গণপ্রজাতভত্মী ফাাংরাদদ যকায
জনক্তি কভমাংস্থান  প্রক্তক্ষণ ব্যুদযা
৮৯/২, কাকযাইর, ঢাকা-১০০০।
স্মাযক নম্বয: ৪৯.০১.০০০০.০০২.১৪.০০৮.১৭.

তাক্তযখ :

.১০.২০১৭ক্তরিঃ।

ক্তফলয়: ২০১৬-২০১৭ এফাং ২০১৭-২০১৮ অথ ম ফছদযয ফাৎক্তযক উদ্ভাফনী কভমক্তযকল্পনায় উক্তিক্তখত উদ্ভাফন অন্যান্য
উদ্ভাফদনয নাভ  কাম মক্রদভয অগ্রগক্ততয তথ্য প্রপ্রযণ
।
সূত্র : ১। ভক্তিক্তযলদ ক্তফবাদগয স্মাযক নম্বয:০৪.০০.০০০০.৮৩৩.০৩০০২.১৭.০৩. তাক্তযখ :১৭.০৯.২০১৭।
২। ভিণারদয়য স্মাযক নম্বয:৪৯.০০.০০০০.০১৫.৩৩.০০৩.১৭.১০৫৬ তাক্তযখ :২৫.০৯.২০১৭।
উর্য মি ক্তফলয়  সূদত্রাস্থ দত্রয আদরাদক জানাদনা মাদে প্রম, জনক্তি কভমাংস্থান  প্রক্তক্ষণ ব্যুদযা ২০১৬-২০১৭
এফাং ২০১৭-২০১৮ অথ ম ফছদযয ফাৎক্তযক উদ্ভাফনী কভমক্তযকল্পনায় উক্তিক্তখত উদ্ভাফন অন্যান্য উদ্ভাফদনয নাভ  কাম মক্রদভয
অগ্রগক্ততয তথ্য (াড ম কক্ত  পট কক্ত) প্রদয়াজনীয় কাম মাদথ ম এতদদে প্রপ্রযণ কযা দরা (কক্ত াংর্যি)।
াংর্যি : ফণ মনানুাদয।
(প্রভািঃ প্রক্তরভ প্রযজা)
ভাক্তযচারক (অক্ততক্তযি ক্তচফ)
প্রপান: ৪৯৩৪৯৯২৫ (অক্তপ)
Email-dg@bmet.gov.bd.
ক্তচপ ইদনাদবন অক্তপায  অক্ততক্তযি ক্তচফ (প্রান  অথ) ম
প্রফাী কল্যাণ  বফদদক্তক কভমাংস্থান ভিণারয়
প্রফাী কল্যাণ বফন
৭১-৭২, ইস্কাটন গাদড মন, যভনা, ঢাকা।
দৃক্তি আকল মণ : জনাফ নাযীন মুক্তি, উক্তচফ (প্রান)।

ক) ২০১৬-২০১৭ অথ ম ফছদযয ফাৎক্তযক উদ্ভাফনী কভমক্তযকল্পনায় উক্তিক্তখত উদ্ভাফন অন্যান্য উদ্ভাফদনয নাভ  কাম মক্রদভয অগ্রগক্ততয তথ্য ছক- ’’ক’’
ক্রভ

ভিণারয়
দপ্তদযয
নাভ

১
১.

২
প্রফাী
কল্যাণ 
বফদদক্তক
কভমাংস্থান
ভিণারয়এ
ফাং

২.

জনক্তি,
কভমাংস্থান
 প্রক্তক্ষণ
ব্যুদযা।

৩.

৪.

উদ্ভাফদনয
নাভ

৩
ই-পাইক্তরাং
প্রফতমন

৪
দাপ্তক্তযক প্রফা ক্তজকযণ

উদ্ভাফন গ্রদণয
প্রমৌক্তিকতা

৫
দাপ্তক্তযক কাদজ গক্তত
বৃক্তি াদফ

উদ্ভাফদকয নাভ 
ঠিকানা

৬

a2i

কাম মক্রদভয
অগ্রগক্তত(%)

৭
১০০%

উদ্ভাফনটি
ফাস্তফায়দনয জন্য
কত অথ ম ব্যয়
দয়দছ?

ফাস্তফায়দনয জন্য াইরট
কভমসূক্তচ গ্রণ কযা দয়দছ ক্তক
না ? দয় থাকদর তাক্তযখ

াযা প্রদদ উদ্ভাফনটি
ফাস্তফায়নদমাগ্য ক্তকনা?

