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উদ্ভাবনী ধারণা (ডিডিটাল সেবা) তালিকা 
 

তথ্য মন্ত্রণালয় 

 

ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 
 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

 েকল ছুটি ই-

ফাইডলং এ 

েম্পন্নকিণ। 

মন্ত্রণালয় ও অডিদপ্তনিি েকল কম মকতমা-

কম মচািীি েকল ছুটি অনেিাকৃত কম েমনয় 

প্রদান কিা  ানব। 

েময় ও শ্রম োশ্রয়। 

 মাননীয় তথ্য 

মন্ত্রীি েংবাদ 

ডিনিানানম েংবাদ 

প্রচাি।  

মাননীয় তথ্য মন্ত্রীি েংবাদ ডিনিানানম 

মন্ত্রণালনয়ি ওনয়বোইনটি মাধ্যনম ডিডিটাল 

প্লাটফনম ম েংবাদ প্রচাি কিা। 

মন্ত্রণালনয়ি ওনয়বোইনটি মাধ্যনম 

ডিডিটাল প্লাটফনম ম েংবাদ প্রচানিি 

ফনল েংবাদেত্র, online news 

portal এবং েিকাডি ও 

সবেিকাডি েংবাদ েংস্থা দ্রুততাি 

োনে েংবাদ েংগ্রহ কিনত োিনব। 

 অনলাইনন/ভার্চময়াল 

প্লাটফনম ম Zoom 

Application 

ব্যবহাি এি ব্যবস্থা 

গ্রহণ । 

অনলাইনন/ভার্চময়াল প্লাটফনম ম (Zoom 

Application ব্যবহাি কনি) েভা, সেডমনাি, 

অনুদান প্রাপ্ত স্বল্পদদর্ঘ ময ও পূণ মদদর্ঘ ময চলডিনত্রি 

িাি ডপ্রন্ট প্রদি মন এবং কম মিালা আনয়ািন। 

বতমমান Covid-19 েডিডস্থডতনত 

েিিীনি উেডস্থডতি মাধ্যনম েভা, 

সেডমনাি ও কম মিালা আনয়ািন 

ঝুডকপূণ ম ডবিায় ভার্চময়াল েডিনবনি 

অনলাইনন েভা, সেডমনাি ও 

কম মিালা আনয়ািন কিা। এ ব্যবস্থাি 

মাধ্যনম েভায় অংিগ্রহণকািীগণ / 

েদস্যগণ স  সকান স্থান সেনক 

ভার্চময়াল প্লাটফনম ম অংিগ্রহণ কিনত 

োিনব। 

 

https://moi.gov.bd/site/news/e826c740-25c7-48bf-9717-3ca6fa73dae1/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6
https://moi.gov.bd/site/news/e826c740-25c7-48bf-9717-3ca6fa73dae1/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6
https://moi.gov.bd/site/news/e826c740-25c7-48bf-9717-3ca6fa73dae1/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6
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তথ্য অডিদফতি   

 
ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 

 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০১ তথ্য অডিদফতনিি ওনয়ব 

সোট মাল চালুকিণ 

তথ্য অডিদফতনিি ডবদ্যমান ওনয়বোইট 

ডলংনকি মাধ্যনম ওনয়ব সোট মাল ততডি কিা 

হনব। 

েিকানিি  াবতীয় প্রচাি কা মক্রনমি ডববিণ, 

ডবডভন্ন মন্ত্রণালনয়ি উন্নয়নমূলক কম মকানেি 

তথ্যডববিণী, ফনটাডিডলি, ডনউি ডিফ, সপ্রেনেে, 

ডফচাি, সপ্রেননাট, ডিডেংে আকানি প্রদডি মত হনব। 

এছাড়া, উি সোট মানল ডভডিও ডিে আেনলাি 

কিাি সুডবিা োকনব।   

 

 

 
বাংলানদি সবতাি 

  
ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 

 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০১ অনুষ্ঠান ও ডহোব ব্যবস্থােনা 

েদ্ধডত  

এটি অনুষ্ঠান ও ডহোব ব্যবস্থােনাি একটি 

েমডিত েদ্ধডত। এি োহানে ডবদ্যমান 

েদ্ধডতি েডিবনতম অনুষ্ঠান েডিকল্পনা, 

প্রস্তাব, র্চডিেত্র ততডি, সিডিষ্টানি 

ডলডেবদ্ধকিণ ও ‘র্চডি েত্র’ এেএমএে এি 

মাধ্যনম ডিল্পীনদি কানছ সেৌৌঁছাননাি েমগ্র 

প্রডক্রয়াটা েফ টওয়ানিি োহানে েম্পন্ন 

কিা  ানব এবং অনুষ্ঠান েিবতী ডহোব ও 

ডবল েংডিষ্ট কা মাডদ েম্পন্ন কিা  ানব। 

েময় অননক কম লাগনব, শ্রম অননক কনম  ানব 

ও প্রডতষ্ঠাননি আডে মক স্বচ্ছতা ডনডিত কিা েম্ভব 

হনব এবং দাপ্তডিক কানি গডতিীলতা আেনব। 

অনুষ্ঠান েডিকল্পনা সেনক র্চডিেত্র ততডি ও তা 

ডিল্পীনক িানাননাি কানি নূন্যতম ৫-১০ ডদন 

েময় লানগ  া উদ্ভাবননি মাধ্যনম  ১০-২০ ডমডননট 

কিা েম্ভব হনব। 

০২ বাংলানদি সবতাি অডিও 

লাইনিডি 

বাউল িাটানবি হনচ্ছ একটি অনলাইন 

ডভডিক িাটা এডপ্লনকিন ডেনেম। প্রেম 

ে মানয়, িাটানবনিি অনলাইন প্লাটফনম ম 

শুধুমাত্র অডিও কননটন্ট তথ্য োিাননা 

োকনব এবং আলাদাভানব সলাকাল 

কডম্পউটানি েকল অডিও কননটন্ট আলাদা 

সফাল্ডানি সুডবন্যন্তভানব োিাননা োকনব। 

ডদতীয় ে মানয়, েকল ডনিােিা 

ডনডিতকিণ োনেনি অডিও ফাইল 

িাটানবনি আেনলাি এবং েংিিণ কিা 

হনব।  

বাউল িাটানবি ৫টি োিািণ উনেশ্য  ডননয় প্রণীত 

হনয়নছ।  ো:  

