধববশন, ১৯৭৪ । জিজন ববলন ২০১৮ েবনর োধারণ জনব মাচনী
ইশজিহাবর উদ্ভাবনী বাংলাবদশ গড়ার কথা বলা হয়। SDG’s সক সলাকালাইি করার িন্য েরকার কতৃক
ম গৃহীি
জবজিন্ন পদবেবপর কথা জিজন উবেখ কবরন িার র্বধ্য আধুজনক কৃজষ, জেজিটাল গ্রার্, র্ানেম্মি জশো, উন্নি
স্বাস্থেবেবা ইিোজদ। এোড়া জিজন নাবটার র্বেল, েবুি জবপ্লব, সটকশই কৃজষ, Digital Bangladesh and ewaste, sustainable tourism, Bangladesh as a wetland প্রভৃজি জবষয় আবলাকপাি কবরন।

জচত্র ৪ : কর্মশালার জদত্বীয় জদবন অংশগ্রহনকারীবদর একাংশ

ের্াপনী অনুষ্ঠান:
ের্াপনী অনুষ্ঠাবন প্রধান অজিজথ জেবলন একাবেজর্র র্হাপজরচালক ও েরকাবরর েজচব িনাব সর্াহাম্মদ আবুল
কাবের্ এবং েিাপজি জেবলন একাবেজর্র পজরচালক প্রজশেণ ে. সর্া: নুরুজ্জার্ান। অনুষ্ঠাবন কর্মশালা পজরচালক
সর্ৌফুল নাহার েবার েিঃস্ফুিম অংশগ্রহবনর িন্য েবাইবক ধন্যবাদ কবরন এবং ববলন এটি একাবেজর্র অনলাইন
জিজিক আবয়াজিি প্রথর্ কর্মশালা। এনএজপজে’র িন্য এটি একটি নতুন জদগবের সূচনা। প্রধান অজিজথ কর্মশালাটি
ে ল করার িন্য র্বনানয়নকারী কতৃপম েবক ধন্যবাদ প্রদান কবরন।
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পজরজশষ্ট-১ : কর্মশালার অনুষ্ঠানসূজচ
িািীয় পজরকল্পনা ও উন্নয়ন একাবেজর্ (এনএজপজে)
পজরকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
‘উদ্ভাবন ও সেবা েহজিকরণ’ জবষয়ক কর্মশালা
িাজরখ
অংশগ্রহণকারী
ের্য়

:
:
:

২১-২২ জুন, ২০২০.
৪৩ িন
জবকাল ০২:০০-৫:০০ ঘটিকা

প্রথর্ জদন: ২১ জুন, ২০২০ (রজববার)
ের্য়
জবষয়
জবকাল ২.০০-২.২০
উবিাধনী অনুষ্ঠান

জবকাল ২.২০-3.0০
জবকাল 3.0০-৫.০০

জরবোে ম পাে মন
: সর্া: হাোন িাজরক,
পজরচালক (গববষণা ও প্রকাশনা),
এনএজপজে
জববশষ অজিজথর বিব্য: ে. এ সক এনামুল হক,
অধ্যাপক (অথ মনীজি জবিাগ)
ইস্ট ওবয়স্ট জবশ্বজবদ্যালয়, ঢাকা
প্রধান অজিজথর বিব্য : সর্াহাম্মদ আবুল কাবের্
ও কর্মশালা উবিাধন র্হাপজরচালক (েরকাবরর েজচব),
এনএজপজে
েিাপজির বিব্য
: ে. সর্া: নুরুজ্জার্ান,
পজরচালক (প্রজশেণ), এনএজপজে
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন
প্রবকৌ: সর্া: আব্দুর রজশদ,
পজরচালক (প্রশােন ও অথ ম), এনএজপজে
আবলাচনা:
িনাব মুশজ কা ই াি, উপ-পজরচালক,
Innovation in গিমবনন্স ইবনাবিশন ইউজনট, প্রধানর্ন্ত্রীর কা মালয়
government
offices
স্বাগি বিব্য

জিিীয় জদন: ২২ জুন, ২০২০ (সোর্বার)
ের্য়
জবষয়
জরবোে ম পাে মন
জবকাল ২.০০-৪.20
আবলাচনা:
িনাব সর্া: র্াহাদী হাোন, উপ-পজরচালক,
Localization of গিমবনন্স ইবনাবিশন ইউজনট, প্রধানর্ন্ত্রীর কা মালয়
SDG’s
জবকাল ৪.2০-4.30
প্রবনাত্তর
আবলাচকবৃন্দ
জবকাল 4.30-৫.০০
ের্াপনী অনুষ্ঠান
ধন্যবাদ জ্ঞাপন
: সর্ৌফুল নাহার,
প্রজশেক ও কর্মশালা পজরচালক, এনএজপজে
েিাপজির বিব্য
ের্াপনী বিব্য
কর্মশালা পজরচালক
কর্মশালা ের্ন্ময়ক

