
উদ্ভাবন পরিরিরি 

উদ্ভাবনী ধািণা-১ 

রিরিানামঃ “ডাইফ ওয়ানরিক রিরপার্ টিং রিরেম” 

িমস্যাি রববিণঃ রনধ টারিি অনলাইন রিরেম না থাকায় প্ররিরবদন/িথ্য গ্রহণ ও প্রারিজরনি িমস্যা। 

িমস্যা (িিংরিি রববিণ): প্ররিমারি ২৩র্ উপমহাপরিদি টরকি কার্ টালয় হরি এ রপ এ প্ররিরবদন িহ অন্যান্য 

প্ররিরবদন রবরিন্ন ফিরমরে ই-মমইরলি মাধ্যরম প্রধান কার্ টালরয়  মপ্রিণ কিা হরয় থারক। মিরিরে মদখা র্ায় মর্, 

২৩র্ কার্ টালয় হরি ২৩র্ মপ্ররিি ই-মমইল মথরক িিংযুরি ডাউনরলাড করি পুনিায় প্ররিরবদন একীভূি কিা হরয় 

থারক, মর্ো খুবই িময় িারপিয এবিং একইিারথ প্ররিরবদন িিংিিণিহ তুলনামূলক পর্ টারলািনাও কঠিন হরয় 

পরে।  

মিবার্ বিটমারন কীিারব মদয়া হয়? 

প্রিরলি পদ্ধরিরি প্রথরম প্ররয়াজনীয় িরথ্যি ছক রনরদ টষ্ট কিরি হয় 

 

পরিদি টন েীম মথরক ছক অনুর্ায়ী িথ্য িাওয়া হয় 

 

িথ্য িিংগ্ররহি পি ওয়াড ট/এরেল িফেওয়যারিি মাধ্যরম িথ্য একেীকিণ কিা হয় 

 

ই-মমইরলি িিংযুরি রহিারব ওয়াড ট/এরেল ফাইল প্রধান কার্ টালরয় মপ্রিণ কিা হয় 

 

প্রধান কার্ টালরয় িকল ওয়াড ট/এরেল ফাইল মথরক ছক অনুর্ায়ী িথ্য পুনিায় একেীকিণ কিরি হয় 

 

রপ্রন্ট গ্রহরণি মাধ্যরম উর্ধ্টিন কর্তটপরিি রনকে উপস্থাপন কিা হয় 

 

 



প্রস্তারবি িমাধানঃ প্রস্তারবি রিরেরম ২৩ উপমহাপরিদি টকগণ িারদি স্ব 

স্ব কার্ টালয় হরি রিরপার্ টিং রিরেরমি লগইন মপরজ প্ররবি করি ইউিাি 

আইরড এবিং পািওয়াড ট এি মাধ্যরম লগইন করি রিরেরম প্ররবি করি 

প্রধান কার্ টালয় হরি িারহদাি রিরিরি রনধ টারিি মেমরেরে/কলাম এ 

রিরপার্ টিং এি কাজ িম্পন্ন কিরি পািরবন। একইিারথ অরধদিরিি প্রধান 

কার্ টালয় অথবা মন্ত্রণালরয়ি িারহদা অনুর্ায়ী  রিরপার্ টিং কলাম 

পরিবিটরনি প্ররয়াজন হরল মিরিরে ডাইনারমক মেমরেে এি মাধ্যরম 

রিরপার্ টিং কলাম িারজরয় পুনিায় িাি টাি এ মদয়া িম্ভব হরব। রিরেরম 

িিংিরিি ডাো ডাউনরলাড কিা র্ারব। প্ররিরবদন একীভূি কিাও অরনক 

িহজ হরয় পেরব। মিই িারথ এই রিরেরম তুলনামূলক পর্ টারলািনা কিাও িম্ভব হরব। মজলা কার্ টালয় মথরক প্রধান 

