
ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ এর ইযনাযভশন টশাযকল িং-২০১৯ 

 

২০১৮-২০১৯  অর্ থ িছযর  ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ ও আওতাধীন  িংস্থা ট াে ২৭ টি  ইযনাযভশন উযযাগ 

গ্রহন কযর। তন্মযে ৬টি ইযনাযভশন উযযাগযক টশাযকল িং করার ল দ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।  

১। আইএ ইআই ডাোযি  এিিং এনওল  স্বয়িংলিয় করণ (IMEI Database and NOC 

Automation) 

২। টকন্দ্রীয় িাযয়ায লিক  াচাইকরণ প্লােফ থ (Central Biometric Verification 

Monitoring        Platform) 

৩। লিটিল এি ডায়ািার 

৪। নগদ 

৫। লশক্ষা প্রলতষ্ঠাযন অনিাইন ভলতথ ব্যিস্থা এিিং ফিাফি  াচাইকরণ (Online  admission system 

and verification of result) 

৬। ইন্টার এলিভ ভযয়  টর পন্স (আইলভআর)  ালভ থ  ব্যিহার কযর  কি দুয থাযগর আগা  িাতথা প্রদান 



ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ এর ইযনাযভশন টশাযকল িং-২০১৯ তালিকা 

উদ্ভািন িণ থনা  িংস্থা TCV 

পুরাতন/নুতন 

১। আইএ ইআই ডাোযি  এিিং 

এনওল  স্বয়িংলিয় করণ 

(IMEI Database 

and NOC 

Automation) 

ল যে টিযত আ দানীকৃত  কি ট ািাইি হযান্ডয যের 

IMEI নাম্বার  িংরলক্ষত র্াকযি। টভন্ডর কর্তথক ট ািাইি 

হযান্ডয যের আযিদন মূহ স্বয়িংলিয়ভাযি প্রলিয়াকরণ করা 

 ম্ভি হযি। 

লিটিআরল  T=৫/২ লদন 

C=২০০০/৫০০ োকা 

V=১০/২ িার 

Q= পূযি থ IMEI 

পাওয়া যেত না। 

২। টকন্দ্রীয় িাযয়ায লিক 

 াচাইকরণ প্লােফ থ 

(Central Biometric 

Verification 

Monitoring        

Platform) 

এর  ােয  ব্যিহৃত ল   নম্বর গুলির  ঠিকতা  াচাই করা 

 ায়। ল যে টি উচ্চ ক্ষ তা ম্পন্ন হওয়ায় এটি ব্যিহার কযর 

ট িা টপযত গ্রাহযকর ০১ (এক) ল লনযেরও ক    য় িাগযি। 

ট িাটি টপযত গ্রাহকযক টকান ধরযনর চার্থ পলরযশাধ করযত 

হযি না। িতথ াযন এ ল যে  টি গযে প্রলতলদন ৬৫০০ র্ন 

গ্রাহক ব্যিহার কযর তার ব্যিহৃত ল   নম্বর গুলির  ঠিকতা 

 াচাই করযছ। 

লিটিআরল  T=৫লদন/১ ল লনে 

C=১০০০/০ োকা 

V=১০/০ িার 

Q= লনরাপদ 

টেলিয াগায াগ 

৩। লিটিল এি ডায়ািার ট ািাইি টফাযন ডায়ািার ব্যিহার কযর টেলিযফান ট িা 

প্রদান। িাইন খারাপ হযিও টফান লরল ভ ও ডায়াি করা  াযি 

লিটিল এি T= 

C= 

V= 

Q= নতুন ট িা 

৪। নগদ লডলর্োি টকওয়াইল  ব্যিহার কযর ক  খরযচ  ানুযের 

টদারযগাোয় আলর্ থক ট িা টপ ৌঁযছ টদয়া 

 