১.তাৎিডণকভানব সশ্রাতা অনুনিানিি 

গান/তথ্য/অডিও কননটন্ট  খ ৌঁনি সবি কিা ও 

প্রচাি কিা।  

২. অনুষ্ঠান ডনম মাণ েহিীকিণ এবং উৎকর্ ম োিন 

কিা।  

৩. দাপ্তডিক কানি দ্রুততা, দাডয়ত্বিীলতা আনয়ন 

কিা। 

৪. ডিডিটাল েদ্ধডতনত অডিও িাটা েংিিণ, 

স্থাডয়ত্ব বৃডদ্ধকিণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থােনা ডনডিত কিা। 

৫. অনুষ্ঠান ডনম মানণ েংডিষ্ট েকলনক আধুডনক 

তথ্য-প্রযুডিি োনে েম্পৃি কিা। 

০৩ সমাবাইল হাইডিি হাইডিনত সটডলনফান এি সেট ও েংন ানগি 

সুডবিা ছাড়া সকবল সেল সফান ব্যবহাি 

কনি সফান ইন সপ্রাগ্রানম সশ্রাতাবৃনেি োনে 

সফানালাে এবং দূিবতী ডভআইডেনদি 

োনে োিাৎকাি েিােডি েম্প্রচাি। 

সশ্রাতানদি অনুষ্ঠানন েিােডি অংিগ্রহণ 

ডনডিতকিণ। তাছাড়া কনিানাকালীন েমনয় 

বয়স্ক/ডভআইডেনদি অনুষ্ঠানন আো  াওয়াি 

অংিগ্রহণ ডনডিত কিা।  
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ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০৪ মুডিবনর্ ম বাংলানদি সবতানিি 

সুপ্রন াডিত অনুষ্ঠানেমূহ 

সবতানিি ওনয়বোইনট 

েংিিণ ও উেস্থােন 

মুডিববর্ মনক সকন্দ্র কনি সবতানিি েকল 

সকন্দ্র/ইউডননট ডনডম মত সুপ্রন াডিত 

অনুষ্ঠানেমূহ বাংলানদি সবতানিি 

ওনয়বোইনট পূণ মাঙ্গ তথ্যেহ েংিিণ ও 

উেস্থােন কিা। 

সবতানিি েকল সকন্দ্র/ইউডননট ডনডম মত 

সুপ্রন াডিত অনুষ্ঠানেমূহ ভডবষ্যনতি িন্য 

েংিিণ েম্ভব হনব এবং সশ্রাতািা স  সকান েময় 

শুননত োিনবন।  

৫. োমাডিক স াগান াগ মাধ্যনম 

প্রচানিি িন্য ইননফাগ্রাডফক 

অনুষ্ঠান ডনম মাণ 

সবতানিি অডিও প্রচািণাি িািণানক োনে 

অডিও, ডভডিও এবং সটক্সট ডতন 

ফিনমনটই অনুষ্ঠান প্রচাি এবং প্রচািণা 

কা মক্রম চলনব অে মাৎ োমাডিক স াগান াগ 

মাধ্যনম প্রচানিি িন্য ইননফাগ্রাডফক 

অনুষ্ঠান ডনম মাণ। ডিশু ও নািী উন্নয়ননি 

স াগান ানগি কা মক্রম হনত সবতানিি 

সফেবুক সেনি ডনয়ডমত এ িিনণি অনুষ্ঠান 

আেনলাি কিা।  

েিকাডি প্রচািণা িনোিািনণি ডনকট আনিা 

আকর্ মণীয় ও িনডপ্রয় কনি তুলনত বাংলানদি 

সবতাি ৩৬০ ডিগ্রী আডঙ্গনক প্রচািণা শুরু কনিনছ। 

ডবনেি অন্যান্য উন্নত/স্বল্প উন্নত সদনিি েম্প্রচাি 

মাধ্যনমি োনে তাল ডমডলনয় বাংলানদি 

সবতািনক ডবে মাননি প্রচাি মাধ্যম ডহোনব গনড় 

সতালাি োিাোডি েিকানিি উন্নয়ন কা মক্রম ও 

সেবা সুডবিা িনোিািনণি ডনকট ডিনয়ল টাইনম 

সেৌৌঁছাননাই এি মূল লিয। 

৬। সফেবুনক বাতমা প্রচাি ডনিস্ব সফেবুক সেনিি এবং ওনয়বোইট 

এি ডনয়ডমত প্রচাডিত ডনউি ও ডনউি 

বুনলটিং েম্প্রচাি বাতমা প্রচাি েম্প্রচাডিত। 

অনলাইনন ও োমাডিক স াগান ানগি মাধ্যম 

ব্যবহাি কনি সশ্রাতািা স  সকান েময় বাংলানদি 

সবতানিি ডনর্ভ মল ও বস্তুডনষ্ঠ খবি শুননত োিনবন। 

৭ অনলাইন আকমাইডভং সবতাি বাংলা েডত্রকােমূনহি ১৯৫০ োল 

সেনক বতমমান ে মন্ত অনলাইনন েংিিণ 

এি প্রেম িাে ডহনেনব গত ১০ বছনিি 

(২০১১-২০২০) েডত্রকাি েফ টকডে 

অনলাইনন সবতানিি ওনয়বনেনি েংিিণ। 

সবতানিি ওনয়বনেনি েডত্রকাি কডে েংিিণ 

কিা হনল এি গ্রাহক তো সবতাি সশ্রাতা ও সবতাি 

েংডিষ্ট স  সকউ স  সকান তথ্য েহনিই সবি 

কিনত োিনব।    

 

