
 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ইতঃপূর্ব ে বাস্তবামিত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহমিকৃত ও 

মিমিটাইিকৃত 

সসবার/আইমিিার নাি 

বা উদ্ভাবনীর তামিকা 

সসবা/আইমিিার সংমিপ্ত 

মববরণ 

সসবা/আইমিিাটি কার্ েকর আর্ে মক-না বা প্রভাব/না থাকর্ি 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযামিত ফিাফি পার্ে 

মক-না/উপকারর্ভাগী 

উদ্ভাবর্কর নাি উদ্ভাবর্নর 

সাি 

১ বাল্ক এসএিএস বাল্ক এসএিএস-এর 

িাধ্যর্ি প্রমিিণ 

সংক্রান্ত তথ্য সপ্ররণ 

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। বাল্ক এসএিএস-এর 

িাধ্যর্ি ির্নানিন সের্ি দ্রুত ও কার্ েকরভার্ব 

ির্নানিন প্রদানকারী কি েকতোর কার্ে 

ক্ষুর্দবাতো সপ্ররণ 

ির্নানিন 

প্রদানকারী 

কি েকতো 

সিাহাম্মদ আবুি কার্সি, প্রাক্তন 

িহাপমরোিক 

২০২১ 

২ Kiosk সিমিন 

স্থাপন 

তথ্য প্রদি ের্নর িন্য 

একার্িমির িমবর্ত 

Kiosk সিমিন 

স্থাপন করা হর্ির্ে।  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। একার্িমির সকি 

েিিান ও আগত প্রমিিণ সকার্স ের তথ্য প্রদি েন, 

একার্িমি কর্তেক উদর্ামপত/পামিত মবমভন্ন 

িাতীি অনুষ্ঠার্নর েমবসহ তথ্য ও তথ্যমেত্র 

প্রদি েন করা হর্ে। ফর্ি আগত অমতমথগণ ও 

প্রমিিনাথীবৃন্দ উক্ত তথ্য সম্পর্কে অবগত 

হর্েন।   

মবমভন্ন সকার্স ের 

আগত 

প্রমিিকণাথীবৃন্দ 

ও একার্িমির্ত 

আগত অমতমথবৃন্দ।  

সিাহাম্মদ আবুি কার্সি, প্রাক্তন 

িহাপমরোিক, প্রর্ক ঃ সিাঃ আব্দুর 

রমিদ, পমরোিক (প্রিাসন ও অথ ে), 

সিাঃ িঈনুি হাসান সে ধুরী, উপ-

পমরোিক (প্রিাসন) ও দীপািন 

েক্রবতী, গর্বষণা কি েকতো-০১ 

২০২১ 

৩ পামন মবশুদ্ধকরণ এনএমপমি 

কযার্ফর্টমরিা 

মরভাস ে অসর্িামসস 

পদ্ধমতর্ত পামন 

মবশুদ্ধকরণ 

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। মিনার্রি সমৃদ্ধ   

১০০% মবশুদ্ধ খাবার পামনর ব্যবস্থা 

মবমভন্ন সকার্স ের 

আগত 

প্রমিিকণাথীবৃন্দ 

সিাঃ িঈনুি হাসান সে ধুরী, উপ-

পমরোিক (প্রিাসন) 

২০২০ 



ক্রমিক 

নং 

ইতঃপূর্ব ে বাস্তবামিত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহমিকৃত ও 

মিমিটাইিকৃত 

সসবার/আইমিিার নাি 

বা উদ্ভাবনীর তামিকা 

সসবা/আইমিিার সংমিপ্ত 

মববরণ 

সসবা/আইমিিাটি কার্ েকর আর্ে মক-না বা প্রভাব/না থাকর্ি 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযামিত ফিাফি পার্ে 

মক-না/উপকারর্ভাগী 

উদ্ভাবর্কর নাি উদ্ভাবর্নর 

সাি 

৪ এনএমপমির বাতো 

ও অন্যান্য তথ্য 

সপ্ররণ 

সার্বক  

প্রমিিণাথীর্দর  ই-

সিইি  িার্কেটিং 

এর িাধ্যর্ি 

এনএমপমির বাতো ও 

অন্যান্য তথ্য সপ্ররণ। 

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। একার্িমির বহুমুখী 

কার্ েক্রি সম্পর্কে অবমহতকরণ ও প্রোর বৃমদ্ধ  

একার্িমির্ত 

িন্মিগ্ন হর্ত 

প্রমিিণ প্রাপ্ত সকি 

প্রমিিণাথী  

প্রর্ক ঃ সিাঃ আব্দুর রমিদ, 

পমরোিক (প্রিাসন ও অথ ে)  