: ে. সর্া: নুরুজ্জার্ান,
পজরচালক (প্রজশেণ), এনএজপজে
: সর্াহাম্মদ আবুল কাবের্
র্হাপজরচালক (েরকাবরর েজচব), এনএজপজে
: সর্ৌফুল নাহার, প্রজশেক, এনএজপজে
: সর্া: জেরাজুল ইেলার্, েহব াগী প্রজশেক, এনএজপজে
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পজরজশষ্ট-২ : কর্মশালার অংশগ্রহনকারীর িাজলকা

তাজরখ
অংশগ্রহণকারী
ের্য়

:
:
:

িাতীয় পজরকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেজর্ (এনএজপজে)
পজরকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
‘উদ্ভাবন ও সেবা েহজিকরণ’ জবষয়ক কর্মশালা
২১-২২ জুন, ২০২০.
৪৩ িন
জবকাল ০২:০০-৫:০০ ঘটিকা
অংশগ্রহনকারীর তাজলকা:

ক্র. নং
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

কর্মকতমাগডণর নার্ ও পদবী

ম োবোইল ও ই-ম ইল

ম োহোম্মদ আবুল কোসে , র্হাপজরচালক (েরকাডরর েজচব)
ে. সর্াোঃ নূরুজ্জার্ান, পজরচালক (প্রজশক্ষণ)
প্রডক োঃ সর্াোঃ আব্দুর রশীদ, পজরচালক (প্রশােন ও অর্ ম)
িনাব সর্াোঃ হাোন তাজরক, পজরচালক (গডবষণা ও প্রকাশনা)
সবগর্ োয়র্া আফডরাি, প্রধান প্রজশক্ষক-১ (উপ-েজচব)
িনাব সর্াহাম্মদ আডনায়ার সহাডেন, প্রজশক্ষক-১
িনাব সর্াোঃ র্ঈনুল হাোন সচ ধুরী, উপ-পরিচোলক (প্রশোেন)
সবগর্ সর্ ফুল নাহার, প্রজশক্ষক-২
িনাব সত জহদুর রহর্ান সচ ধুরী, উপ-পজরচালক (গডবষণা ও প্রকাশনা)
িনাব সর্াোঃ রর্িান আলী, প্রজশক্ষক-৩
সর্াছাোঃ আডবদা সুলতানা, েহড াগী প্রজশক্ষক-১
িনাব সর্াহাম্মদ জিয়াউর রহর্ান, েহড াগী প্রজশক্ষক-২
িনাব সর্াোঃ জেরাজুল ইেলার্, েহস োগী প্ররশক্ষক-৩
িনাব সর্াোঃ নূরুল আজর্ন, েহকারী সপ্রাগ্রার্ার
সবগর্ ফাজরয়া িাফরীন, লাইডেরীয়ান
সর্াছাোঃ জলজপয়া খাতুন, মূল্যায়ন কর্মকতমা
িনাব সর্াোঃ আবুল সহাডেন, প্ররশক্ষণ ক মকর্মো-১
িনাব সর্াোঃ আল-আজর্ন, প্ররশক্ষণ ক মকর্মো-২
িনাব সর্াোঃ র্জতউর রহর্ান সর্াল্লা, অজেও জিজুয়যাল কর্মকতমা
সবগর্ িাজকয়া সবগর্, েরজর্টরী সুপাজরনডটনডেন্ট
এ. টি. এর্. সর্াতাহার সহাডেন, জনব মাহী কর্মকতমা
জনোব ম োোঃ জোরকি মহোসেন, রহেোব িক্ষণ ক মকর্মো
ম োছোোঃ জোন্নোতুল মেিসদৌেী, েহকোিী লোইসেিীয়োন
ম ো: ওসহদুি িহ োন, রপএ টু পরিচোলক (প্র. ও অ.)

জনোব ম োোঃ ম োিসশদ আল
উপেরচব, পরিকল্পনো রবভোগ
মবগ িত্নো শোি ীন ঝিো

০১৭১১৯০১১৩০
alamkhorshed70@yahoo.com

০১৭১১০৫৮২২৪

ii

পজরজশষ্টঃ
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

উপেরচব, পরিকল্পনো রবভোগ
জনোব জোরহদ মহোসেন রছরিক
উপেরচব, পরিকল্পনো রবভোগ
জনোব ম োোঃ রুহুল আ
রেরনয়ি েহকোিী প্রধোন, আর্ ম-েো োরজক অবকোঠোস ো রবভোগ
জনোব ধূেি প্রকৃরর্ গোইন, বোসজট অরেেোি
পরিকল্পনো রবভোগ