 

 

 
বাংলানদি সটডলডভিন 

 
ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 

 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০১ সোি ম্যাননিনমন্ট িাটানবি 

েফ টওয়যাি চালু 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ বাস্তবায়ননি অংি ডহনেনব 

বাংলানদি সটডলডভিনন সোি ম্যাননিনমন্ট 

িাটানবি েফ টওয়যাি চালুি উনদ্যাগ গ্রহণ কিা 

হনয়নছ। ডবটিডভি েমস্ত সকন্দ্র/উেনকনন্দ্রি 

সোিগুনলা একটি সনটওয়ানকমি আওতায় এনন 

িাটানবি কিা হনল েকল সোনিি মালামাল 

েম্পডকমত তথ্য হাি ম কডেি মাধ্যনম প্রিান 

কা মালনয় সপ্রিনণি প্রনয়ািন হনবনা। সোি 

ম্যাননিনমন্ট েফ টওয়যাি চালু কিা েম্ভব হনল 

সকান  ন্ত্রাংি বা মালামাল মজুদ আনছ ডকনা তা 

 াচাই কিাি িন্য োভমানি েংিডিত িাটানবি 

সেনক েহনি িানা  ানব। 

সোি ম্যাননিনমন্ট েফ টওয়যাি চালু কিা 

হনল অনলাইনন ে মনবিণ কিত: প্রনয়ািনীয় 

েিামি ম ও েহায়তা প্রদান দ্রুততাি োনে 

ডনষ্পন্ন কিা েম্ভব ও সোি ইননিন্টডিেহ 

 ন্ত্রাংি সমিামত/েংন ািন েহিতি হনব। 

এছাড়া, অন্যান্য সকন্দ্র/উেনকন্দ্রগুনলা প্রিান 

কা মালনয়ি েংিডিত মালামাল েম্পনকম 

অবডহত হনত োিনব এবং সে সমাতানবক 

চাডহদা সপ্রিণ কবনি।     
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ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০২ ডবটিডভ ডেডিএে িাটানবি বাংলানদি সটডলডভিনন সমাট অনুনমাডদত েনদি 

