
ওয়েফ ভবভিক ইন্ডাভিোর এটাচয়ভন্ট 

 

 
 

 

 

ফাস্তফােনকাযী কভ মকর্মাগণ 

        নাভ দভফ  কভ মস্থর যমাগায়মাগ 

যভাোঃ ভজল্লুয যভান ব্যফস্থাক, আইভটি দয দপ্তয zillur.rahman@rpcl.gov.bd 

নাভর আয়ভদ  উ-ব্যফস্থাক , প্রান  দয দপ্তয Nahil_222@yahoo.com 

যভাোঃ আব্দুর ফায়র্ন কাযী ব্যফস্থাক, আইভটি দয দপ্তয abdulbaten7@gmail.com  

রুভানা আপয়যাজ  কাযী ব্যফস্থাক, ভানফ ম্পদ  দয দপ্তয Rumanadina_25@yahoo.com 

দীঙ্কয যকায  
কভনষ্ঠ কাযী ব্যফস্থাক, ভানফ ম্পদ  

 
দয দপ্তয safiehsan62@gmail.com 



ভচভির্ যফায ভফদ্যভান প্রভিো (প্রয় ম্যা / বুয়রট য়েন্ট) 

• আয়ফদন ভিোয র্য়েয অনুন্ধান । 

• ম্যানুোভর ডকুয়ভন্ট  পুযন কযর্ আয়ফদন জভা যদওো।  

•  ংভিষ্ট ভডাট ময়ভন্ট দ্বাযা ম্যানুোভর কাগজ ত্র মাচাই ফাছাই।  

• কাগজ ত্র ঠিক য়র অনুয়ভাদয়নয জন্য যপ্রযন আয ভুর থাকয়র  

পুনযাে আয়ফদয়নয জন্য যপযর্ াঠায়না। 

• ফাছাইকৃর্  আয়ফদনগুয়রায অনুয়ভাদন । 

• অনুয়ভাভদর্ আয়ফদনগুয়রা আয়ফদনকাযীয়দয  জানায়না। 



ভচভির্ যফায ভফদ্যভান প্রভিোয ভস্যা ভফয়িলণ 

প্রধান ভস্যা ভস্যায কাযণমূ গ্রীর্া / দার্ায যবাগাভি 

আয়ফদন প্রভিোয দীঘ ম সুত্রীর্া পুযা কাজটি ম্যানুোর  
ভক্ষাথীয়দয ভে, মার্াোর্  অথ ম 

ব্যে   

মাচাই ফাছাই  এফং অনুয়ভাদয়নয দীঘ ম 

সুত্রীর্া 
পুযা কাজটি ম্যানুোর  

ংভিষ্ট ভডাট ময়ভয়ন্টয কভ ম ঘণ্টা নষ্ট 

 

ভস্যায ংভক্ষপ্ত ভফবৃভর্ (কী, যকাথাে, যকন, কাযা ভুক্তয়বাগী, কীবায়ফ ইর্যাভদ): 

 

 

 

 



ভচভির্ যফায প্রস্তাভফর্ ভাধান (প্রয় ম্যা/বুয়রট য়েন্ট) 

• ওয়েফ ভবভিক অনরাইন প্লাটপভ ম তর্ভয কযা । 

• প্লাটপয়ভ ম আয়ফদয়নয প্রয়োজনীে যচক ভরষ্ট যাখা। 

• আয়ফদনকাযীয অনরাইন প্লাটপয়ভ ময ভাধ্যয়ভ আয়ফদন কযা এফং একটি ট্র্যাভকং আইভড াওো। 

• ংভিষ্ট ভডাট ময়ভন্ট অনরাইন প্লাটপয়ভ ম রগইন কয়য  ডযায়ফায়ড ম আয়ফদন যদখা 

•  ডকুয়ভন্ট যচক কয়য অনুয়ভাদয়নয জন্য যপ্ল কযা। 

• অনুয়ভাদনকাযী কর্তমক্ষ অনরাইন প্লাটপভ ম রগইন কয়য ডযায়ফায়ড ম  মাছাইকৃর্ আয়ফদন  গুয়রা 

যদখয়র্ াওো  

• অনূয়ভাদন যদওো অথফা ফাভর্র কযা। 

• অনূয়ভাদন /ফাভর্য়রয  স্ট্যাটা ভক্ষাথী/আয়ফদনকাযীয়ক   জানায়না 

• ভক্ষাথী/আয়ফদনকাযী ট্র্যাভকং আইভডয ভাধ্যয়ভ অনরাইন প্লাটপভ ম  যথয়ক ফভে আয়ফদয়নয 

স্ট্যাটা জানয়র্ াযা।  

 

 



ভচভির্ যফায প্রস্তাভফর্ ভাধান 

ভফদ্যভান ও প্রস্তাভফর্ ভাধায়নয ভয়ধ্য সুভনদ মষ্ট াথ মকয কী (নতুনত্ব, মা ভফদ্যভান প্রভিোে যনই)? 