কার্ টালরয় রিরপাে ট প্রদারনি পূরব ট অরথািাইরজিন এি ব্যবস্থা থাকরব। 

 

ওয়ানরিক রিরপার্ টিং রিরেম - রিরেম আরকটরেকিাি 

 

এছাোও, রিরেমর্রি প্ররির্ রিরপার্ টিং মরডউরলি জন্য ডযািরবারড টি ব্যবস্থা িাখা হরয়রছ। এি ফরল আহরিি 

িথ্য রবরিন্নিারব রবরেষরণি (মর্মনঃ িারিখ অনুর্ায়ী িাজারনা, উচ্চক্রম এবিং রনম্নক্রম অনুর্ায়ী িাজারনা, পাই 

িাে ট) সুরর্াগ থাকরব।  

িরবষ্যরি মর্রকান ধিরণি প্ররিরবদন মাঠ পর্ টারয়ি দিিিমূহ হরি িিংগ্রহ কিরি ডাইফ ওয়ানরিক রিরপার্ টিং 

রিরেম োেফম টর্ ব্যবহাি কিা র্ারব।  

 

 



উদ্ভাবন ধািণার্ বাস্তবায়রনি ফরল িময়, খিি ও র্ািায়ারিি (TCV) মিরে মর্িকল সুফল পাওয়া র্ারবঃ  

 

িময় (Time) : প্রিরলি পদ্ধরিরি করম্পউোরি ওয়াড ট অথবা এরেল িফেওয়যাি ব্যবহাি করি 

রিরপাে ট প্রস্তুি কিা এবিং ই-মমইল এোিরমন্ট রহিারব িা মপ্রিণ কিরি মর্ িময় 

লারগ, বিটমান পদ্ধরিরি ওরয়বিাইরে লগইন কিাি মাধ্যরম অনলাইন ফম ট পূিণ 

কিরি িাি অরধ টক িময় প্ররয়াজন হরব। 

খিি (Cost) : িময় বাঁিাি কািরণ খিিও বাঁিরব। 

র্ািায়াি (Visit) : র্ািায়ারিি মিরে মকান প্রিাব পিরব না। 

 

 

 



উদ্ভাবন পরিরিরি 

 

উদ্ভাবনী ধািণা-২ 

রিরিানামঃ “ডাইফ একরিবা মমাবাইল এরেরকিন” 

িমস্যাি রববিণঃ অরধদিরিি মর্িব মিবা অনলাইরন প্রদারনি ব্যবস্থা আরছ মিিব মিবা একর্ োেফরম ট নাই। 

িমস্যা (িিংরিি রববিণ): কলকািখানা ও প্ররিষ্ঠান পরিদি টন অরধদিরিি উরেখরর্াগ্য মর্িব মিবা অনলাইরন প্রদান 

কিা হয় মিগুরলা হরলা - অনলাইরন কািখানা/প্ররিষ্ঠারনি লাইরিন্স প্রদান,  অনলাইরন কািখানাি মল-আউে োন 

অনুরমাদন, অনলাইরন কািখানা/প্ররিষ্ঠান হরি রবরিন্ন প্ররিরবদন প্রদান, অনলাইরন অরিরর্াগ প্রদান, ডাইফ 

মহল্পলাইরনি মাধ্যরম িিািরি শ্ররমকরদি কাছ মথরক অরিরর্াগ গ্রহণ ইিযারদ। অরধদিরিি রবরিন্ন মিবা রবরিন্নিারব 

ছরেরয় রছর্রয় আরছ। র্াি ফরল নাগরিকরদি মিবা িম্পরকটি িথ্য, আইন ও রবরধ রবষয়ক িথ্যারদ মপরি অরনক 

মবগ মপরি হয়। 

প্রস্তারবি িমাধানঃ অরধদিি কর্তটক প্রদি রবরিন্ন মিবা DIFE Eksheba Mobile Application 