ডবেিীনত বতমমানন প্রায় ১২ (বাি) িত 

কম মকতমা/কম মচািী কম মিত িনয়নছ। এত অডিক 

েংখ্যক কম মকতমা/কম মচািীি তথ্যাডদ ম্যানুয়াল 

েদ্ধডতনত েংিিণ কিা দূি’হ। প্রায়ি: দাপ্তডিক 

প্রনয়ািনন কম মকতমা/কম মচািীনদি ডবডভন্ন তথ্যাডদ 

প্রনয়ািন হনল তানদি ব্যডিগত নডে ও অন্যান্য 

সিকি ম  াচাই বাছাই প্রনয়ািন হয়  া েময় 

োনেি।  

এেডিনপ্রডিনত, ডবটিডভনত কম মিত 

কম মকতমা/কম মচািীনদি ব্যডিগত ও চাকডিি 

তথ্যাডদ ডেডিএে িাটানবনি েংিিনণি উনদ্যাগ 

গ্রহণ কিা হনয়নছ।  

ডবটিডভনত কম মিত কম মকতমা/কম মচািীনদি 

ব্যডিগত ও চাকডি েংক্রান্ত সমৌডলক তথ্যাডদ 

ডবনির্ণ কনি ডেডিএে িাটানবনি 

েফ টওয়যাি প্রস্তুত কিা হনল অডত দ্রুত ও স্বল্প 

েমনয় িনবনলি চাডহত তথ্য েহনি োওয়া 

 ানব এবং নতুন তথ্য েংন াডিত হনল খব 

েহনিই ডিনোট ম সিনানিট কিা  ানব। 

০৩ ডবটিডভ ভার্চময়াল স্টুডিও বাংলানদি সটডলডভিননি বতমমান 

স্টুডিওগুনলানত প্রডতটি অনুষ্ঠাননি িন্য সেট 

ডনম মানণি প্রনয়ািন হয়। প্রডতটি সেনটি িন্য 

আলাদা আলাদা ব্যয় ও িনবনলি প্রনয়ািন হয়। 

ডবটিডভি ডনিস্ব ডবনোে ম ব্যবহাি কনি ডিডিটাল 

স্টুডিওগুনলানক আধুডনক ও েময় উেন াগী 

কিাি অংি ডহনেনব ভার্চময়াল স্টুডিও ডনম মানণি 

উনদ্যাগ গ্রহণ কিা হয়। 

বতমমান েমনয় ডবডভন্ন েংবাদ ও অনুষ্ঠান 

ভার্চময়াডল প্রচাি কিা হনয় োনক। ভার্চময়াল 

স্টুডিও সুডবিাি ফনল কডম্পউটাি গ্রাডফনক্সি 

মাধ্যনম প্রডতটি সেট খব েহনিই ততডি কিা 

 ানব। একইোনে ভার্চময়াল স্টুডিওনত অনুষ্ঠান 

িািনণি ফনল অনুষ্ঠান ডনম মাণ ব্যয় ও িািণ 

েময় হ্রাে োনব। তাছাড়া ভার্চময়াল স্টুডিওনত 

ডনডম মত অনুষ্ঠান আিও আধুডনক ও দৃডষ্টনেন 

হয়।  

০৪ ডকয়স্ক (KIOSK) এি 

মাধ্যনম ডবটিডভি ওনয়বোইট 

ও গুরুত্বপূণ ম তথ্য প্রদি মন 

বাংলানদি সটডলডভিননি িরুডি ডবজ্ঞডপ্ত, অডফে 

আনদি ডবটিডভি ইতযাডদ এবং সকান সর্ঘার্ণা 

ডবটিডভি প্রিান কা মালয় ও ঢাকা সকনন্দ্রি সনটিি 

সবানি ম প্রদি মন কিা হয়। বতমমানন প্রিান 

কা মালনয় ডিডিটাডল তথ্য প্রদি মননি সকান 

ব্যবস্থা ডছলনা। ডবটিডভি ওনয়বোইট ও 

গুরুত্বপূণ ম তথ্য প্রদি মননি ব্যবস্থানক ডিডিটাডল 

রূোন্তনিি অংি ডহনেনব ডকয়স্ক (KIOSK) 

প্রডতস্থােনন উনদ্যাগ গ্রহণ কিা হয়। 

বাংলানদি সটডলডভিননি িরুডি ডবজ্ঞডপ্ত, 

অডফে আনদি ডবটিডভি ইতযাডদ এবং সকান 

সর্ঘার্ণা ডবটিডভ প্রিান কা মালয় ও ঢাকা 

সকনন্দ্রি সনাটিি সবানি ম প্রদি মন কিা হনতা। 

বতমমানন ডবটিডভি ওনয়বোইনটি োিাোডি 

ডবটিডভনত প্রনবিমুনখ ডকয়স্ক (KIOSK) 

এি মাধ্যনম ডবটিডভি ওনয়বোইট ও গুরুত্বপূণ ম 

তথ্য প্রদি মননি উনদ্যাগ গ্রহণ কাি হনয়নছ।  

০৫ ডবটিডভি সমাবাইল এপ ে এি 

মাধ্যনম ডবটিডভি অনুষ্ঠান 

েম্প্রচাি  

বাংলানদি সটডলডভিননি েংবাদ/অনুষ্ঠানেমূহ 

েিােডি ঢাকা সকন্দ্র সেনক ১৪টি 

সকন্দ্র/উেনকনন্দ্রি মাধ্যনম সটনিডিয়াল েম্প্রচাি 

কিা হনয় োনক। ডবটিডভি অনুষ্ঠান/েংবাদ 

দি মকনদি ডনকট েহনি সেৌৌঁনছ ডদনত 

েমোমডয়ক প্রযুডি ডহনেনব সমাবাইল এপ ে 

চালুি উনদ্যাগ গ্রহণ কিা হনয়নছ। ডবটিডভি 

অনুষ্ঠান/েংবাদ দি মকনদি ডনকট েহনি সেৌনছ 

ডদনত সমাবাইল এপ ে এি মাধ্যনম ডবটিডভ 

েম্প্রচানিি উনদ্যাগ গ্রহণ কিা হনয়নছ। 

ডবটিডভি দি মকগণ তাঁনদি ডনিস্ব সমাবাইনল 

এপ েটি ইনেনলি মাধ্যনম ডবটিডভি েংবাদ 

/অনুষ্ঠান/নখলাধুলা সদখাি সুন াগ োনব। 

এছাড়া, িনগুরুত্বপূণ ম ডবডভন্ন ডবর্য় এপ ে এি 

মাধ্যনম প্রচানিি ফনল ডবটিডভি অনুষ্ঠাননি 

দি মকডপ্রয়তা আিও বৃডদ্ধ োনব।   
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গণন াগান াগ অডিদপ্তি 
 

 

ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 
 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০১ ভার্চময়াল প্লাটফনম মি মাধ্যনম 

িনমত েংগ্রহ 

তথ্য কম মকতমাগণ কর্তমক সফেবুক সেইনিি 

মাধ্যনম েিকানিি গৃহীত েদনিে, নীডত, 

অিমন ইতযাডদ ডবর্নয় িনমত েংগ্রহ। 

মাঠ ে মানয়ি তথ্য কম মকতমাগণ তানদি ডনয়ডমত 

প্রচাি কা মক্রম বাস্তবায়নকানল িনমত েংগ্রহ 

কনি োনক। কনিানা ভাইিাে েংক্রমণ 

েডিডস্থডতনত িনেমানবি েীডমত োকায় েিােডি 

িনমত েংগ্রহ কিা চযানলডজং। ভার্চময়াল প্লাটফনম ম 

িনমত েংগ্রহ কিা েহি হনব। অংিগ্রহণকািীি 

েংখ্যা বাড়নব, ব্যয় কমনব। তথ্য কম মকতমাগণ 

অডফনে সেনকই ডবনা ব্যনয় িনমত েংগ্রহ কিনত 

োিনবন। এনত ডভডিট কনম আেনব। ফনল তািা 

েিকািনক অডিক কা মকি িনমত প্রডতডক্রয়া 

প্রডতনবদন সপ্রিনণ েিম হনব। 

 
 

 

 
িাতীয় গণমাধ্যম ইনডেটিউট 

 
 

ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 
 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০১ অনলাইনন (Zoom 

