
3128-3129 aথ র্ বছেরর বাৎসিরক uদ্ভাবনী কম র্পিরকল্পনায় uিল্লিখত uদ্ভাবনসহ aনয্ানয্ uদ্ভাবেনর নাম o কায র্কর্েমর aগর্গিতর তথয্ 

কর্ম ম ণালয় o 
দপ্তেরর নাম 

uদ্ভাবেনর নাম uদ্ভাবেনর সংিক্ষপ্ত িববরণ uদ্ভাবন গর্হেণর 
েযৗিক্তকতা 

uদ্ভাবেকর নাম 
o িঠকানা 

কায র্কর্েমর 
aগর্গিত 
(%) 

uদ্ভাবনিট 
বাস্তবায়েনর 
জনয্ কত aথ র্ 
বয্য় হেয়েছ? 

বাস্তবায়েনর 
জনয্ পাiলট 
কম র্সূিচ গর্হণ 
করা হেয়েছ 
িকনা? হেয় 
থাকেল 
তািরখ 

সারােদেশর 
uদ্ভবনিট 

বাস্তবায়নেযাগয্ 
িকনা? 

েফাকাল পেয়ন্ট কম র্কতর্া 
নাম, পদিব েফান o 

iেমiল। 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.  বাংলােদশ 

জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

 জাতীয় 
জাদুঘেরর 
oেয়বসাiট 
uন্নীতকরণ  

জাতীয় জাদুঘেরর 
oেয়বসাiট 
iন্টারeয্াকিটভ কের 
uন্নীতকরণ।    

জাদুঘেরর oেয়বসাiট 
uন্নীত কের 
iন্টারeয্াকিটভ কের 
জনগেণর মতামত 
আদান- দােনর বয্বস্থা 
গর্হণ।    

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর  

61% - - বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

2. বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

aনলাiন 
িটেকিটং 

জাতীয় জাদুঘেরর েবশ 
িটিকট aনলাiেন কর্েয়র 
বয্বস্থাকরণ।  
 

eর ফেল জাতীয় জাদুঘর 
মণকারীগণ েদশ-
িবেদেশর েযেকােনা স্থান 
েথেক aনলাiেন িটেকট 
কর্য় কের জাদুঘর 
পিরদশ র্ন করেত 
পারেবন।  

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 
 

পদেক্ষপ 
েনয়া 
হেয়েছ। 

আনুমািনক বয্য় 
3,11,111/- 

(দুi লক্ষ) টাকা 
বয্য় হেত পাের।  

- বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

4. বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

জাদুঘেরর 
গয্ালািরেত 
িডিজটাল 
কেম্পােনন্ট 
সংস্থাপন।   

জাদুঘেরর গয্ালিরগুেলােত 
িডিজটাল কেম্পােনন্ট 
সংস্থাপেনর মাধয্েম 
জাদুঘের দশ ত িনদশ র্ন 
সংিশ্লষ্ট  Audio-Visual 
ডকুয্েমন্টাির দশ র্েনর 
বয্বস্থা গর্হণ।  

জাদুঘর মণকারীগণ
িবেশষ কের ছা ছা ীরা 
ei বয্বস্থায় জাদুঘেরর 
িনদশ র্ন o িনদশ র্ন 
সংিশ্লষ্ট ামাণয্ িচে র 
মাধয্েম িনদশ র্েনর 
ঐিতহািসক গুরুতব্ o 
পিরে িক্ষত uপলিব্ধ 
করেত সক্ষম হেবন। 

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 
 

61% - 3128 বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

5. বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 

শাখা 
জাদুঘরসমূেহর 
oেয়বসাiট 

শাখা জাদুঘরসমূেহর 
oেয়বসাiট েডােমiন 
েরিজে শন o oেয়বসাiট 

জাতীয় জাদুঘেরর 
aধীনস্থ শাখা জাদুঘেরর 
যাবতীয় তথয্ 

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 
 

61% - - বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 



ম ণালয় েডােমiন 
েরিজে শন o 
oেয়বসাiট 
ৈতির। 

ৈতির। oেয়বসাiেটর মাধয্েম 
েদশ-িবেদেশর 
oেয়বসাiট 
মণকারীগণ aবগত 
হেত পারেবন। ফেল uক্ত 
জাদুঘেরর িত 
জনগেণর আগর্হ সৃিষ্ট 
হেব।   

6. বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

িব ামকেক্ষ 
িডিজটাল 
কেম্পােনন্ট 
সংস্থাপন o 
সংস্কার কাজ।   

জাতীয় জাদুঘেরর 
িব ামকেক্ষ (37 নমব্র 
গয্ালাির) িডিজটাল 
কেম্পােনন্ট সংস্থাপন।   

িব ামকেক্ষ আরo 
িডিজটাল কেম্পােনন্ট 
সংস্থাপন করার 
মাধয্েম িব ামরতেদর 
িবেনাদন/ ািন্তর 
বয্বস্থা করা। 

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর। 

211% - 3127 বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

7. বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

লাiে িরেত 
গেবষক  o 
মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র 
লিবেত  
aেপক্ষারতেদর 
বয্বহােরর জনয্ 
িডিজটাল 
কেম্পােনন্ট  
সংস্থাপন  

জাতীয় জাদুঘেরর 
লাiে িরেত পাঠক- 
গেবষক eবং 
মহাপিরচালক মেহাদেয়র 
লিবেত  aেপক্ষারতেদর  
জনয্ aনলাiন বয্বস্থাসহ 
কিম্পuটার o ি ন্টার 
সংস্থাপেনর বয্বস্থা গর্হণ 
করা  হেয়েছ। 

2. জাতীয় জাদুঘেরর 
লাiে িরেত কিম্পuটার 
o ি ন্টার সংস্থাপেনর 
মাধয্েম গেবষকেদর 
iন্টারেনট বয্বহার করার 
সুিবধা দান। 
3. জাদুঘেরর 
মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র লিবেত 
aেপক্ষারতেদর 
iন্টারেনট বয্বহােরর 
সুিবধা দান।   

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

211% - 3127 বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

8. বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

জাদুঘর 
পিরদশ র্নকারী 
িশক্ষাথ েদর জনয্ 
জাদুঘর িবষয়ক 
aিডo -িভজুয়াল 
ডকুয্েমন্টাির 
দশ র্ন।  

িশক্ষাথ েদর জাদুঘর 
পিরদশ র্েনর পূেব র্ Digital 
Documentation 
দশ র্েনর বয্বস্থা গর্হণ।   

িশশুিকেশারেদর জনয্ 
ei বয্বস্থা জাদুঘর 
মণেক aথ র্বহ কের 
তুলেব। জাতীয় ঐিতহয্ 
o েগৗরবময় iিতহাস 
uপলিব্ধ করেত সমথ র্ 
হেব।  

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 
 

- - - বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

9. বাংলােদশ িমলনায়তেনর কিব সুিফয়া কামাল eর মাধয্েম জনি য় o বাংলােদশ - - - বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 



জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

aনুষ্ঠান 
িসেনেপ্লেক্স 
দশ র্েনর বয্বস্থা 
গর্হণ।   

িমলনায়তন েথেক 
aনুষ্ঠােনর aিডo-িভিডo 
িসেনেপ্লেক্স দশ র্েনর 
বয্বস্থা গর্হণ। 

গুরুতব্পূণ র্ aনুষ্ঠানসমূহ 
eকi সােথ দুিট হেল 
েদখােনা সম্ভব হেব। 
ফেল aিধক সংখয্ক 
দশ র্ক তা েদখার সুেযাগ 
পােব। 

জাতীয় জাদুঘর আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

৯. বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয়।  

Automation  Online Hall Booking, 
Leave Management 
System and 
Accession 
Management System 
বতর্ন।      

ei বয্বস্থায় জাতীয় 
জাদুঘেরর 4িট হল 
aনলাiেন বুিকং করা 
সম্ভব হেব eবং জাদুঘের 
না eেসo জাদুঘর হল 
বুিকং স্টয্াটাস জানা 
যােব।  