প্রপাকার দয়ন্ট
কভমকতমা নাভ, দক্তফ,
প্রপান  ইদভর

৮

৯
াইরট কভমসূক্তচ
২২.৫.২০১৭

১০

১১
প্রজাযা ভনসুয
উক্তযচারক
(প্রান)

-

ফাস্তফায়নদমাগ্য

01680447011
zohoramonsur201
2@gmail.com

মদায টিটিক্তদত
অনরাইন
বক্তত ম ব্যফস্থানা।

কাক্তযগক্তয প্রক্তক্ষণাথীদদয
বক্তত ম প্রক্তক্রয়া জীকযদণয
ভাধ্যদভ ভয়, অথ ম  ক্তবক্তজট
হ্রা।

প্রক্তক্ষণাথী দ্রুত 
ক্তনর্ভমর প্রফা াদফ ।

প্রনয়াজ যীপ
ক্তক্তনয়য
ইন্সট্রাকটয
০১৯২৩০৭০১১৫

১০০%

-

াইরট কভমসূক্তচ
১৮.৯.২০১৬

ফাস্তফায়নদমাগ্য

ক্তফদদগাভী কভীদদয প্রভাফাইর
অুাদয ভাধ্যদভ ক্তবা মাচাই
জীকযদণয পদর ভয়, অথ ম
 ক্তবক্তজট হ্রা।

ক্তফদদগাভীকভীগ ম ক্তফদদগাভী কভীগণদক ক্তবা

প্রণয ক্তপোয
ইভদপ্রন গ্রণ
কাম মক্রভ প্রজরা
ম মাদয়
ক্তফদকন্দ্রীকযণ ।
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প্রাক্তপ্তয য ক্তপোয ইভদপ্রন
প্রদয়ায জন্য ঢাকায় আায
পদর ভয়  অদথ ময অচয়
দতা।

ক্তবায ঠিকতা
মাচাই কযা

আক্ততকুয যভান,
কাযী
ক্তযচারক,
ক্তডইএভ, ফগুড়া
০১৭১৫১৩৯১৩৯

ক্তফদদগাভী কভীগণ DG, BMET
ভাঠম মাদয় প্রফা
গ্রদণয পদর অথ ম
ভয়  ক্তবক্তজট হ্রা
প্রদয়দছ।

প্রনয়াজ যীপ
ক্তক্তনয়য ইন্সট্রাকটয
০১৯২৩০৭০১১৫
neaus8888@gmai
l.com

neaus8888@g
mail.com

প্রভাফাইর
অুাদয
ভাধ্যদভ ক্তবা
মাচাই

-ঐ-

উদ্ভাফদনয াংক্তক্ষপ্ত ক্তফফযণ

১০০%

-

-

াইরট কভমসূক্তচ
১৫.৭.২০১৭

াইরট কভমসূক্তচ

০১.১১.২০১৬

ফাস্তফায়নদমাগ্য

ফাস্তফায়নদমাগ্য

আক্ততকুয যভান,
কাযী ক্তযচারক,
ক্তডইএভ, ফগুড়া
০১৭১৫১৩৯১৩৯

প্রভািঃ তাজুর ইরাভ
অক্ততক্তযি
ভাক্তযচারক (কভমিঃ)
০১৫৫২৪৬৬৪৪৮

ক্রভ

ভিণারয়
দপ্তদযয
নাভ

১
৫

২
-ঐ-

৬
-ঐ-

উদ্ভাফদনয
নাভ

উদ্ভাফদনয াংক্তক্ষপ্ত
ক্তফযফযণী

৩
ক্তডইএভ
চট্টগ্রাদভয
ভাধ্যদভ ছাড়ত্র
/স্মাট মকাড ম প্রদান
প্রক্তক্ষণ ভাক্তপ্তয
য নূন্যতভ
ভদয়
স্থানীয়বাদফ নদ
প্রদান

৪
ক্তফদদগাভী কভীদদয
ফক্ত মগভন ছাড়ত্র প্রদান
ক্তফদকন্দ্রীকযদণয পদর
ভয়, অথ ম  ক্তবক্তজট হ্রা।
স্থানীয়বাদফ নদ প্রদাদনয
পদর ভয়, অথ ম 
ক্তবক্তজট হ্রা।
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উদ্ভাফন গ্রদণয প্রমৌক্তিকতা

উদ্ভাফদকয নাভ 
ঠিকানা

৫
ক্তফদদগাভী কভীদদয
প্রদাযদগাড়ায় প্রফা প্রদান
কযা মাদে।

৬
-

প্রক্তক্ষণাথী দ্রুত  ক্তনর্ভমর
প্রফা াদফ ।

-

কাম মক্রদভয
অগ্রগক্তত(%)

৭

উদ্ভাফনটি
ফাস্তফায়দনয জন্য
কত অথ ম ব্যয়
দয়দছ?
৮
-

ফাস্তফায়দনয জন্য
াইরট কভমসূক্তচ গ্রণ
কযা দয়দছ ক্তক না ?
দয় থাকদর তাক্তযখ

াযা প্রদদ উদ্ভাফনটি
ফাস্তফায়নদমাগ্য ক্তকনা?