ডাক 

অলধদপ্তর 

T=৭ লদন/ ২ ল লনে 

C=২০/১৮ োকা 

V=২/০ িার 

Q= NID ইলিযগ্রড 

করার ফযি লনর্ভ থি ভাযি 

করা  ায়। 

৫। লশক্ষা প্রলতষ্ঠাযন অনিাইন 

ভলতথ ব্যিস্থা এিিং ফিাফি 

 াচাইকরণ (Online  

admission system 

and verification of 

result) 

এলপআই লভলিক ফিাফি  াচাই এিিং অনিাইন ভলতথ ব্যিস্থা 

(API based result verification and  

Online  admission system for 

admission  in University/ Institute/ 

College/ School etc.) 

টেলিেক T=২৫ লদন/৩০ ল লনে 

C=১০০/৫ োকা (ছাত্র 

প্রলত) 

V=২/০ িার 

Q= িতথ াযন লনর্ভ থি তথ্য 

পাওয়া  ায় 

 

৬। ইন্টার এলিভ ভযয়  টর পন্স 

(আইলভআর)  ালভ থ  ব্যিহার 

কযর  কি দুয থাযগর আগা  

িাতথা প্রদান 

ই-ওয়ান টিইর্ড আইলভআর  ালভ থ  পলরিতথন কযর আইলপ 

টিইর্ড আইলভআর  ালভ থ  প্রদাযন  ক্ষ  আধুলনক প্রযুলি 

 ম্পন্ন  াভ থার ভার্চ থয়ািাইযর্শন্স প্রযুলি ব্যিহার কযর লিপুি 

 িংখ্যক র্ন াধারযণর কাযছ প্রাকৃলতক দুয থাযগর আগা  িাতথা 

প্রদান করা হয়। 

টেলিেক T=১০/১ ল লনে 

C=০/০ 

V=০/০ 

Q= পুযি থ একই  াযর্ 

৬০০ র্নযক এখন ৮০০০ 

র্নযক ট িা টদয়া  াযে 



২০১৮-২০১৯  অর্ থ িছযরর  ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/ িংস্থার ইযনাযভশন উযযাগ 

 মূযহর তালিকা: 

১। ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ-এর  উদ্ভািনী উযযাগ  মূহঃ 

 

 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 

উদ্ভািনী উযযাগ উদ্ভািনী উযযাযগর লিস্তালরত 

১। টকাে থযক  ম্যাযনর্য ন্ট ল যে  এ লিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/ িংস্থার 

 কি টকাে থযক   লনের করা  হর্ 

হযি। 

২। লপআরএি ম্যাযনর্য ন্ট ল যে  ক থকতথাযদর টপনশন  িংিান্ত  ািতীয় 

তথ্য  হযর্ পাওয়া  াযি। 

 

২। ২০১৮-২০১৯  অর্ থ িছযরর  লিটিআরল -এর  উদ্ভািনী উযযাগ  মূহঃ 

 

 

 

 

 

 

 

লিটিআরল  

উদ্ভািনী উযযাগ উদ্ভািনী উযযাযগর লিস্তালরত 

৩। আইএ ইআই ডাোযি  এিিং 

এনওল  স্বয়িংলিয় করণ (IMEI 

Database and NOC 

Automation) 

ল যে টিযত আ দানীকৃত  কি ট ািাইি হযান্ডয যের IMEIনাম্বার 

 িংরলক্ষত র্াকযি। টভন্ডর কর্তথক ট ািাইি হযান্ডয যের আযিদন মূহ 

স্বয়িংলিয়ভাযি প্রলিয়াকরণ করা  ম্ভি হযি। 

৪। টকন্দ্রীয় িাযয়ায লিক 

 াচাইকরণ প্লােফ থ (Central 

Biometric 

Verification 

Monitoring        

Platform) 

এর  ােয  ব্যিহৃত ল   নম্বর গুলির  ঠিকতা  াচাই করা  ায়। ল যে টি 

উচ্চ ক্ষ তা ম্পন্ন হওয়ায় এটি ব্যিহার কযর ট িা টপযত গ্রাহযকর ০১ (এক) 