২০২০ 

৫ দৃমিনন্দন ফুি 

বাগান স্থাপন  

একার্িমির সাির্ন 

দৃমিনন্দন ফুি 

বাগান স্থাপন  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। এনএমপমির সস ন্দর্ ে 

বৃমদ্ধর িাধ্যর্ি পথোমর এবং আগত 

প্রমিিণাথীর্দর দৃমি আকষ েণ 

এনএমপমি ও 

মবমভন্ন সকার্স ের 

প্রমিিণাথী 

প্রর্ক ঃ সিাঃআব্দুর রমিদ, পমরোিক 

(প্রিাসন ও অথ ে)  

২০২০ 

৬ দৃমিনন্দন আধুমনক 

গ্লাস স্থাপন 

কযার্ফটামরিার 

সটমবর্ির উপর 

দৃমিনন্দন আধুমনক 

গ্লাস স্থাপর্নর 

িাধ্যর্ি সস ন্দর্য্ে 

বৃমদ্ধ 

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। খাবার সটমবর্ির উপর 

বাংিার্দর্ির উন্নিন কি েকার্ের মেত্র আধুমনক 

প্রযুমক্তর িাধ্যর্ি গ্লার্স ফুটির্ি সতািা হর্ির্ে। 

এনএমপমি ও 

মবমভন্ন সকার্স ের 

প্রমিিণাথী 

সিাহাম্মদ আবুি কার্সি, প্রাক্তন 

িহাপমরোিক ও প্রর্ক ঃ আব্দুর 

রমিদ, পমরোিক (প্রিাসন ও অথ ে)  

২০২০ 

৭ স্বিংমক্রিভার্ব 

সপনিনারর্দর 

সপনিন প্রদান  

১১ িার্সর সপনিন 

স্বিংমক্রিভার্ব 

সপনিনারর্দর 

মহসাব নং িিা হর্ব  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। একার্িমির কি েোরীগণ 

খুব সহর্িই তার্দর ১১ িার্সর সপনিন প্রাপ্ত 

হর্বন 

একার্িমির 

অবসরপ্রাপ্ত 

কি েোরী  

সিাঃ িঈনুি হাসান সে ধুরী, উপ-

পমরোিক (প্রিাসন) ও সিা: িামকর 

সহার্সন ,মহসাব রিণ কি েকতো 

২০২০ 



ক্রমিক 

নং 

ইতঃপূর্ব ে বাস্তবামিত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহমিকৃত ও 

মিমিটাইিকৃত 

সসবার/আইমিিার নাি 

বা উদ্ভাবনীর তামিকা 

সসবা/আইমিিার সংমিপ্ত 

মববরণ 

সসবা/আইমিিাটি কার্ েকর আর্ে মক-না বা প্রভাব/না থাকর্ি 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযামিত ফিাফি পার্ে 

মক-না/উপকারর্ভাগী 

উদ্ভাবর্কর নাি উদ্ভাবর্নর 

সাি 

৮ সহিথ কাি ে ততমর  একার্িমির 

কি েোরীর্দর  সহিথ 

কাি ে ততমর  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। স্বাস্থয সসবা মনমিতকরণ একার্িমির 

কি েোরীগণ 

িাঃ রার্সি আি মিিামন, সিমির্কি 

অমফসার 

২০১৮ 

৯ িামি পারপাস 

ল্যাব স্থাপন 

িামি পারপাস ল্যাব 

স্থাপন করা  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। সেণীকি ও কমম্পউটার 

ল্যাব মহর্সর্ব একই কর্ির ব্যবহার 

মবমভন্ন সকার্স ের 

প্রমিিণাথী 

কািী সিাহাম্মদ সািাতুজ্জািান, 

মসর্িি এনামিি, ও সিাঃ নুরুি 

আমিন, সহকারী সপ্রাগ্রািার 

২০১৮ 

১০ ইর্নার্ভিন বক্স ও 

অমভর্র্াগ বক্স 

স্থাপন  

এনএমপমির িমবর্ত 

ইর্নার্ভিন বক্স ও 

অমভর্র্াগ বক্স 

স্থাপন করা  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। মবমভন্ন সকার্স ের 