প্রপাকার দয়ন্ট কভমকতমা
নাভ, দক্তফ, প্রপান 
ইদভর

৯

১০
ফাস্তফায়নদমাগ্য

১১
প্রভািঃ তাজুর ইরাভ
অক্ততক্তযি ভাক্তযচারক
(কভমিঃ)
০১৫৫২৪৬৬৪৪৮
ড. প্রভািঃ নূরুর ইরাভ
ক্তযচারক (প্রক্তক্ষণ
ক্তযচারনা)

াইরট কভমসূক্তচ

৩১.৩.২০১৬
-

াইরট কভমসূক্তচ

৯.৮.২০১৬

ফাস্তফায়নদমাগ্য

খ) ২০১৭-২০১৮ অথ ম ফছদযয ফাৎক্তযক উদ্ভাফনী কভমক্তযকল্পনায় উক্তিক্তখত উদ্ভাফন অন্যান্য উদ্ভাফদনয নাভ  কাম মক্রদভয অগ্রগক্ততয তথ্য ছক- ’’খ’’
ক্রভ

ভিণারয়
দপ্তদযয
নাভ

১
১.

২

৩

প্রফাী
কল্যাণ 
বফদদক্তক
কভমাংস্থান
ভিণারয়এ
এফাং
জনক্তি,
কভমাংস্থান
 প্রক্তক্ষণ
ব্যুদযা।
২.

উদ্ভাফদনয
নাভ

অক্তবফান প্রফণ
আয ৬টি প্রজরায়
ম
স্মাট ম কাড ম/ফক্তগভন
ছাড়ত্র প্রদান
কাম মক্রভ
ক্তফদকন্দ্রীকযণ।

ক্তফদদ গভদনচ্ছু
কভীদদয প্রফা
জীকযদণ
কাম মক্রদভয
ধাযাফাক্তকতায় আদযা
৪টি ক্তডইএভদত
ক্তপোযক্তপ্রন্ট কাম মক্রভ
চালুকযদণয ভাধ্যদভ
ফ মদভাট ২৯টি
ক্তডইএভদত এ
কাম মক্রভ উন্নীতকযণ।
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উদ্ভাফদনয াংক্তক্ষপ্ত
ক্তফফযণ

উদ্ভাফন গ্রদণয
প্রমৌক্তিকতা

৪
ফতমভাদন শুদৄ
প্রকন্দ্রীয়বাদফ ব্যুদযায
ম
দয দপ্তদয ফক্তগভন
াখা দত ক্তফদদগাভী
ম
কভীদদয ফক্তগভন
ছাড়ত্র/স্মাট ম কাড ম প্রদান
কযা য়। পদর দূয
দুযাভত্ম প্রথদক
ক্তফদদগাভী কভীগণদক
ছাড়ত্র/স্মাট ম কাড ম
গ্রদণয জন্য ঢাকায়
আদত য়। এদত তাদদয
টাইভ, ক্তবক্তজট  অথ ম
ব্যয় প্রফদড় মায়।

৫

এ ভত্ম প্রজরায়
ফফাকাযী ক্তফদদগাভী
কভীদদয ক্তপোযক্তপ্রদন্টয
জন্য ক্তডইএভ, ঢাকায়
আদত ম। পদর প্রক্ততটি
প্রক্ষদত্রই তাদদয ভয়,
ক্তবক্তজট  অদথ ময অচয়
য়।

স্মাট ম কাড ম
ক্তফদকন্দ্রীকযদণয
পদর টাইভ,

স্মাট ম কাড ম
ক্তফদকন্দ্রীকযদণয
পদর টাইভ,

কাম মক্রদভয অগ্রগক্তত(%)

উদ্ভাফদকয নাভ 
ঠিকানা

৬
-

৭
৮০%

উদ্ভাফনটি
ফাস্তফায়দনয জন্য
কত অথ ম ব্যয় দত
াদয?