এি মাধ্যরম একর্ একক োেফরম ট রনরয় আিা হরয়রছ। নাগরিকরদি মিবা িম্পরকটি এবিং আইন ও রবরধ রবষয়ক 

িথ্য, লাইরিন্স গ্রহণ এবিং নবায়ন, রবরিন্ন প্ররিরবদন মপ্রিণ, শ্ররমকরদি অরিরর্াগ প্রদান আিও িহজ হরয়রছ।    

প্ররিি মলা - ডাইফ একরিবা মমাবাইল এরেরকিন 



উদ্ভাবন ধািণার্ বাস্তবায়রনি ফরল িময়, খিি ও র্ািায়ারিি (TCV) মিরে মর্িকল সুফল পাওয়া র্ারবঃ  

 

িময় (Time) : ওরয়রবি রবরিন্ন মপরজ থাকা মিবািমূহ একর্ মমাবাইল অযারপ রনরয় আিায় 

কারিি মিবার্ খু ুঁরজ মপরি মিবাগ্রহীিাি িময় কম লাগরব। 

খিি (Cost) : কম িমরয় অনলাইরন মিবা গ্রহরণি ফরল মিবাগ্রহীিাি খিি কমরব। 

র্ািায়াি (Visit) : অনলাইন মিবা গ্রহরণি মিরে র্ািায়ারিি প্ররয়াজন মনই। 

 

 

 



উদ্ভাবন পরিরিরি 

 

উদ্ভাবনী ধািণা-৩ 

রিরিানামঃ “ডাইফ ইনরিন্টরি এন্ড রিকুইরজিন রিরেম” 

িমস্যাি রববিণঃ প্রাপ্যিা অনুর্ায়ী কম টিািীরদি মালামাল প্রদান এবিং েক হালনাগাদ কিাি কাজর্ িম্পূণ ট 

ম্যানুয়ারল হরয় থারক বরল িা অরনক কষ্টিাধ্য এবিং এরি ভুলভ্রারিি অবকাি আরছ। 

িমস্যা (িিংরিি রববিণ): দদনরিন কার্ টাবলী সুষ্ঠুিারব িম্পন্ন কিবাি জন্য প্ররিযক কম টকিটা/কম টিািীি রবরিন্ন 

ধিরণি পণ্য মর্মন - অরফি আিবাব, মেিনািী, মক্রাকারিজ, িিংবাদপে/ম্যাগারজন ইিযারদি প্ররয়াজন হয়। এিব 

পরণ্যি িারহদাপে রনয়রমি রবিরিরি কম টকিটা/কম টিািীিা রনরদ টষ্ট িাখায় মপ্রিণ করি থারকন। িিবিাহকািী িাখা 

িারহদাপে প্রারিি মপ্ররিরি েক পরিদি টন, প্রাপ্যিা র্ািাই, পণ্য প্রদারনি িালান ফিম, েক মিরজোি হালনাগারদি 

কাজ করি থারকন। এিব কাজ ম্যানুয়ারল কিা িময়িারপি, কষ্টিাধ্য এবিং এরি ভুল কিাি অবকাি থারক।  

মিবার্ বিটমারন কীিারব মদয়া হয়? 

কম টকিটা/কম টিািী িারহদাপে রলরখন 

 

কম টকিটা/কম টিািী িারহদাপে রহিাব িাখায় মপ্রিণ করিন 

 

রহিাব িাখাি কম টকিটা িারহদাপে এবিং প্রাপ্যিা র্ািাই করিন 

 

রহিাব িাখাি কম টকিটা েক র্ািাই করিন 

 

রহিাব িাখাি কম টকিটা িারহদাপে অনুর্ায়ী মালামাল িিবিাহ করিন 

 

রহিাব িাখাি কম টকিটা েক হালনাগাদ করিন 

 

 



প্রস্তারবি িমাধানঃ একর্ ওরয়ব-মবজড িফেওয়যাি থাকরব র্ারি প্ররিযক কম টিািীি প্রাপ্যিা (িিংরেষ্ট প্রজ্ঞাপন 

