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বাাংলাদেশ ললাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ লকন্দ্র
সাভার, ঢাকা
২০২০-২১ অর্ থবছদরর আওতায় লকদন্দ্রর শবশভন্ন শাখা-অশিশাখা-অনুশবভাগ লর্দক প্রাপ্ত ইদনাদভশন আইশিয়াসমূদের বাছাইকৃত অাংশ যা আদলাচ্য
অর্ থবছদর বাস্তবায়ন করা েদব:
নাম

পেবী

সমস্যা

সমািান

উপকারদভাগী

ম োঃ সিসিকুর
রহ ন

পসরচ লক,
সিসপএটিসি,
িভর

মিি গ্রহীত িংক্ষুব্ধ হয়ে অসভয় গ প্রচসলত সনে ও অনল ইয়ন অসভয় গ
করয়ল প্রসতক র মপয়ত সিলম্ব হে।
প্রসতক র ব্যিস্থ চ লু কয়র িংক্ষুব্ধ
অয়নক মেয়ে অসভয় গ পে হ সরয়ে ব্যসির প্রসতক য়রর ব্যিস্থ কর ।
ে, মক ন প্রসতক রই প েন ।

দ প্তসরক, অভয ন্তরীণ ও
প্র সতষ্ঠ সনক
মিি গ্রহীত গণ

ি. লমাোঃ
লমারদশে আলম

উপপশরচ্ালক
(গদবষণা)

গদবষণা শাখার কমথচ্ারীদের লছাট
খাদটা ব্যশিগত শিশনসপত্র লযমন
ব্যাাংদকর লচ্কবই, টাকা ইতযাশে
রাখার মদতা লকাদনা লেরাি নাই।
এদত তারা অসুশবিা লবাি কদরন।

কমথচ্ারীদের লছাট খাদটা ব্যশিগত
শিশনসপত্র রাখার িন্য ঢাকনাযুি
কদয়কটি সাশরবদ্ধ লেরাি যা তারা
শনিস্ব তালাবদ্ধ কদর রাখদত পারদবন
সরবরাে করা লযদত পাদর।

গদবষণা শাখার
কমথচ্ারীগণ

লমাোঃ
কামরুজ্জামান

শপএ টু লরক্টর
(সাঁটশলশপকার
কাম কশিউটার
অপাদরটর),
লরক্টর এর েপ্তর

লকদন্দ্রর অনুষে সেস্যবৃন্দ লরক্টর
মদোেদয়র দেশনক কমথসূশচ্র শবষদয়
সব থো িানদত আগ্রেী র্াদকন।
এছাড়াও লরক্টর মদোেদয়র দেশনক
কমথসূশচ্র উপর অদনক লকাস থ
ম্যাদনিদমন্ট টিম এবাং অনুষে
সেস্যগণ তাদের কমথসূশচ্ গ্রেণ
কদরন। এছাড়াও লকদন্দ্রর শবশভন্ন
লকাদস থর ক্লাস রুটিন দতরীর লক্ষদত্র
অদনক সময় অনুষে সেস্যদের
সময় লচ্দয়ও পাওয়া যায় না।

১। লরক্টর মদোেদয়র িন্য
লকদন্দ্রর অনুষে সেস্য,
পরীক্ষামূলক ভাদব একটি লপ্রাগ্রাম
লকাস থ ম্যাদনিদমন্ট টিম
লিসদে লবাি থ লরক্টর েপ্তদর স্থাপন করা
যায়। ২। অনুষদ িদস্যয়দর ট ই
ম্য য়নজয় ন্ট কর র জন্য একটি
পসরপূণ থ লসন্টারশল লপ্রাগ্রাম লবাি থ বা
সফটওয়ার লিপলপ করা লযদত পাদর।
Team calendar:
(Teamup) চ লু কর ম য়ত প য়র।

লমা: আবদুল
আলীম

শনম্নমান সেকারী, লকদন্দ্র ১৯৮৪ সাল লর্দক অদ্যবশি
গদবষণা
গদবষণা অশিশাখার উদদ্যাদগ শবশভন্ন
অশিশাখা
শবষদযর উপর গদবষণা প্রকদের
মাধ্যদম গদবষণা কদর গদবষণা
প্রশতদবেন শাখায় িমা েদে।
প্রশতদবেনগুদলা যর্াযর্ সাংরক্ষণ
প্রদয়ািন ।

প্রশতদবেনগুদলা সাংরক্ষদণর িন্য
একটি কাদের আলমাশর প্রদয়ািন ।
যার েরিাগুদলা েদব গ্লাদসর যাদত
লকদন্দ্রর অনুষে সেস্য ও বাশেদরর
প্রশতষ্ঠান কর্তথক আগত লকন্দ্র
পশরেশথকদের দৃশিদগাচ্র েয় ।