ফাস্তফায়দনয জন্য
াইরট কভমসূক্তচ
গ্রণ কযা দফ ক্তক
না ? তায তাক্তযখ

াযা প্রদদ উদ্ভাফনটি
ফাস্তফায়নদমাগ্য ক্তকনা?

৮
-

৯

১০
াইরট কভমসূচী

ফাস্তফায়নদমাগ্য

৩১/১০/১৭

ক্তবক্তজট  অথ ম ব্যয়
হ্রা প্রদয়দছ।

ক্তবক্তজট  অথ ম ব্যয়
হ্রা প্রদয়দছ।

-

৮০%

-

াইরট কভমসূচী

০১.০১.২০১৮

ফাস্তফায়নদমাগ্য

প্রপাকার দয়ন্ট
কভমকতমা নাভ,
দক্তফ, প্রপান 
ইদভর
১১
প্রভািঃ তাজুর
ইরাভ
অক্ততক্তযি
ভাক্তযচারক
(কভমিঃ)
০১৫৫২৪৬৬৪৪৮

প্রভািঃ তাজুর
ইরাভ
অক্ততক্তযি
ভাক্তযচারক
(কভমিঃ)
০১৫৫২৪৬৬৪৪৮

ক্রভ

ভিণারয়
দপ্তদযয
নাভ

১
৩.

২

-ঐ-

৪.

-ঐ-

৫.

-ঐ-

উদ্ভাফদনয
নাভ

উদ্ভাফদনয াংক্তক্ষপ্ত ক্তফফযণ

৩
বফদদক্তক
কভমাংস্থান ক্তনদয়
ক্তফদদ গভনকাযী
নাযী কভীদদয
াংখ্যা আদযা
বৃক্তিয রদক্ষু মাযা
প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক ক্তক্ষা
গ্রদণ প্রক্ততকূরতায
ম্মূখীন দে
ভত্ম ক্তফদদ
গভদনচ্ছু নাযী
কভীদদয ইরাযক্তনাং িক্ততদত
গৃকভী প্রায়
প্রক্তক্ষণ প্রদান
কাম মক্রভ অন্যান্য
প্রজরায় ম্প্রাযণ।
অক্তবদমাগ
ব্যফস্থানায
ম মায়ক্রক্তভক
ধামূ
এএভএদয
ভাধ্যদভ
অফক্ততকযণ
মদায টিটিক্ত
কর্তমক উদ্ভাক্তফত
ক্তডক্তজটার
ম্যাদনজদভন্ট
ক্তদেভ এয
ভাধ্যদভ আয ৩টি
টিটিক্তদত
ফাত্মাফায়ন।

৪
অন্যান্য প্রজরামূদ ইরাক্তন মাং িক্ততদত গৃকভী
প্রায় প্রক্তক্ষণ প্রদাদনয
ব্যফস্থা গ্রদণয পদর ক্তফদদ
গভদণচ্ছু কভীগণ প্রম মায
অফস্থান প্রথদকই প্রক্তক্ষণ
গ্রণ কযদত াযদফন। পদর
অক্তধকাদয নাযীকভীগদণয
দক্ষতা উন্নয়ণ ম্ভফ দফ, মা
ক্তনযাদ অক্তবফান ক্তনক্তিত,
ব্যক্তি উৎকল ম াধন এফাং
দক্ষ প্রায় গভদণয পদর
প্রযক্তভট্যান্স প্রফা বৃক্তিদত
ায়ক দফ।

৫
গভদণচ্ছু কভীগণ
প্রম মায অফস্থান
প্রথদকই প্রক্তক্ষণ
গ্রণ কযদত
াযদফন।

৬
প্রদকৌিঃ ড. প্রভািঃ
াখায়াৎ আরী,
অধ্যক্ষ
ক্তফদক-টিটিক্ত
ক্তভযপুয, ঢাকা
০১৭১১৯৭৬৭০৯

অক্তবদমাগ ব্যফস্থানায
ম মায়ক্রক্তভক ধামূ
এএভএদয ভাধ্যদভ
অফক্ততকযণ ; এদত স্বেতা
 জফাফক্তদক্ততা ক্তনক্তিত
দফ।

এদত স্বেতা 
জফাফক্তদক্ততা
ক্তনক্তিত দফ।

-

প্রক্তক্ষণ াংক্রান্ত, বক্তত ম 
বক্ততযম পরাপর াংক্রাভত্ম
তথ্য অক্তত দজই দয়ফ
াইট, ইদভইর , এএভএ
এয ভাধ্যদভ াদফন। এদত
প্রক্তক্ষণথীদদয প্রফাপ্রাক্তপ্ত
জ দফ এফাং ভয়, অথ ম
 ক্তবক্তজট হ্রা াদফ।