ল লনযেরও ক    য় িাগযি। ট িাটি টপযত গ্রাহকযক টকান ধরযনর চার্থ 

পলরযশাধ করযত হযি না। িতথ াযন এ ল যে  টি গযে প্রলতলদন ৬৫০০ র্ন 

গ্রাহক ব্যিহার কযর তার ব্যিহৃত ল   নম্বর গুলির  ঠিকতা  াচাই করযছ। 

৫। ইক্যযপয ন্ট আইযডলন্টটি 

(Equipment Identity 

Register -EIR) ব্যিস্থা চালু 

করণ। 

ট ািাইি অপাযরেরগণ টভন্ডর/ কর্তথক আ দানীকৃত ট ািাইি হযান্ডয যের 

IMEI  এর টকন্দ্রীয় ডাোযিইর্ ততলর হযি। 

৬। টেলিক   লনেলরিং ট ন্টার 

(Telecom Monitoring 

Center –TMC) 

টেলিয াগায াগ অপাযরেরযদর টনেওয়াকথ এিিং ট িার িাস্তি অিস্থা প থযিক্ষণ 

(Real Time Monitoring), গ্রাহক ট িার  ান  াচাই,  রকাযরর 

অলর্থতব্য রার্স্ব একটি স্বয়িংলিয় পদ্ধলতযত  াচাই হ  কি প্রযয়ার্নীয় সূচক 

 াি থক্ষলণক প থযিক্ষণ ও লিযেেণ করা  ম্ভি হযি। 



৭। স্বয়িংলিয় রার্স্ব  লনেলরিং 

ব্যিস্থা ( Automated 

Tariff Monitoring 

System) 

ল যে টির  ােয  িাইয ন্সপ্রাপ্ত লিলভন্ন অপাযরের কর্তথক িরাদ্দকৃত লিলভন্ন 

 ালভ থয র প্যাযকর্ এিিং ট্যালরফ প থযিক্ষণ ও মূল্যায়ন করা  ম্ভি হযি। 

 

৩। ২০১৮-২০১৯  অর্ থ িছযরর  লিটিল এি-এর উদ্ভািনী উযযাগ  মূহঃ 

 

 

 

 

লিটিল এি 

 

 

উদ্ভািনী উযযাগ উদ্ভািনী উযযাযগর লিস্তালরত 

৮। লিটিল এি ডায়ািার নতুন ধরযণর ট িা প্রদান 

৯। অযাপ লভলিক অনিাইযন টেলিযফান লিি প্রদাযনর ব্যিস্থা লিি প্রদান  হর্ীকরণ 

১০। লডলর্োি আকথাইভ গুরুত্বপূণ থ তথ্যালদ, ডাো, িই, লিলভন্ন ধরযনর 

র্চলি ইতযালদ  িংরক্ষণ 

১১। অযাপ লভলিক টেলিযফান অলভয াগ প্রদান ও প্রলিয়াকরণ অলভয াগ ব্যিস্থাপনা  হর্ীকরণ 

 

৪।২০১৮-২০১৯  অর্ থ িছযরর ডাক অলধদপ্তর-এর উদ্ভািনী উযযাগ  মূহঃ 

 

 

 

 

 

 