প্রমিিণাথীবৃন্দ ও একার্িমির কি েোরীগণ 

অমভর্র্াগ ও পরাি েি েমূিক সর্র্কান তথ্য প্রদান 

করতে পারতেন 

মবমভন্ন সকার্স ের 

প্রমিিণাথীবৃন্দ ও 

একার্িমির 

কি েোরীগণ 

প্রর্ক ঃ সিাঃ আব্দুর রমিদ পমরোিক 

(প্রিাসন ও অথ ে), সিাঃ মসরাজুি 

ইসিাি, সহর্র্াগী প্রমিিক 

২০১৮ 

১১  সরার মনর্দ েমিকা 

স্থাপন 

িমবর্ত সরার 

মনর্দ েমিকা স্থাপন  

সরার মনর্দ েমিকার িাধ্যর্ি একার্িমির ক্লাস রুি 

,অমফস কি সহর্ি মেমিতকরণ সম্ভব  

আগত অমতথী ও 

মবমভন্ন সকার্স ের 

প্রমিিণাথীগণ  

সিাঃ মসরাজুি ইসিাি, সহর্র্াগী 

প্রমিিক 

২০১৮ 

১২ সবতন ভাতা 

অনিাইর্নর 

িাধ্যর্ি পমরর্িাধ 

একার্িমির 

কি েকতোর্দর সবতন 

ভাতা অনিাইর্নর 

িাধ্যর্ি পমরর্িাধ 

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। সবতন-ভাতা সকি 

কি েোমরর্দর একাউর্ে তাৎিমণক সপ্রমরত হি। 

একার্িমির 

কি েোরী  
প্রর্ক ঃ সিাঃ আব্দুর রমিদ পমরোিক 

(প্রিাসন ও অথ ে) ও সিা: িামকর 

সহার্সন, মহসাব রিণ কি েকতো 

২০১৮ 

১৩ িারীমরক 

প্রমতবন্ধীর্দর িন্য 

হুইি সেিার ও 

র যাম্প স্থাপন  

একার্িমির মবমভন্ন 

স্থার্ন িারীমরক 

প্রমতবন্ধীর্দর িন্য 

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। িামররীক প্রমতবন্ধী / 

অসুস্থ প্রমিিণাথীগর্ণর  িন্য সুমবধা রাখা  

িামররীক প্রমতবন্ধী 

/ অসুস্থ 

প্রমিিণাথীগণ  

সিাঃ সহিাি উমিন আকন্দ, প্রধান 

প্রমিিক 

২০১৭ 



ক্রমিক 

নং 

ইতঃপূর্ব ে বাস্তবামিত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহমিকৃত ও 

মিমিটাইিকৃত 

সসবার/আইমিিার নাি 

বা উদ্ভাবনীর তামিকা 

সসবা/আইমিিার সংমিপ্ত 

মববরণ 

সসবা/আইমিিাটি কার্ েকর আর্ে মক-না বা প্রভাব/না থাকর্ি 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযামিত ফিাফি পার্ে 

মক-না/উপকারর্ভাগী 

উদ্ভাবর্কর নাি উদ্ভাবর্নর 

সাি 

হুইি সেিার ও 

র যাম্প স্থাপন  

১৪ কযাম্পাস মিসর্ে 

মসর্িি স্থাপন 

এনএমপমি কযাম্পাস 

মিসর্ে মসর্িি 

স্থাপন সকার্স ের তামিকা, মরর্সাস ে পারসনসহ তদমনক 

কার্ েক্রি  কযাম্পার্স প্রদি ের্নর পািাপামি 

অনিাইন প্রদি ের্নর িাধ্যর্ি অবমহতকরণ  

এনএমপমির্ত 

আগত 

প্রমিিণাথীবৃন্দ , 

ফযাকামি ও সগি 

মিকারসহ 

একার্িমির সকি 

কি েোমর  

প্রর্ক ঃ সিাঃআব্দুর রমিদ, পমরোিক 

(প্রিাসন ও অথ ে)  

২০১৭ 

১৫ Innovation 

and  

Change 

Manageme

nt িীষ েক সকাস ে 

োলু  

Innovation 

and  

Change 

Manageme

nt িীষ েক সকাস ে 

োলু করা  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। একার্িমির্ত ২০১৭-১৮ 

বষ ে হর্ত সকাস ে দুটি োলু আর্ে। 

প্রমিিণাথীবৃন্দ প্রর্ক ঃ সিাঃআব্দুর রমিদ, পমরোিক 

(প্রিাসন ও অথ ে)  