Application ব্যবহাি 

কনি) ২৪ (চডিি) টি েভা, 

সেডমনাি ও কম মিালা 

আনয়ািন।  

Zoom Application ব্যবহাি কনি 

ভার্চময়াল েডিনবনি েভা, সেডমনাি ও 

কম মিালা আনয়ািন কিা হনব। 

বতমমান Covid-19 েডিডস্থডতনত সশ্রডণকনি  

উেডস্থত হনয় েভা, সেডমনাি ও কম মিালা 

আনয়ািন ঝুডকপূণ ম ডবিায় ভার্চময়াল েডিনবনি 

অনলাইনন েভা, সেডমনাি ও কম মিালা আনয়ািন 

কিা হনব। প্রডিিণােীগণ স  সকান স্থান সেনক 

অংিগ্রহণ কিনত োিনবন।  

০২ অনলাইনন Website, 

Training 

Management System 

Software এবং 

Facebook  Group ও 

Page ব্যবহাি কনি ০২(দুই) 

টি প্রডিিণ োঠ্যিািা (২/৩/৪ 

েপ্তাহ সময়াদী) আনয়ািন।  

Website, Training Management 

System Software এবং Facebook  

Group ও Page ব্যবহাি কনি ভার্চময়াল 

েডিনবনি প্রডিিণ োঠ্যিািা আনয়ািন 

কিা হনব। 

বতমমান Covid-19 েডিডস্থডতনত সশ্রডণকনি 

উেডস্থত হনয় প্রডিিণ োঠ্যিািা আনয়ািন 

ঝুৌঁডকপূণ ম ডবিায় ভার্চময়াল েডিনবনি অনলাইনন 

প্রডিিণ োঠ্যিািা আনয়ািন কিা হনব। 

প্রডিিণােীগণ স নকান স্থান সেনক অংিগ্রহণ 

কিনত োিনবন।  

০৩ Video Conferencing-
এি মাধ্যনম প্রডিিণ 

োঠ্যিািায় প্রডিিণােী 

ডনব মাচননি োিাৎকাি গ্রহণ। 

প্রডিিনণ অংিগ্রহণ কিনত ইচ্ছুক প্রেীগণ 

স নকান স্থান সেনক ডনি মাডিত েমনয় 

োিাৎকানি অংিগ্রহণ কিনত োিনবন।  

ইনডেটিউনট না এনে োিাৎকানি অংিগ্রহণ 

কিনত োিনবন। এি ফনল  াতায়াত েময়েহ 

আডে মক োশ্রয় হনব।  
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বাংলানদি ডফল্ম আকমাইভ 

 
 

ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 
 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০১ ডবএফএ এপ ে বাংলানদি ডফল্ম আকমাইনভি 

িন্য িাইনাডমক এপ ে ডনম মাণ 

বাংলানদি ডফল্ম আকমাইভ ডফল্ম আকমাইভ ডবর্য়ক আন্তিমাডতক দুইটি েংস্থা          

FIAF ( Federation of International Film Archives) এবং  

IASA (International Association of Sound and 

Audiovisual Archives) এি েদস্য। এছাড়া ডফল্ম ডবর্য়ক গনবর্ণা, 

আনলাচনা, সেডমনাি, ডেনম্পাডিয়াম অনুষ্ঠান, চলডিত্র প্রদি মন, অধ্যয়ন, 

ডফল্ম এডপ্রডেনয়িন সকাে ম ইতযাডদি িন্য েহায়ক ডফল্ম হেডেটাল, আধুডনক 

ডফল্ম সচডকং রুম, ডিডিটাল ডফল্ম ডিডনং ল্যাব, এলামনাই কণ মাি , উৎেব 

আনয়ািন অডফে, অডতডে কি, কযানফনটডিয়া, ডফল্ম ডমউডিয়াম ইতযাডদ 

অবকাঠানমাগত সুডবিােহ বাংলানদি ডফল্ম আকমাইনভি ডবডভন্ন তথ্যাডদ 

িায়নাডমকভানব ডবেব্যােী উেস্থােননি লনিয এনরানয়ি অোনিটিং 

ডেনেনমি িন্য এপ ে ডনম মাণ। 

০২ ডফল্ম 

ম্যাননিনমন্ট 

ডেনেম 

ডিডিটাল ডফল্ম ম্যাননিনমন্ট 

ডেনেম (২য় ে মায়) 

বাংলানদি ডফল্ম আকমাইনভ েংিডিত ডবডভন্ন ফিনমট  (ডফল্ম, 

ডেডি/ডিডভডি, হাি মড্রাইভ, সেনড্রাইভ, ডভএইচ) এি েংিডিত ডফনল্মি 

ডিডিটাল িাটানবি এবং এি েংিিনণি স্থান েম্পনকম তাৎিডনক তনথ্যি 

প্রনয়ািন হয়। ১ম ে মানয় ২০১৭-২০১৮ অে মবছনি ডিডিটাল ডফল্ম 

ম্যাননিনমন্ট ডেনেম েম্পন্ন কিা হনয়নছ। ডকন্তু েমনয়ি প্রনয়ািনন বতমমান 

ডেনেম েডিমািমন কনি আন্তিমাডতক মাননি ডিডিটাল ডফল্ম ম্যাননিনমন্ট 

ডেনেম-২য় ে মায় বাস্তবায়ননি উনদ্যাগ সনয়া হনয়নছ। ফনল সেবা 

গ্রহণকািীনদি েঠিক তথ্য প্রদান েহিতি হনব।   

 
 

 

 
সপ্রে ইনডেটিউট বাংলানদি (ডেআইডব)  

 
 

ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 
 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০১ অনলাইনন োংবাডদকনদি 

প্রডিিনণি িন্য প্রনয়ািনীয় 

অবকাঠানমা উন্নয়ন ও 

েম্প্রোিণ কিা। 

বতমমান েডিবডতমত তবডেক েডিডস্থডতনত 

অনলাইনন োংবাডদকনদি প্রডিিনণি িন্য 

অবকাঠানমা উন্নয়ন ও েম্প্রোিনণি 

মাধ্যনম ডেআইডব’ি ডনিস্ব েিমতা বৃডদ্ধ 

কিা হনব। 

সদি ও সদনিি বাইনি োংবাডদক ও 

োংবাডদকতায় আগ্রহীিা অনলাইন ডিিা 

কা মক্রনম অংি ডননত োিনব। এনত েময়, 

খিচ, াতায়াত কনম  ানব। কম খিনচ অডিক 

েংখ্যক িননগাষ্ঠীনক প্রডিিণ সেবা প্রদান কিা 

েম্ভব হনব। এছাড়া অবকাঠানমা উন্নয়ন ও 

েম্প্রোিনণি ফনল প্রাডতষ্ঠাডনক েিমতা বৃডদ্ধ 

োনব। 

০২ ডেআইডব’ি সমাবাইল 

এডপ্লনকিন ততডি 

ডেআইডব’ি ডবডভন্ন তথ্যাডদি েমিনয় 

সমাবাইল এডপ্লনকিন ততডি কিা হনব। 

আগ্রহী োংবাডদক, গণমাধ্যমকমী ও োিািণ 

িনগণ হানতি মুনঠায় ডেআইডব’ি তথ্যাডদ োনব 

ফনল গ্রহকনদি সভাগাডন্ত কমনব।     
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বাংলানদি সপ্রে কাউডিল 

 
 

ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 
 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০১ েংবাদেনত্র প্রকাডিত 

সকাননা েংবাদ বা 

প্রডতনবদন েম্পনকম 

অনলাইনন অডভন াগ 

দানয়ি 

েংবাদেনত্র প্রকাডিত সকাননা 

েংবাদ বা প্রডতনবদন দ্বািা 

সকাননা ব্যডি বা প্রডতষ্ঠান 

েংক্ষুব্ধ হনল সপ্রে কাউডিল 

এক্ট ১৯৭৪ এি ১২ িািা 

অনু ায়ী েংক্ষুব্ধ ব্যডি বা 

প্রডতষ্ঠান সপ্রে কাউডিনলি 

ওনয়বোইনট প্রনবি কনি 

অনলাইনন প্রােডমক অডভন াগ 

দানয়ি কিনত োিনবন। 

ডবদ্যমান েদ্ধডতনত  ডদ সকাননা েংবাদ বা েংবাদ েংস্থা োংবাডদকতা 

নীডতমালাি মান বা িনোিািনণি রুডচি ডবরুনদ্ধ অেিাি কনি অেবা 

সকাননা েম্পাদক বা কম মিত োংবাডদক সেিাগত অেদাচিণ কনি বা 

োংবাডদকতা নীডতমালাি ডবডি লঙ্ঘন কনি সেনিনত্র েংক্ষুব্ধ ব্যডি বা 

প্রডতষ্ঠাননক সপ্রে কাউডিনল এনে সপ্রে কাউডিনলি ডনডদ মষ্ট ফিনমনট 

আনবদন কনি অডভন াগ দানয়ি কিনত হয়  া খবই েময়োনেি। ডকন্তু 

এ ডিডিটাল সেবাটি চালু কিা হনল েংক্ষুব্ধ ব্যডি বা প্রডতষ্ঠান েংডিষ্ট 

েংবাদেনত্রি ডবরুনদ্ধ অডভন াগ দানয়ি কিাি িন্য কাউডিনলি 

দাপ্তডিক কা মালনয় আোি প্রনয়ািন হনবনা। স নকান িায়গায় বনে 

অনলাইনন অডভন াগ দানয়ি কিনত োিনবন। এনত কনি হলুদ 

োংবাডদকতা বনে কা মকি প্রভাব েড়নব।  

 
 

 
বাংলানদি েংবাদ েংস্থা 

 
 

ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 
 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০১ সিলা 