ডাক অলধদপ্তর 

উদ্ভািনী উযযাগ উদ্ভািনী উযযাযগর লিস্তালরত 

১১। নগদ লডলর্োি টকওয়াইল  ব্যিহার কযর ক  

খরযচ  ানুযের টদারযগাোয় আলর্ থক ট িা 

টপ ৌঁযছ টদয়া 

১২। স্মাে থ কাযড থর  ােয  ডাক লিভাযগর  ঞ্চয় 

ব্যািংযকর  াধারন লহ াি পলরচািনা 

GPRS ট ািাইি টফান ব্যিহার কযর 

POS ট লশযনর  ােয  আধুলনক 

ব্যািংলকিং ট িা পাওয়া লনলিত হযি 

১৩। ডাক র্ীিন িী ার দাপ্তলরক কা থ প্রলিয়া 

স্বয়িংলিয়করন 

অনিাইন পদ্ধলতর  ােয   হযর্ ও 

সুিযভডাক র্ীিন িী ার আযিদন গ্রহণ 

এিিং প্রলিয়াকরণ   

১৪। ডাকঘর  ঞ্চয় ব্যািংযকর ট িা গ্রহীতাযদর 

ইউর্ার ইন্টারযফ  

ডাকঘর  ঞ্চয় ব্যািংযকর ট িা গ্রহীতাযদর 

 ঞ্চয় ব্যািংক  ম্পলকথত লিলভন্ন ট িা 

গ্রহযণর টক্ষযত্র আযিদন মূহ অনিাইযন 

গ্রাহযকর অনুপলস্থলতযতই লনষ্পলি করা 

 ম্ভি হযি। আযিদন লনষ্পলি হওয়া  াত্রই 



ট িাগ্রহীতা তার ট ািাইযি ট য র্ 

পাযিন। ফযি গ্রাহযকর  টভাগালন্ত িাঘি 

হযি। 

 

৫। ২০১৮-২০১৯  অর্ থ িছযরর টেলিেক-এর উদ্ভািনী উযযাগ  মূহঃ 

 

 

 

 

 

 

 

টেলিেক 

উদ্ভািনী উযযাগ উদ্ভািনী উযযাযগর লিস্তালরত 

১৫। লশক্ষা প্রলতষ্ঠাযন অনিাইন ভলতথ ব্যিস্থা এিিং ফিাফি 

 াচাইকরণ  

(Online  admission system and 

verification of result  for 

admission  in University/ Institute/ 

College/ School etc.) 

এলপআই লভলিক ফিাফি  াচাই এিিং 

অনিাইন ভলতথ ব্যিস্থা  

(API based result 

verification and  Online  

admission system) 

১৬। লিলভন্ন প্রলতষ্ঠাযনর অনিাইন লনযয়াগ 

(Recruitment service of different 

organizations- NTRCA) 

ওযয়ি ইন্টারযফয র  ােয  চাক্যরীর দরখাস্ত 

গ্রহন এিিং এ এ এ  এর  ােয  লফ  গ্রহণ 

(Job Application through 

Web and fee submission 

through SMS) 

১৭। ইন্টার এলিভ ভযয়  টর পন্স (আইলভআর)  ালভ থ  

ব্যিহার কযর  কি দুয থাযগর আগা  িাতথা প্রদান 

ই-ওয়ান টিইর্ড আইলভআর  ালভ থ  পলরিতথন 

কযর আইলপ টিইর্ড আইলভআর  ালভ থ  

প্রদাযন  ক্ষ  আধুলনক প্রযুলি  ম্পন্ন  াভ থার 

ভার্চ থয়ািাইযর্শন্স প্রযুলি ব্যিহার কযর লিপুি 

 িংখ্যক র্ন াধারযণর কাযছ প্রাকৃলতক 

দুয থাযগর আগা  িাতথা প্রদান করা হয়। 

১৮। ট ািাইযির  ােয  লিদুযৎ লিি পলরযশাধ 

 

এ এ এ  ও ইউএ এ লড ব্যিহার কযর 

ট ািাইযির  ােয  লিদুযৎ লিি পলরযশাধ 

 

 

 

 

 