ds.admin1@plandiv.gov.bd
০১৮২৮ ৮৪১ ৪৬৬
jahidadmn25@gmail.com

ড. প্ররদপ কু োি েোহো, অধ্যোপক ও কনেোলসটন্ট
রনসটোি, ঢোকো।
ম ো: আশিোফুল ইেলো , েহকোিী িোজস্ব ক মকর্মো,
জোর্ীয় িোজস্ব মবোড ম, ঢোকো।
ম ো: রনি উরিন ইউসুে, প্রভোষক,
মনোয়ো োলী েিকোরি কসলজ, মনোয়ো োলী
োসুদুি িহ োন,উর্দ্মর্ন ববঞ্জোরনক ক মকর্মো,
রবরেএেআইআি
কোজী সলছুি িহ োন, মডপুটি রচে, পোব মর্য রবষয়ক ন্ত্রনোলয়
ম ো: রনজো উরিন, রপ্ররিপোল অরেেোি
জনর্ো বোাংক রল:
ম ো: আবুজি রগেোিী, উপ-পরিচোলক
এনআইএ রে
এ. টি. এর্. সর্াতাহার সহাডেন, জনব মাহী কর্মকতমা, এনএজপজে
S.M Anamul Hoque
Director
Iri, Gazipur,Dhaka
Department of Labour
Arman Al Masud
Addi.SP (ICT & Telecom)
Bangladesh Police,
Police Headquarters
Mohammad Ehsanul Kabir
Manager (PR&amp;ICT)
Bangladesh Parjatan Corporation
Rahana Sultana
Agricultural Economist
Department of Agri cultural Extension (DAE),
Khamarbari, Dhaka-1215
Md. Al Masud Karim
Deputy Controller
Secondary and Higher Secondary Education Board,
Dhaka

০১৭১১ ১৭৬৭৮৪
drpradip_kumar@yahoo.com
০১৭২২৫৩৫৩৯৯
asrafulislam@gmail.com
০১৭২৮১৪০১৮০
moniruddinyusuf@gmail.com
০১৮১৯৯০০৮৩৩
mashudurbd@gmail.com
০১৬৭৮০২২৫৯১
০১৯১১ ২২৭ ২৬৬
nizam_g5@yahoo.com
০১৭৪৭ ৬৮৭ ৮৯৮ /০১৭৮০৩৭২৩৩৬
gaffarinimc@gmail.com

S M Anwar Hossain, Assistant Manager
MetLife Bangladesh.

০১৯১২২৪১৪১২
25ruhul@gmail.com

০১৭১৫০০৫৬৫২
gaindhusarprokriti@yahoo.com

armanmasud@yahoo.com
01712509172
bappibpc@gmail.com
01819101151
rahanaplp@yahoo.com
01711528157
a.masud20@gmail.com
01715551091
armanmasud@yahoo.com
01712703233
anwar068661@gmail.com Mobile:
01711068661
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পজরজশষ্টঃ
পজরজশষ্ট-৩ : কর্মশালার বাবিট
িাতীয় পজরকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেজর্ (এনএজপজে)
পজরকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
‘উদ্ভাবন ও সেবা েহজিকরণ’ জবষয়ক কর্মশালা
তাজরখ
অংশগ্রহণকারী
ের্য়

:
:
:

২১-২২ জুন, ২০২০.
৪৩ িন
জবকাল ০২:০০-৫:০০ ঘটিকা

বাবিট
ক্রজর্ক
1
২
৩
৪
5
৬

1০
1১

ব্যবয়র খাি
উবিাধনী অনুষ্ঠান (প্রধান অজিজথ,
জববশষ অজিজথ, েিাপজি)
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারীর েম্মানী
আবলাচক ০2 (দুই) িন
সরবপাজ্ট ময়াবরর েম্মানী 1 িন
অংশগ্রহণকারীবদর েম্মানী
কর্মশালা ব্যবস্থাপনা েম্মানী:
কর্মশালা পজরচালক
কর্মশালা ের্ন্বয়ক
দলীয় অনুশীলবনর েঞ্চালক
কজিউটার অপাবরটর
ক্লাশরুর্ এবটনবেন্ট
কর্মশালা প্রজিববদন তিজর
জবজবধ

সর্া: জেরাজুল ইেলার্
েহব াগী প্রজশেক ও কর্মশালা ের্ন্বয়ক

বরাদ্দকৃি অথ ম
5,০০০.০০ × 4 =20,000.00
৫,0০০.০০
4,০০০.০০ × 2 = 8,০০০.০০
3,০০০.০০
1000.০০× ২×4৩ িন =৮৬,00০.০০

চাজহদাকৃি অথ ম
20,000.00
৫,000.00
8,000.00
3,000.00
৮৬,00০.০০

২,000.00 = ২,000.00
২,000.00
১,৫00.00 = ১,৫00.00
১,৫00.00
১০00.00
১০00.00
১০00.00
১০00.00
৫,000.00
৫,000.00
3,০০০.০০
3,000.00
সর্াট:
১,3৫,৫০০.০০
(এক লে পয়জত্রশ হািার পাঁচশি টাকা র্াত্র।)
সর্ৌফুল নাহার,
প্রজশেক ও কর্মশালা পজরচালক

iv