লকদন্দ্রর অনুষে সেস্য
ও বাশেদরর প্রশতষ্ঠান
কর্তথক আগত লকন্দ্র
পশরেশকথগণ

লমাোঃ শসশিকুর
রেমান

পশরচ্ালক
শবশপএটিশস

লকদন্দ্র শবদশষ কদর লাইদেশরর
সামদন এবাং ন্যাচ্ার অবিারদভশন
লসন্টাদর লকান অদটাদমদটি বা
লভশডাং লমশশন না র্াকায়
প্রশশক্ষনার্ীগণ উন্নত শবদের ন্যায়
পানীয় িাতীয় খাবার সময় পায়
না। শবশপএটিশস প্রযুশিদত
আন্তিথাশতক মান অিথন কদরশন
মদমথ প্রতীয়মান েয়।

উন্নত লেদশর ন্যায় িনগুরুত্বপূণ থ স্থাদন
লভশডাং লমশশন স্থাপন কদর লকদন্দ্রর
কমথচ্ারী, কমথকতথা, প্রশশক্ষণার্ী ও
অশতশর্বৃন্দদক আন্তিথাশতক মাদনর
লসবা লেয়া সম্ভব েদব।

লকদন্দ্রর কমথকতথা,
কমথচ্ারী, প্রশশক্ষণার্ী
ও অশতশর্বৃন্দ।

লমাোঃ শসশিকুর

পশরচ্ালক

শবশপএটিশসদত সুশভশনর শপ না

ন্যাচ্ার অবিারদভশন লসন্টাদর একটি

প্রশশক্ষণার্ী ও লেশী
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নাম

পেবী

সমস্যা

সমািান

উপকারদভাগী

রেমান

শবশপএটিশস

র্াকায় প্রশশক্ষণার্ীবৃন্দ এবাং লেশী
শবদেশী শভশিটিাং টিম লকদন্দ্রর
লকান স্মৃশত শনদয় লযদত পাদরন না।
সুশভশনর আইদটম বানাদনা েয়না।
ফদল শবশপএটিশস এদপক্স প্রশতষ্ঠান
শেদসদব ব্র্যাশডাং কায থক্রম ব্যেত
েয়।

সুশভশনর শপ প্রশতষ্ঠাসে সুশভশনর
আইদটম লিদভলপ কদর লকদন্দ্রর
ব্র্যাশডাং করা। প্রশশক্ষণার্ী ও
অশর্শর্বৃদন্দর প্রতযাশা পূরণ করা ।

শবদেশী শভশিটিাং
টিদমর সেস্যবৃন্দ।

লমাোঃ শসশিকুর
রেমান

পশরচ্ালক
শবশপএটিশস

আন্তিথাশতক প্রশশক্ষণ কমদেক্স
(আইটিশস) আন্তিথাশতক মাদনর
েদলও লিার লক এড শক ( Door
lock and key) আন্তিথাশতক
মাদনর নয়। প্রচ্শলত তালা চ্াশব
ব্যবোদরর ফদল অদনক সময়
ব্যবোরকারীগণ এশস, লাইট বন্ধ
করদত ভুদল যান। ফদল শবদুযদতর
অপচ্য় েয়।

আন্তিথাশতক মাদনর লোদটদলর ন্যায়
অদটাদমদটি রুম কী বাশনদয়
বি থারদেরদক সরবরাে করদল রুম
লর্দক চ্াশবসে লবর েদলই
স্বয়াংশক্রয়ভাদব এশস , লাইট বন্ধ েদয়
যাদব। শবদুযদতর অপচ্য় লরাি েদব।

লেশী শবদেশী
প্রশশক্ষণার্ী, আইটিশস
িরশমটশরদত
বসবাসকারী অন্যান্য
অশতশর্বৃন্দ।

লমাোঃ
কামরুজ্জামান

সাঁটশলশপকার
কাম কশিউটার
অপাদরটর, লরক্টর
এর েপ্তর

শবশপএটিশসদত কমথরত
কমথকতথা/কমথচ্ারীদের লছদললমদয়দের আইটি শবষদয় প্রশশশক্ষত
কদর লতালা।

লকদন্দ্রর কমথচ্ারী ক্লাব-এর শনচ্ তলায়
ইন্টারদনট সুশবিাসে একটি
কশিউটার ল্যাব স্থাপন। শবদশষ কদর
যারা কশিউটার /আইটিদত শপশছদয়
আদছ তাদেরদক সন্ধযার পদর অর্বা
ছুটির শেদন অর্বা শবকাদল লকদন্দ্রর
আইটি শবষদয় অশভজ্ঞতা সিন্ন
ব্যশিদের শেদয় প্রশশক্ষণ লেয়া লযদত
পাদর।

লকদন্দ্রর
কমথকতথা/কমথচ্ারীদের
লছদল-লমদয় এবাং
লপাষ্যগণ।
কমথচ্ারী ক্লাদবর
শনয়ন্ত্রদণ কশিউটার
ল্যাব স্থাপন

Md.
MamunOrRashid

Librarian
(Deputy
Director)

Manual ACR system
is time-consuming,
refundable and not
user friendly.

A modern and
Secured Annual
Confidential Report
(ACR) system needs to
be developed.