৬। ২০১৮-২০১৯  অর্ থ িছযরর লিএ ল ল এি-এর উদ্ভািনী উযযাগ  মূহঃ 

লিএ ল ল এি উদ্ভািনী উযযাগ উদ্ভািনী উযযাযগর লিস্তালরত 

১৯। কক্সিার্ার ল্যালন্ডিং টেশযন Solar 

energy  ব্যিহার কযর ট ন্সর লনয়লিত 

স্বয়িংলিয় িাইটিিং ব্যিস্থা  চালুকরণ। 

লগ্রন এনালর্থ ব্যহাযরর  ােয  লিদুযৎ ও 

অযর্ থর  াশ্রয় হযি এিিং ট ই  িংযে 

Human intervention  প্রযয়ার্ন 

হযি না। 

২০। কক্সিার্ার ল্যালন্ডিং টেশযন ট িা 

গ্রলহতাযদর র্ন্য Trouble 

Ticketing এর ব্যিস্থাকরণ। 

গ্রাহকযদর অলভয াগ  হযর্ ও স্বল্প   যয় 

লনষ্পলিকরণ  ম্ভি হযি। 

২১। লডলর্োি আকথাইভ চালুকরণ আপদকািীন   যয় প্রযয়ার্নীয় তথ্যালদ 

পুনরুদ্ধার করা  ম্ভি হযি। 

২২। লিএ ল ল এি আইআইলর্ ডাো 

ট ন্টাযরর Lighting System 

স্বয়িংলিয়করণ। 

লিদুযৎ অপচয় টরাধ হযি। 

 

৭। ২০১৮-২০১৯  অর্ থ িছযরর টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর-এর উদ্ভািনী উযযাগ  মূহঃ 

টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর 

উদ্ভািনী উযযাগ উদ্ভািনী উযযাযগর লিস্তালরত 

২৩। টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযরর অলফ  

ভিযন Solar Panel ব্যিহাযরর 

 ােয  Lighting System 

চালুকরণ। 

টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর টতর্গাঁও লশল্প 

এিাকায় অিলস্থত হওয়ায় লিদুযৎ এর 

চালহদা অতযন্ত টিলশ। তাই প্রকযল্প 

লডলপলডল  এর পাশাপালশ লনর্স্ব উৎ  

হযত লদযনর টিিা ১০ লকযিাওয়াে লিদুযৎ 

পাওয়া  ম্ভি হযে। 

২৪। লডলর্োি  ানি  ম্পদ এিিং টিতন 

ব্যিস্থাপনা 

ডাোযি  ও ওযয়িযি   লভলিক  ানি 

 ম্পদ ব্যিস্থাপনাযক আযরা গলতশীি ও 

যুযগাপয াগী করা হযি। 

 

 

 



৮।  ২০১৮-২০১৯  অর্ থ িছযরর িািংিাযদশ কযািি লশল্প লিল যেড-এর উদ্ভািনী উযযাগ  মূহঃ 

িািংিাযদশ কযািি লশল্প লিল যেড 

উদ্ভািনী উযযাগ উদ্ভািনী উযযাযগর লিস্তালরত 

২৫। লর- াইললিং পদ্ধলতযত ডাি পাইপ 

ট লশযনর অব্যিহৃত ডাি পাইপ কাটিিং ও 

িযাল িং-এর  ােয  ট লশযন পূনঃব্যিহার 

উপয াগী করা।   

ডাি পাইপ উৎপাদযন কাঁচা াি অপচয় 

টরাধ হযি। 

২৬। ট লশনারীযর্র  লরচা টরাযধ কারখানার 

ছাদ ও পার্শ্থিতী এিাকার বৃলির পালন  িংরক্ষণ 

ও লর- াইললিং পদ্ধলতযত ব্যিহার। 

ট লশনারীযর্র স্থায়ীত্ব বৃলদ্ধ পাযি এিিং 

আলর্ থক  াশ্রয় হযি। 

২৭। টিতার অড থারকৃত পযের অিস্থান র্ানযত 

অনিাইন িালকিং ব্যিস্থার প্রিতথন। 

টিতা টকান ট াগায াগ ছাোই অনিাইযন 

অড থারকৃত পযের অিস্থান র্ানযত পারযি। 

 


