
 

 
ইেনােভশন  েমর ২০১৭ সােলর বািষ  ক কম  পিরক না 

 
“e-licensing & e-learning System of BAERA” শীষ  ক  ক  বা বায়নঃ 
 
ইেনােভশন এর মা েম  র েলটরী  সবার মােনা য়েনর লে   সািভ স ইেনােভশন ফা  এর আওতায় বাংলােদশ পরমা  শি  
িনয় ণ ক  প  (বাপি শনক)-এর “e-licensing & e-learning System of BAERA” শীষ  ক এক   ক  
ইেতামে  অ েমািদত হেয়েছ । এই  ক  বা বায়েনর মা েম বাপশিনক এর  সবা  ি য়া সহজীকরণ হেবঃ 

1. evckwbK  B-jvB‡mwÝs †mev Pvjy  হব| GB †mev cÖwµqv Pvjy n‡j †÷K‡nvìviiv Lye mn‡RB jvB‡m‡Ýi Rb¨ 
†`‡ki cÖZ¨šÍ AÂj †_‡K AbjvB‡b Av‡e`b Ki‡Z  cvi‡eb| 

2. ‡mev msµvšÍ wbqš¿Yg~jK †gvevBj G¨vcm& Dbœqb  হব| Gi d‡j †÷K‡nvìviiv Lye mn‡RB †gvevBj Gi gva¨‡g 
jvB‡m‡Ýi nvjbvMv`K„Z Z_¨vw` Rvb‡Z mÿg n‡eb| 

3. অনলাইেন  পেম  িসে ম চা  হেব যার ফেল  াহকরা  র ণলটরী িফ অনলাইেন  দান করেত পা রবন। 
4. িবিকরণ িনয় ণ কম  কত ােদর  িশ ণ এবং পরী ার আেবদন অনলাইেন চা  করা হেব। 
5.  ক  বা বায়েনর ধারাবািহকতায়  ক  র promotion করার জ  সামািজক  যাগােযাগ মা ম,  পা ার এবং 

SMS এর মা েম  চােরর িবষয়  িবেবচনায় রাখা হেয়েছ। 
6.  াহকরা  যন িডিজটাল  স াের িগেয় বাপশিনক এর e-learning & e-learning  সবা সহেজই  হণ করেত 

পাের এ জ  িডিজটাল  স ার এর কম  কম  ােদর জ  িনেদ  িশকা  ণয়ন করা হেব। 

 ই-ফাইিলং িসে মঃ 
 
 পক  ২০২১ বাস বায়ন এবং িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম  ােণর লে   বত মান সরকার দা িরক কােজ লাল িফতার  দৗরা   
কমাে◌ ত -ফাইিলং িসে ম চা  কেরেছ। ক  প র ইেনােভমন  ম   ি র সেব  া   বহার িনি ত কের দা িরক কােজ গিত-
 চছতা ও দ তা বাড়ােনার মাে েম জনগনেক  সবা  দােনর  ে  ২০১৭ সাে◌ল -ফাইিলং িসে ম চা করেণ  েয়াজনীয় সকল 
পদ প  হণ করেব। এেত কের ফাইেলর  প িনেয় আর   রত  হব না। 
 
ই- ট ািরং (ই-ি◌ িজ) িসে মঃ 
 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর জাতীয় ই-গব  েম   িকউরেম  (ই-ি◌ িজ)  পাট  াল  তরী কেরেছ। এ  একমা  ওেয়ব  পাট  াল 
 যখান  থেক এবং যার মা েম  য়কারী সং া এবং  য়কারী  িত ানস হ িনরাপদ ওেয়ব ড াসেবােড  র মা েম  য় সং াম  
যাবতীয় কায  াবলী স াদন করেত পারেছন। এমতাব ায় সরকারী  য়  ি য়ায় দরদাতােদর অবাধ অংশ হণ ও সম েযাগ  ি  
এবং  য়  ি য়ার দ তা,  চছতা ও জবাবিদিহতা িনি তকরেণর লে   ইেনােভশন  েমর ২০১৭ সােলর ভিব ৎ কম  পিরক নার 
মে  ই- ট ািরং িসে ম চা করেণর িবষয়  অ     করেছ। 
 
ওেয়বসাইট আকষ  ণীয়করণঃ 
 
জনগেণর সােথ কায  কর  যাগােযাগ  াপেনর জ  ইেনােভশন  ম অ   িত ােনর ওেয়বসাইট  আরও আকষ  ণীয় কের  তালার 
জ  কাজ করেব।  
    

  

 

বাংলােদশ পরমা  শি  িনয় ণ ক  প  
ই-১২/এ, আগারগ ও, ডাক বা  নং-২৪০, ঢাকা-১২০৭ 

 
 
 ফান       :  ৮৮-০২-৮১৮১৩৩৭  
ফ া        :  ৮৮-০২-৮১৮১০১৫ 
ই- মইল    : info@baera.gov.bd 
 ওয়বসাইট  : www.baera.gov.bd 
 