 

• ম্যানুোর যথয়ক ওয়েফ ভবভিক প্লাটপয়ভ ময ভাধ্যয়ভ আয়ফদন গ্রণ এফং 

প্রয় কযা 

 

 

 

 

 



প্রর্যাভর্ পরাপর 

পরাপর ভে (ভদন) খযচ (টাকা) মার্াোর্ (কর্ফায) 

আইভডো ফাস্তফােয়নয 

পূয়ফ ম 
৫ – ৭ কভ ম ভদফ  ১০০০  ২ – ৩  

আইভডো ফাস্তফােয়নয 

য়য 
১  ০ ০ 

াথ মকয ১-২ কভ ম ভদফ 

অন্যান্য পরাপর (যমভন: যকান গুণগর্ ভযফর্মন) 

 

 

 

 



আইভডো ফাস্তফােন কভ মভযকল্পনা 

কাজ যক কযয়ফ? 

ভেকার (২০২০) 

জুন  জুরাই আগস্ট্ যয়ে অয়টা নয়ব ভডয় 

অনুয়ভাদনকাযী/উর্দ্মর্ন কভ মকর্মায ায়থ আইভডো 

ম্পয়কম আয়রাচনা ও ভর্াভর্ গ্রন 
টিভ ভরডায ∙ 

চূড়াি াইরটিং টিভ গঠন ও র্ায়দয ায়থ 

আইভডো ম্পয়কম আয়রাচনা ও ভর্াভর্ গ্রন 
টিভ ভরডায ∙  

কর যস্ট্কয়াল্ডায়যয ায়থ আইভডো ম্পয়কম 

আয়রাচনা ও ভর্াভর্ গ্রন 
টিয়ভয যভম্বাযগণ   ∙ 

যফাগ্রীর্ায়দয ায়থ আইভডো ম্পয়কম 

আয়রাচনা ও ভর্াভর্ গ্রন 
টিয়ভয যভম্বাযগণ ∙  

কর ম মায়েয ভর্াভর্মূয়য ংকরন ও 

আইভডোটি চূড়ািকযণ 
টিভ ভরডায ∙  

ফায়জট চূড়ািকযণ টিয়ভয যভম্বাযগণ ∙  

ফায়জট উস্থান ও অনুয়ভাদন প্রাভপ্ত/গ্রন 
ভনফ মাী ভযচারক 

(প্রয়কৌর) 
∙  

পটওেযায়যয ভপচায ফাছাই 

 

ভানফ ম্পদ 

এফং আইভটি  

ভফবাগ 

 

∙  

পটওেযায যডয়বরয়ভন্ট  আইভটি  ভফবাগ ∙  



আইভডো ফাস্তফােন কভ মভযকল্পনা (চরভান) 

কাজ যক কযয়ফ? 

ভেকার (২০২০) 

জুন  জুরাই আগস্ট্ যয়ে অয়টা নয়ব ভডয় 

পটওেযায়যয যটভস্ট্ং  টিয়ভয যভম্বাযগণ 
 

 

∙ 

 

পটওেযায রাইয়ব যপ্রযন 

 
আইভটি যর 

 

 
∙ 



আইভডো ফাস্তফােন কভ মভযকল্পনা (চরভান) 

কাজ যক কযয়ফ? 

ভেকার (২০২০) 

ভাচ ম এভপ্রর যভ জুন  জুরাই আগস্ট্ যয়ে. 



প্রয়োজনীে ভযয়া ম 

প্রয়োজনীে ম্পদ যকাথা য়র্ াওো মায়ফ? 

খার্ ভফফযণ প্রয়োজনীে অথ ম   

জনফর ২ জন ০ অভপয়য  ভনজস্ব  

মন্ত্রাভর্    যরট, কভম্পউটায  ০ অভপয়য ভনজস্ব  

ফস্তুগর্ 

অন্যান্য, মভদ থায়ক যাভষ্টং যপভভরটি ০ 
ভনজস্ব  

 

যভাট ০ 



উদ্ভাফনী আইভডো প্রদানকাযী কভ মকর্মাগয়ণয র্ে 

(প্রভক্ষণকারীন মাযা গ্রুয় কাজ কয়যয়ছন) 

        নাভ দভফ  ঠিকানা যভাফাইর ইয়ভইর 

যভাোঃ ভজল্লুয যভান ব্যফস্থাক, আইভটি দয দপ্তয ০১৮২৯৩৬৬৩৪৪ 
zillur.rahman@rpcl.

gov.bd 

নাভর আয়ভদ  উ-ব্যফস্থাক , প্রান  দয দপ্তয ০১৭১০২৯২৩৯৫ 
nahil_222@yahoo.co

m 

যভাোঃ আব্দুর ফায়র্ন 
কাযী ব্যফস্থাক, 

আইভটি 
দয দপ্তয ০১৭১৪৯২৬১৪৪ 

abdulbaten7@gmail

.com  

রুভানা আপয়যাজ  
কাযী ব্যফস্থাক, 

ভানফ ম্পদ  
দয দপ্তয ০১৭৩২২২৭১৭২ 

Rumanadina_25@ya

hoo.com 

দীঙ্কয যকায  

কভনষ্ঠ কাযী 

ব্যফস্থাক, ভানফ ম্পদ  

 

দয দপ্তয ০১৯১২৫২৩৫৭৮ 
safiehsan62@gmail.

com 



করয়ক ধন্যফাদ 