২০১৭ 

১৬ 

মকিস সিান ততমর  

একার্িমির্ত মকিস 

সিান ততমর করা 

হর্ির্ে।  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। আবামসক 

প্রমিিণাথীর্দর সর্ে আসা বাচ্চার্দর 

মবর্নাদর্নর ব্যবস্থার িাধ্যর্ি িানমসক মবকার্ির 

সুর্র্াগ ততরী 

এনএমপমি  ও 

মবমভন্ন সকার্স ের 

প্রমিিণাথী 

মবর্িষ বুমনিামদ প্রমিিনাথীগণ 

(মবমসএস স্বাস্থয)  ২০১৬ 



ক্রমিক 

নং 

ইতঃপূর্ব ে বাস্তবামিত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহমিকৃত ও 

মিমিটাইিকৃত 

সসবার/আইমিিার নাি 

বা উদ্ভাবনীর তামিকা 

সসবা/আইমিিার সংমিপ্ত 

মববরণ 

সসবা/আইমিিাটি কার্ েকর আর্ে মক-না বা প্রভাব/না থাকর্ি 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযামিত ফিাফি পার্ে 

মক-না/উপকারর্ভাগী 

উদ্ভাবর্কর নাি উদ্ভাবর্নর 

সাি 

১৭ ইনর্ফা বক্স স্থাপন সেণীকর্ির সাির্ন 

ইনর্ফা বক্স স্থাপন 

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। একার্িমির্ত েিিান 

সকাস েসমূর্হর সকাস েব্যবস্থাপনার তথ্য 

সেণীকর্ির বামহর্র প্রদি ের্নর িাধ্যর্ি 

একার্িমির কি েোমর ও আগত অমতমথগণ 

সদখর্ত পাি।  

এনএমপমি  ও 

মবমভন্ন সকার্স ের 

প্রমিিণাথী 

প্রর্ক ঃ সিাঃআব্দুর রমিদ, পমরোিক 

(প্রিাসন ও অথ ে)  

২০১৬ 

১৮ িাইর্েমরর মভতর 

সস ন্দর্য্ে বৃমদ্ধ 

একার্িমির 

িাইর্েমরর মভতর 

সস ন্দর্য্ে বৃমদ্ধ করা 

হর্ির্ে। গাে ও 

ফুর্ির টব স্থাপন 

করা হর্ির্ে।  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। িাইর্েমরর প্রর্বিপর্থ 

িাইটবক্স  স্থাপন এবং অভযন্তর্র আধুমনক সটমবি 

ও বেবন্ধু কণ োর স্থাপর্নর িাধ্যর্ি সস ন্দর্য্ে বৃমদ্ধ।  

এনএমপমি  ও 

মবমভন্ন সকার্স ের 

প্রমিিণাথী 

ফামরিা িাফরীন, িাইর্েমরিান ২০১৬ 

১৯ ইর্িক্ট্রমনক সবাি ে 

স্থাপন  

সেণীকর্ি 

ইর্িক্ট্রমনক সবাি ে 

স্থাপন  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। আধুমনক প্রযুমক্তর িাধ্যর্ি 

প্রমিিণ প্রদান  

মবমভন্ন সকার্স ের 

প্রমিিণাথী 

সিাঃ িঈনুি হাসান  সে ধুরী, মসর্িি 

এনামিি (অ।দা) ও সিাঃ নুরুি 

আমিন, সহকারী সপ্রাগ্রািার 

২০১৫ 

২০ মিমিটাি হামিরা 

ও আইমি কাি ে  

সকি কি েোমরর 

মিমিটাি হামিরা-

এর িন্য সিমিন 

স্থাপন ও আইমি 

কাি ে প্রদান করা 

হর্ির্ে।  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। সসবা সহমিকরণ ও 

সকি কি েোমরর হামিরা মনমিত করণ 

একার্িমির 

কি েোরীগণ 

প্রর্ক ঃ সিাঃআব্দুর রমিদ, পমরোিক 

(প্রিাসন ও অথ ে)  

২০১৫ 



ক্রমিক 

নং 

ইতঃপূর্ব ে বাস্তবামিত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহমিকৃত ও 

মিমিটাইিকৃত 

সসবার/আইমিিার নাি 

বা উদ্ভাবনীর তামিকা 

সসবা/আইমিিার সংমিপ্ত 

মববরণ 

সসবা/আইমিিাটি কার্ েকর আর্ে মক-না বা প্রভাব/না থাকর্ি 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযামিত ফিাফি পার্ে 

মক-না/উপকারর্ভাগী 

উদ্ভাবর্কর নাি উদ্ভাবর্নর 

সাি 

২১ সেমদং সিস  

প্রমতষ্ঠা ও বৃমির 

পামন সংরিণ 

একার্িমির্ত সেমদং 

সিস প্রমতষ্ঠা করা 

হর্ির্ে ও বৃমির 

পামন সংরিণ 

করার িন্য পামনর 

ট্াংক স্থাপন করা 

হর্ির্ে।  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। (ক) একর্িমির সুন্দরর্য্ 