েংবাদাতানদি 

েংবাদ ও মাডেক 

িানয়ডি োবডমিন 

ডেনেম চালু কিা। 

বতমমানন েংস্থাি সিলা েংবাদদাতাগণ ই-সমইনল 

েংবাদ সপ্রিণ কনি োনক এবং প্রডত মানে তানদি 

সপ্রডিত েংবানদি ডিনিানাম উনেখ কনি একটি 

মাডেক িানয়ডি েংস্থাি প্রিান কা মালনয় সপ্রিণ কিাি 

েি তানদি মাডেক ডিনটইনাি ও আনুষ্ঠাডনক ডবল 

েডিনিাি কিা হয়। এই েদ্ধডতটি চালু হনল প্রডতটি 

সিলা েংবাদদাতাি একটি কনি ইউিাি আইডি 

োকনব। ডনি ডনি ইউিাি আইডিনত লডগং কনি 

তাি েংগৃহীত েংবাদটি োবডমিন কিনত োিনব।  

েংস্থাি সিলা েংবাদদাতানদি েংবাদ সপ্রিনণি 

ব্যয়, েময় হ্রাে োনব এবং মাডেক িানয়ডি সপ্রিণ 

ও  াচাই বাছাইনয় িটিলতা দুি হনব। ফনল সিলা 

েংবাদদাতনদি কানি প্রডতন াডগতা ও 

িবাবডদডহতা সৃডষ্ট হনব।  

০২ ডলভ এডপ্লনকিন 

োবডমিন ডেনেম 

চালু কিা। 

েংস্থাি ডলভ এডপ্লনকিন োবডমিন ডেনেম চালু কিা 

হনল স নকান োংবাডদক, কম মকতমা/কম মচািী 

অনলাইননি মাধ্যনম ডলভ এডপ্লনকিন ফিম পূিণ 

কনি ডবভাগীয় প্রিাননি ডনকট অনুনমাদননি িন্য 

োবডমট/দাডখল কিনবন। ডবভাগীয় প্রিান 

এডপ্লনকিনটি সদনখ অনুনমাদননি িন্য সুোডিি 

কিনবন।  

েংস্থাি ডলভ এডপ্লনকিন োবডমিন ডেনেম চালু 

কিা হনল স নকান োংবাডদক, কম মকতমা/কম মচািী 

অনলাইননি মাধ্যনম ডলভ এডপ্লনকিন ফিম পূিণ 

কনি োবডমট কিনত োিনবন।হাি মকডেনত কাি 

না কনি অনলাইনন কিাি মাধ্যনম েময় ও ব্যয় 

কম হনব। ফনল েংস্থাি অভযন্তিীণ সেবাি সিনত্র 

ছুটিি আনবদননি েদ্ধডত এক িাে হ্রাে োনব। 

০৩ সমাবাইল এপ ে চালু 

কিা। 

েংস্থাি সমাবাইল এপ ে ততডি কিাি মাধ্যনম েকল 

োগডিক এই এপ েটি সমাবাইল সফানন িাউননলাি 

কনি েংস্থা কর্তমক েডিনবডিত েংবাদ সেবা গ্রহণ 

কিনত োিনব। 

েংস্থাি সমাবাইল এপ ে ততডি হনল েকল নাগডিক 

সেবা েহিলভয হনব এবং স নকান স্থান সেনক 

স নকান নাগডিক তাৎিডণকভানব েংস্থাি 

েডিনবডিত েংবাদ িাননত োিনবন।  
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বাংলানদি চলডিত্র উন্নয়ন কনে মানিিন 
 

ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 
 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০১ বঙ্গবন্ধু সিখ মুডিব ডফল্ম 

ডেটি অনলাইন বুডকং 

বঙ্গবন্ধু সিখ ডফল্ম ডেটিনত ডেননমা, 

ডবজ্ঞােন, ডেকডনক অেবা সকান অনুষ্ঠান 

আনয়ািনন এি ডবডভন্ন স্পট বুডকং এি মূল্য 

েডিনিানিি অনলাইন সেনমন্ট েদ্ধডত। 

সেবা বা স্পট বুডকং এি মূল্য েডিনিানি সেবা 

গ্রডহতানদি TCV (Time, Cost, 

Visit)লার্ঘব কিাই মূল লিয। 

০২ ডেডিউল বুডকং অনলাইন 

সেনমন্ট 

ডবএডফডিডেি অভযন্তনি কযানমিা-লাইট, 

োউে ইকুইেনমন্টে, েম্পাদনা, সলাি বা 

অন্যান্য স  সকান সেবাি ডেডিউল বুডকং -

এি মূল্য েডিনিানিি সিনত্র অনলাইন 

সেনমন্ট েদ্ধডত।    

উডেডখত সেবােমূনহি মূল্য েডিনিানি সেবা 

গ্রডহতানদি TCV (Time, Cost, Visit) 

লার্ঘব কিাই মূল লিয 

 
 

 
বাংলানদি চলডিত্র  সেিি সবাি ম 

 

  

ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 
 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০১ জুম ডমটিং এি ব্যবস্থা গ্রহণ সকাননা চলডিত্র েিীিনণি িন্য ১৫ িন 

েদস্য ডবডিষ্ট বাংলানদি ডফল্ম সেিি সবাি ম 

িনয়নছ। সবানি মি েদস্যগণ স্বিিীনি 

উেডস্থত হনয় চলডিত্র েিীিণ ও েিীিণ 

েিবতী সবাি ম েভায় অংিগ্রহণ কিনত হয়। 

সদনিি বতমমান েডিডস্থডত ডবনবচনায় 

বাংলানদি ডফল্ম সেিি সবাি ম কা মালনয় 

জুম ডমটিং এি ব্যবস্থা কিা হনব। ফনল 

বাংলানদি ডফল্ম সেিি সবানি মি েম্মাডনত 

েদস্যগণ স্বিিীনি উেডস্থত না হনয়ও 

চলডিত্র েিীিণ েিবতী সবাি ম েভায় 

অংিগ্রহণ কিনত োিনবন। দপ্তনিি 

অভযন্তডিন েভায় কম মকতমা-কম মচািী 

অডফনে উেডস্থত না সেনক উি ব্যবস্থাি 

মাধ্যনম েভায় অংিগ্রহণ কিনত োিনবন। 

কনিানা (নকাডভট-১৯) েংক্রামন প্রডতনিানিি 

লনিয জুম ডমটিং এি ব্যবস্থা কিা।  

০২ “আমিা ডফল্ম সেিি সবাি ম 

েডিবাি” নানম সফেবুক গ্রুে 

ততডি 

“আমিা ডফল্ম সেিি সবাি ম েডিবাি” নানম 

একটি সফেবুক গ্রুে ততডি কিা হনব। 

বাংলানদি ডফল্ম সেিি সবানি মি  াবতীয় 

কা মক্রম উি সফেবুক গ্রুনেি েকল 

েদস্যনদি মনধ্য আদান প্রদান কিা হনব। 

ফনল তদনডেন কানিি গডত বৃডদ্ধ োনব।  

দপ্তনিি কানি গডতিীলতা বৃডদ্ধি লনিয সফেবুক 

গ্রুে ততডি কিা।  
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চলডিত্র ও প্রকািনা অডিদপ্তি 