Faculty
members and
Staff

Md.
MamunOrRashid

Librarian
(Deputy
Director)

Data collection of
Data collection form
faculty members and need to be developed
staff is difficult for
in ERP
selection of awardee
for NIS and
Innovation Award.

Faculty
members and
staff

Md.
MamunOrRashid

Librarian
(Deputy
Director)

We dont have
speaker database. As
a result we face lot
of problem in finding
subject wise
speakers for
different courses

Faculty
members,
CMT,
Participants.

A web-based speaker
database needs to be
developed whare
speaker can be
searched and browsed
by their subject. Their
CV, contact details
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নাম

পেবী

সমস্যা

সমািান

উপকারদভাগী

and other relevant
information will be
preserved. The faculty
members can upload
new speaker details as
well as find
information of
existing information.
লমাোম্মে মাসুম
রেমান

সেকারী
লপ্রাগ্রামার,
কশিউটার
লসকশন

শবশপএটিশসর প্রদয়ািনীয় শবদুযত
সরবরাদের ঘাটশত লসালার প্যাদনল
স্থাপদনর মাধ্যদম পূরণ

শবশপএটিশসর অশফস এলাকায় এবাং
শবশপএটিশসর কমথকতথা
আবাশসদক প্রায় সমদয়ই শবদুযদতর
/ কমথচ্ারী,
আপিাউন েয়। শবকে শেদসদব লসৌর
প্রশশক্ষণার্ীগণ
প্যাদনল শবশডাং এর ছাদে অর্বা
শবশপএটিশসর লযখাদন স্থাপন করা সম্ভব
লসখাদন লসৌর প্যাদনল স্থাপন করা
লযদত পাদর।

Md.
MamunOrRashid

Librarian
(Deputy
Director)

Online Job
Application Form

We can add this
feature in ERP system

Job seekers
of BPATC.

Md.
MamunOrRashid

Librarian
(Deputy
Director),
BPATC

Online leave
management

This feature is
available in ERP. We
may need to test and
customize the
software according to
necessity.

All staff and
officers of
BPATC

লমাোঃ শসশিকুর
রেমান

পশরচ্ালক,
শবশপএটিশস
সাভার, ঢাকা

আবাশসক ভবনসমূদে নাম সাংবশলত
লকান লবাি থ না র্াকায় লক লকান
ভবদন বা লকান তলায় র্াদক তা
শচ্শিত করদত সমস্যা েয়।

প্রদতযক ভবদনর প্রদবশ পদর্ নীচ্
তলায় বরাি প্রাপ্ত কমথচ্ারীর নাম ও
লকান তলায় শতশন বসবাস কদরন তা
লবাদি থ শলদখ স্থাপন করার মাধ্যদম
উদ্ভূত সমস্যা সমািান করা লযদত
পাদর।

শবশপএটিশসদত
বসবাসরত সকল
কমথকতথা কমথচ্ারী,
বাসায় আগত আত্মীয়
স্বিন, অশতশর্বৃন্দ

Tanzina
Akhter

Assistant
Director

Present Situation of
the Child Care
Centre: not a
interesting place for
children to stay, not
much playing
equipments are
available, used tiles
on the surrounding
walls look odd

Bright looking walls
(or written alphabets
on the wall) will catch
the attention of the
children, they will be
happy if they have
equipments to play
which may help
their intellectual
development

Children who
will use the
child care
centre

Md.

Deputy

প্রদিক্টসমূদের লিটাদবি না র্াকায়

একটি শনর্ভথল ও তথ্য সমৃদ্ধ প্রকে

এর ফদল সরকাদরর

4

নাম

পেবী

সমস্যা

সমািান

উপকারদভাগী

Moshiur
Rahman

Director
(Project),
BPATC

লকান্ প্রকে লর্দক কী ক্রয় বা
শনমথান করা েদয়দছ তার লকাদন
শেসাব নাই। এগুদলর ব্যবোর ও
প্রদয়াগ সিদকথ মূল্যায়ন তথ্যপশিও
নাই। ফদল লকদন্দ্রর উন্নয়ন আকথাইভ
ও িবাবশেেীতার ঘাটশত রদয়দছ।

শিশিটাল সময়পুশি (Project
Digital Timeline) ও
প্রদিক্টসমূদের লিটাদবইি দতশরর
মাধ্যদম সমস্যার সমািান করা লযদত
পাদর

আশর্ থক সাশ্রয় েদব
লকদন্দ্রর ভাবমূশতথ
উজ্জ্বল েদব এবাং লয
লকান তথ্য সেদিই
পাওয়া যাদব

এস এম লমদেেী
োসান

উপপশরচ্ালক
(প্রশাসন)

অস্থাবর সিশির িাটাদবি না
র্াকায় সিশির রক্ষণাদবক্ষণ ও
ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সম্মুখীন েদত
েয়।

সকল শাখা লর্দক তথ্য শনদয় লসন্ট্রাল
লিটাদবইি দতশর

কমথকতথা-কমথচ্ারী
সকদল