প্রক্তক্ষণাথীদদয
ভয়, অথ ম 
ক্তবক্তজট হ্রা াদফ

প্রনয়াজ যীপ
ক্তক্তনয়য ইন্সট্রাকটয
০১৯২৩০৭০১১৫
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উদ্ভাফন গ্রদণয
প্রমৌক্তিকতা

কাম মক্রদভয অগ্রগক্তত(%)

উদ্ভাফদকয নাভ 
ঠিকানা

neaus8888@gm
ail.com

৭

উদ্ভাফনটি
ফাস্তফায়দনয জন্য
কত অথ ম ব্যয় দত
াদয?

ফাত্মফায়দনয জন্য
াইরট কভমসূক্তচ
গ্রণ কযা দফ ক্তক
না ? তায তাক্তযখ

৮

৯

-

৫০%

াযা প্রদদ উদ্ভাফনটি
ফাস্তফায়নদমাগ্য ক্তকনা?

১০
াইরট কভমসূচী

ফাস্তফায়নদমাগ্য

০১.০১.২০১৮

প্রপাকার দয়ন্ট
কভমকতমা নাভ,
দক্তফ, প্রপান 
ইদভর
১১
প্রদকৌিঃ ড. প্রভািঃ
াখায়াৎ আরী,
অধ্যক্ষ
ক্তফদক-টিটিক্ত
ক্তভযপুয, ঢাকা
০১৭১১৯৭৬৭০৯

৭০%

-

-

০১.১১.২০১৭

ফাস্তফায়নদমাগ্য

প্রখ যক্তপকুর
ইরাভ
ক্তযচারক
(কভমাংস্থান)

াইরট কভমসূক্তচ
০১.১১.২০১৮

ফাস্তফায়নদমাগ্য

প্রনয়াজ যীপ
ক্তক্তনয়য
ইন্সট্রাকটয
০১৯২৩০৭০১১৫
neaus8888@g
mail.com

ক্রভ

ভিণারয়
দপ্তদযয
নাভ

১
৬.

২
-ঐ-

উদ্ভাফদনয
নাভ

উদ্ভাফদনয াংক্তক্ষপ্ত ক্তফফযণ

উদ্ভাফন গ্রদণয
প্রমৌক্তিকতা

৩
ক্তফএভইটিয দয
দপ্তয এফাং এয
অধীনস্থ
দপ্তযমূদয প্রদদয়
প্রফা এফাং
প্রাক্তনক
ভিণারদয়য
ক্তনদদ মনামূ
প্রাশ্যার ক্তভক্তডয়ায়
প্রচায

৪
ক্তফএভইটিয দয দপ্তয এফাং
এয অধীন দপ্তযমূদয
প্রদদয় প্রফা এফাং
প্রাক্তনক ভিণারদয়য
ক্তনদদ মনামূ
ক্তফক্তবন্ন প্রাশ্যার ক্তভক্তডয়া
প্রমভন প্রপব্যক,
দয়ফদইজ, টুইটায গুগর
ইতুাক্তদদত প্রচায কযা দর
অক্তধকাংখ্যক
ক্তফদদগভদনচ্ছু কভী 
প্রফাপ্রতুাীগদণয তথ্য
প্রাক্তপ্তদত ায়ক দফ।

৫
প্রফাপ্রতুাীগদণয
তথ্য প্রাক্তপ্তদত
ায়ক দফ
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কাম মক্রদভয অগ্রগক্তত(%)

উদ্ভাফদকয নাভ 
ঠিকানা

৬
-

৭
৭০%

উদ্ভাফনটি
ফাস্তফায়দনয জন্য
কত অথ ম ব্যয় দত
াদয?

ফাস্তফায়দনয জন্য
াইরট কভমসূক্তচ
গ্রণ কযা দফ ক্তক
না ? তায তাক্তযখ

৮
-

৯

াযা প্রদদ উদ্ভাফনটি
ফাস্তফায়নদমাগ্য ক্তকনা?

১০
১১.০৫.২০১৭

ফাস্তফায়নদমাগ্য

প্রপাকার দয়ন্ট
কভমকতমা নাভ,
দক্তফ, প্রপান 
ইদভর
১১
প্রভািঃ প্রযজয়ানুর
ক প্রচৌদৄযী
উক্তযচারক
(প্রান  আইটি)
০১৭১৬৪১৫৩১৯
rcbmet@gmai
l.com