 
ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 

 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি 

স ৌডিকতা 

০১ েকল ছুটি ই-ফাইডলং এ 

েম্পন্ন 

অডিদপ্তনিি েকল কম মকতমা-কম মচািীি েকল ছুটি অনেিাকৃত কম েমনয় 

প্রদান কিা  ানব। 

েময় ও শ্রম োশ্রয় 

০২ সি-সকয়াি সেন্টানি ডেডে 

কযানমিা স্থােন 

সি-সকয়াি সেন্টানি ডেডে কযানমিা স্থােন কিা হনল বািািা কখন ডক কিনছ 

তা সমাবাইনল সদখাি সুন াগ ততডি হনব। কম মিীবী মানয়িা বিানদি গডতডবডি 

ে মনবিণ কনি ডনডিন্তমনন কাি কিনত আিও উৎোহী হনব। 

বািানদি ডনিােিা ও 

অডভভাবকনদি মানডেক 

প্রিাডন্ত বৃডদ্ধ। 

০৩ অনলাইন ও অফলাইন 

সুডবিােম্পন্ন সমাবাইল 

এপ ে ততডি 

মাডেক ‘েডচত্র বাংলানদি’-এি িন্য অনলাইন ও অফলাইন সুডবিােম্পন্ন 

সমাবাইল এপ ে ততডিি ফনল োঠক স নকান েময় এটি োনঠ উদ্বুদ্ধ হনব। 

েহিলভয ও আডে মক 

োশ্রয়। 

০৪ তনডমডিক ছুটিি ডহোব 

েংক্রান্ত এপ ে ততডি। 

কম মকতমা ও কম মচািীনদি বছনি ২০ (ডবি) ডদননি তনডমডিক ছুটি প্রাপ্যতাি 

ডবিান িনয়নছ। এ এপ নেি মাধ্যনম ছুটিি ডহোব েংিিণ েহি হনব। 

েচ্ছতা ও েময় োশ্রয়। 

 

 
বাংলানদি চলডিত্র ও সটডলডভিন ইনডেটিউট 

 
ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 

 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি স ৌডিকতা 

০১ সকাে ম মূল্যায়ন ফিম ডিিােী কর্তমক ডিিক, সকাে ম এবং সকাে ম প্রিােন 

মূল্যায়ন। প্রডত সেডমোনিি সিনর্ প্রডিিণােীনদি 

দ্বািা ডবডেটিআই েডিচাডলত ডবডভন্ন স্বল্প ও দীর্ঘ ম 

সময়াডদ সকানে মি োডব মক মূল্যায়ন কিা। 

োডব মক মূল্যায়ননি ফনল সকাে মেমূনহি 

গুনগত েডিবতমন র্ঘটনব।  

০২ ডিিােীনদি প্রনদয়  

প্রতযয়নেত্র 

প্রতযয়নেত্র প্রদান প্রডক্রয়া েহি ও েময়বােব 

কিা। 

ডিিােী এবং প্রিােন উভনয়ি িন্য এ 

েংক্রান্ত কম মপ্রডক্রয়া েহিতি হনব। 

০৩ আন্তিমাডতক চলডিত্র উৎেনব 

ডবডেটিআই ডনডম মত 

সপ্রািাকিনেমূনহি অংিগ্রহণ 

ডিিােীনদি ডনডম মত, বাছাইকৃত চলডিত্রেমূনহি 

ডবনেি ডবডভন্ন আন্তিমাডতক চলডিত্র উৎেনব 

অংিগ্রহনণি িন্য প্রন ািক ডহনেনব ডবডেটিআই-

এি প্রাডতষ্ঠাডনকভানব উনদ্যাগ গ্রহণ।  

প্রডিিণােীনদি ডনডম মত চলডিত্রেমূনহি 

ডবস্তাি, েডিডচডত ও স্বীকৃত অডিমত হনব। 

০৪ ননভল কনিানা ভাইিাে 

েংক্রমণ সেনক েডিত্রানণি 

ডনডমি কা মক্রম গ্রহণ 

উদ্ভুত েডিডস্থডতনত স্বাস্থয মন্ত্রণালয় ডননদ মডিত 

েন্থায় কা মকিী েডিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। 

ইনডেটিউনটি েকনলি স্বাস্থয ঝুডিঁ কমনব।  

০৫ ডিডিটাল ডিেনপ্ল সবাি ম স্থােন প্রডতষ্ঠাননি েমু্মখ সদয়ানল একটি ডিডিটাল ডিেনপ্ল 

সবাি ম স্থােননি মাধ্যনম ইনডেটিউনটি সকাে ম ও 

অন্যান্য কা মক্রনমি তথ্য প্রদি মন। 

প্রনয়ািনীয় তথ্যেমূহ িনগননি উনেনশ্য 

উন্মুি কিা হনব এবং চলমান 

কা মক্রমেমূহ আিও সবগবান হনব।  

 
 তথ্য কডমিন 

 

ডিডিটাল সেবা ততডিি তাডলকা 
 

ক্রডমক 

নং 

উদ্ভাবননি নাম উদ্ভাবননি েংডিপ্ত ডববিণ উদ্ভাবন গ্রহনণি 

স ৌডিকতা 

০১  Covid-19 ডবস্তাি সিানি নাগডিনকি সুডবিানে ম ভার্চময়াল Zoom শুনানীি আনয়ািন।     

 