বৃমদ্ধর পািাপামি প্রমিিণাথীগর্ণর িানমসক 

প্রিামন্তর সুমবধা বৃমদ্ধ। (খ) ৪০ হািার গ্যািন 

বৃমির পামন ধারণ, সংরিণ এবং িরমিটমরর 

টির্ির্ট ব্যবহার মনমিত করণ। 

মবমভন্ন সকার্স ের 

আগত প্রমিিণাথী 

ও একার্িমির 

কি েোরীগণ 

প্রর্ক ঃ সিাঃআব্দুর রমিদ, পমরোিক 

(প্রিাসন ও অথ ে)  

২০১৪ 

২২ মসমস কযর্িরা 

স্থাপন  

এনএমপমির মবমভন্ন 

স্থার্ন  মসমস কযর্িরা 

স্থাপন  

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। এনএমপমির্ত মনরাপত্তা 

মনমিতকরণ  

এনএমপমির ৯০% 

এমরিা মসমস 

কযার্িরার 

আওতাি  

প্রর্ক ঃ সিাঃআব্দুর রমিদ, পমরোিক 

(প্রিাসন ও অথ ে)  

২০১৪ 

২৩ সসািার প্যার্নি 

স্থাপন  

একার্িমির 

প্রিাসমনক োর্দ ৩০ 

kWসসািার 

প্যার্নি স্থাপন  

একার্িমিসহ িাতীি গ্রীর্ি মবদুয সরবরাহ  

করার িাধ্যর্ি প্রমতিার্স ১৫ হািার টাকার  

মবদুয মবি সােি 

এনএমপমি  প্রর্ক ঃ সিাঃআব্দুর রমিদ, পমরোিক 

(প্রিাসন ও অথ ে)  

২০১৩ 

২৪ এনএমপমির বাগান 

কার্ েক্রি 

এনএমপমির বাগান 

কার্ েক্রি 

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। এনএমপমির কযাম্পার্সর 

সবুিাির্ন ভূমিকা রাখা 

প্রমিিণাথীবৃন্দ ও 

এনএমপমি’র 

কি েোরীগণ 

ি. সিাঃ নূরুজ্জািান, পমরোিক 

(গর্বষণা ও প্রকািনা) 

২০১৩ 



ক্রমিক 

নং 

ইতঃপূর্ব ে বাস্তবামিত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহমিকৃত ও 

মিমিটাইিকৃত 

সসবার/আইমিিার নাি 

বা উদ্ভাবনীর তামিকা 

সসবা/আইমিিার সংমিপ্ত 

মববরণ 

সসবা/আইমিিাটি কার্ েকর আর্ে মক-না বা প্রভাব/না থাকর্ি 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযামিত ফিাফি পার্ে 

মক-না/উপকারর্ভাগী 

উদ্ভাবর্কর নাি উদ্ভাবর্নর 

সাি 

২৫ ওর্িবর্বিি 

এমের্কিন 

সফটওিার প্রবতেন 

ওর্িবর্বিি 

এমের্কিন 

সফটওিার প্রবতেন 

১. NAPD 

Apps 

২. প্রমিিণ 

ব্যবস্থাপনা 

৩. গর্বষণা 

ব্যবস্থাপনা 

৪. িরর্িটমর 

ব্যবস্থাপনা 

৫. িাইর্েরী 

ব্যবস্থপনা 

৬. সিার ব্যবস্থপনা 

৭. কযার্ফটমরিা 

ব্যবস্থাপনা 

সসবাটি কার্ েকর আর্ে। এনএমপমির সসবাসমূহ 

অনিাইর্ন োলুকরণ ও আইমসটি অর্টার্িিন 

কার্ েক্রি ত্বরামিত। 

মবমভন্ন সকার্স ের 

আগত প্রমিিণাথী 

ও একার্িমির 

কি েোরীগণ ও 

অমতমথবৃন্দ 

প্রর্ক ঃ সিাঃ আব্দুর রমিদ, 

পমরোিক (প্রিাসন ও অথ ে), 

সিাঃ িঈনুি হাসান সে ধুরী, মসর্িি 

এনামিি (অ. দা) 

সিাঃ নুরুি আমিন, সহকামর 

সপ্রাগ্রািার 

২০১৩-

২০২০ 

 