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 
 

61% - - বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

21. বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

িডিজটাল 
পদ্ধিতেত িচিঠ 
আদান- দােনর 
বয্বস্থা গর্হণ।  

Microsoft 
Exchange Server 
বয্বস্থা বতর্ন। 

ei বয্বস্থা জাদুঘের 
কাগেজর বয্বহার াস 
করেব। ফেল কােজর 
গিত বৃিদ্ধ পােব।  

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 

41% - - বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

22. বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

HR 
Management 
System 

HR Management 
System কায র্করকরণ। 

জাতীয় জাদুঘেরর সকল 
কম র্কতর্া/কম র্চারীর তথয্ 
সিন্নেবশ কের ডাটােবেস 
uন্নীতকরণ o িসেস্টম 
uন্নয়ন।   

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 
 
 
 
 
 

- - - বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

23. বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

Ticket 
Scanning 

Digital Ticket 
Scanning বয্বস্থা 
বতর্ন। 

দূন িতেরাধ করা সম্ভব 
হেব। সব্চ্ছতা বৃিদ্ধ পােব। 

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 

- - - বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

24. বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

েনটoয়াকর্ বয্বস্থা 
বতর্ন।  

জাতীয় জাদুঘেরর সকল 
কম র্কতর্ার কিম্পuটার 
েনটoয়ােকর্র আoতায় 
আনয়েনর বয্বস্থাকরণ। 

কােজর গিত বৃিদ্ধ পােব। 
eিপe টােগ র্ট পূরণ সম্ভব 
হেব।   

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 

81% - 3127 বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

25. বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 

লাiভ দশ র্েনর 
বয্বস্থা গর্হণ।  

জাতীয় জাদুঘেরর 
iuিটuব eয্াকাuন্ট 
ৈতির কের জাদুঘেরর 

জাতীয় জাদুঘেরর লাiভ 
aনুষ্ঠান তাৎক্ষিণকভােব 
েদশ-িবেদশ েথেক 

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 

21% - 3127 বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 



ম ণালয় িবেশষ িবেশষ 
aনুষ্ঠােনর লাiভ িভিডo 
iuিটuেব আপেলাড 
করার বয্বস্থা গর্হণ।   

সরাসির েদখার সুেযাগ 
সৃিষ্ট হেব o েসবার মান 
বৃিদ্ধ পােব। 

shahidur62@gmail.com 

26.  বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

i-িনuজ েলটার 
বতর্ন।  

জাতীয় জাদুঘেরর 
মািসক i-িনuজ েলটার 
কাশ। 

জাতীয় জাদুঘেরর সকল 
কার aনুষ্ঠান, 
েসিমনার, গেবষণা, 
িনদশ র্ন সংগর্হ, নতুন 
uপস্থাপনা,  কাশনা, 
গয্ালাির িবষয়ক তথয্ 
ছাড়াo  যাবতীয় 
কম র্কাণ্ড সম্পেকর্ বয্াপক 
চারণা o আগর্হী েদশ-
িবেদেশর গেবষকেদর 
আকৃষ্ট করা সম্ভব হেব। 
জাদুঘেরর মান o 
পিরিচিত বৃিদ্ধ পােব 
eবং েদেশর মানুেষর 
কােছ সমাদৃত হেব। 

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21% - েসেপ্টমব্র 
3128 

বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

27.  বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর,  
সংস্কৃিত িবষয়ক 
ম ণালয় 

aনলাiন 
আেবদন  

aনলাiন আেবদন িকর্য়া 
বতর্ন।   

িশক্ষাথ েদর জনয্ িশক্ষা 
িতষ্ঠান কতৃর্ক গর্ুপ 
িভিজট েসবা গর্হেণর 
িনিমত্ত aনলাiেন 
আেবদেনর ফেল সময়, 
aথ র্, ম াস করা সম্ভব 
হেব। 

বাংলােদশ 
জাতীয় জাদুঘর 

21% - িডেসমব্র  
3128 

বাস্তবায়নেযাগয্ শিহদুর রহমান খান, 
আiিসিট শাখা ধান, 
128233৯3434, 
shahidur62@gmail.com 

 

 