অনুর্ায়ী) িফেওয়যাি ব্যবহািকািীি পদবী অনুর্ায়ী রপ্র-রডফাইন কিা থাকরব। প্ররিযক কম টিািীি রনজ নারম উি 

িফেওয়যারি একাউন্ট থাকরব। উি একাউরন্ট লগ-ইন করি রিরন পরণ্যি িারহদা পে একর্ অনলাইন ফিম পূিণ 

করি মপ্রিণ কিরবন। পণ্য িিবিাহকািী িাখাি একজন দারয়ত্বপ্রাি কম টকিটাি জন্য ‘ইনরিন্টরি ম্যারনজাি’ রহিারব 

একর্ একাউন্ট থাকরব এবিং উি একাউরন্ট লগ-ইন করি রিরন প্রাি িকল িারহদাপে িারলকা আকারি মদখরি 

পারবন। মিই িারলকায় পরণ্যি িারহদাি পািাপারি পরণ্যি বিটমান েক প্রদি টন কিরব। িারলকা র্ািাইপূব টক 

িারহদাপে অনুরমাদরনি ব্যবস্থা থাকরব। 

 

 

 

এই রিরেমর্ উন্নয়রনি মিরে জনপ্রিািন মন্ত্রণালরয়ি ১৫ মাি ট, ২০২১ িারিরখ জারিকৃি 

"মন্ত্রণালয়/রবিাগ/মাঠপ্রিািন/অরধদিি/দিি/পরিদিরি কম টিি কম টিািীগরণি অরফি আিবাব, অরফি িিঞ্জাম, 

মেিনারি, মক্রাকারিজ, িিংবাদপে এবিং ম্যাগারজন প্রাপ্যিাি প্রারধকাি পুনঃরনধ টািণ।" িীষ টক পরিপে অনুিিণ কিা 

হরয়রছ।  

রিরেমর্ িালু হরল েক ব্যবস্থাপনা স্বয়িংরক্রয়িারব কিা র্ারব। েক িম্পরকটি প্ররিরবদন এরেল/ওয়াড ট/রপরডএফ 

আকারি ডাউনরলাড করি িিংিিণ কিা র্ারব। এি ফরল েক হালনাগাদ িম্পরকটি কাজ িম্পাদরনি জন্য িময় 

ব্যয় কিরি হরব না। ভুলভ্রারিি পরিমাণ উরেখরর্াগ্য হারি কমরব বরল আিা কিা র্ায়।  

 

 

 

 

কর্মকর্ম া/কর্মচারী নিজ একাউন্টে লগ-ইি করন্টেি

অিলাইি ফরর্ পূরণ কন্টর চানিদাপত্র প্রেরণ করন্টেি

সরেরািকারী শাখা স্বয়ংনিয়ভান্টে োপযর্া এেং স্টক যাচাই

কন্টর চানিদাপত্র অিুন্টর্াদি করন্টেি



উদ্ভাবন ধািণার্ বাস্তবায়রনি ফরল িময়, খিি ও র্ািায়ারিি (TCV) মিরে মর্িকল সুফল পাওয়া র্ারবঃ  

 

িময় (Time) : িারহদাপে অনলাইন ফিরমি মাধ্যরম পূিণ কিরি হরব িাই িময় কম লাগরব। 

প্রাপ্যিা এবিং েক র্ািাই স্বয়িংরক্রয় িারব র্ািাই কিা র্ারব িাই িময় বািরব। 

খিি (Cost) : েক ব্যবস্থাপনা স্বয়িংরক্রয়িারব হওয়াি ফরল ভুলভ্রারিি িিংখ্যা করম আিরব। 

ফরল খিি বািরব। 

র্ািায়াি (Visit) : িারহদাপে রনরয় িিিীরি মর্রি হরব না িাই র্ািায়াি কমরব। 

 


