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২০১৭-১৮ অর্ থ বছরেে এপিএ চুপিরে “কার্ থিদ্ধপে ও সেবাে মারনান্নয়ন” শীর্ থক সকৌশলগে উরেশ্য  

এে আওোয় উদ্ভাবনী উরযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন িপেকল্পনা সমূহের ডাটাহেজ (িপেমার্থন ও েংরশাধন েহ) 

 

ক্রপমক 

নং 

উদ্ভাবনী উরযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন িপেকল্পনা েমূহ  

(ক্ষুদ্র উন্নয়ন পশরোনাম) 

1.  েকল ওয়াশ রুম প্ররয়ার্নীয় েেঞ্জমাপিেহ েপিে কো।  

2.  অন-লাইন পনরয়ারগে সেরে িেীোর্ীরিে এেএমএে এে মাধ্যরম অবগে কো (প্ররবশ িে Download এে পবর্রয়)। 

3.  অপিোে থ সকায়াটারেে বর্থয ব্যবস্থািনায় আধুপনকায়ন ও এ েম্পরকথ সেপমনাে আরয়ার্ন কো ও বাস্তবায়ন পনপিে কো।   

4.  পবপিন্ন ওয়াশরুরম পনোিি ও িপেচ্ছন্নিারব ওয়াশরুম ব্যবহারেে পনরি থপশকাে ব্যবস্থা কো 

5.  এপিএেপেএল কযাপিরনে খাবাে মান ও িপেরবশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং কযাপিরনে বর্থ ব্যবস্থািনা আধুপনকায়ন। 

6.  েকল কম থকেথা/কম থচােীরিে আগামী পেন মারেে মরধ্য সেপমনারেে মাধ্যরম BMI অনুোরে ওর্ন পনয়ন্ত্ররেে িোমশ থ প্রিান।  

7.  
িপেরবশ, প্রপেরবশ ও দুর্ে েংক্রান্ত পবর্রয় আগামী ৩ মারেে মরধ্য েকল কম থকেথা/কম থচােীরিে পনরয় েরচেনোমূলক সেপমনারেে আরয়ার্ন 

কো। 

8.  
এপিএেপেএল এে  পনর্স্ব আবাপেক এলাকা এবং স্থানীয় র্নগেরক পনরয় পবদুযৎ ও গ্যাে ব্যবহারেে অিচয় সোধ করল্প সেপমনারেে আরয়ার্ন 

কো। 

9.  আবাপেক এলাকায় মশক, কীটিেঙ্গ ও েপেকে প্রােী পনধরনে ব্যবস্থা কো 

10.  এপিএেপেএল-এে েকল আবাপেক এলাকায় অপেপর্েহ েকল বপহোগেরিে গমন-বপহ থগমরনে র্ন্য পেপকউপেটি সগইরট পনবন্ধন ব্যবস্থা চালু কো।  

11.  আবাপেক এলাকাে বর্থ দিপনক অিোেরেে ব্যবস্থা কো। 

12.  সটাে ম্যারনর্রমি পেরটরম সটশনােী আইরটম েমূহরক পেরকাপ ং এে মাধ্যরম েনাি কেরেে ব্যবস্থা কো। 

13.  এপিএেপেএল এে কনিারেন্স রুরম ইউপনিাে থাল সমাবাইল চার্থাে িরয়রিে ব্যবস্থা কো। 

14.  
এপিএেপেএল এে পব-টাইি আবাপেক এলাকাে বাো েমূরহে পবদুযৎ েংরর্াগ পনোিি োখাে লরেয সমনুয়াল সমইন সুইচ প্রপেস্থািন পূব থক 

অরটারমটিক সেকাে স্থািন কো। 

15.  ৩,৪ ও ৫ নং ইউপনরটে বয়লারে িাপখে বেবাে পনয়ন্ত্রে। 

16.  এপিএেপেএল এে ১নং সগইরটে িাপচং সমপশন েংলগ্ন সগইটটি অরটারমটিক লপকং পেরটরমে আওোয় আনাে র্ন্য প্ররয়ার্নীয় ব্যবস্থা গ্রহে। 

17.  
কাগরর্ে ব্যবহাে হ্রাে করল্প প্রপে অর্ থ বছরে পবিাগ ওয়ােী কাগর্ ইসুয এবং ইসুযকৃে কাগরর্ে ব্যবহারেে প্রপেরবিন ব্যবস্থািনা কর্তথিেরক 

সপ্রেে। 

18.  
েকল কররাল রুরমে র্ন্য ব্যবহৃে আেবাবিে েমূরহে ইনরিনটেী-এে মাধ্যরম সেক থভূি কো ও ব্যবহাে অরর্াগ্য মালামাল িান্ডারে সিেে 

প্রিান। 

19.  এপিএেপেএল আবাপেক এলাকাে (পেং সো  েংলগ্ন) োস্তা েমূরহে ধুপল বাপল পনেেন করল্প প্ররয়ার্নীয় ব্যবস্থা গ্রহে। 

20.  
আউটরোপেং িদ্ধপেরে পনরয়াগকৃে িপেচ্ছনোকমীরিে (পিনাে) পবশুদ্ধ খাবাে িাপনে ব্যবস্থােহ দুপুরেে খাবারেে র্ন্য একটি সুপনপি থষ্ট ও 

স্বাস্থেম্মে স্থারনে ব্যবস্থা কো। 

21.  এপিএেপেএল প্ল্যাি এপেয়াে পেং সো  েংলগ্ন এলাকাে র্লবদ্ধো পনেেন করল্প ব্যবস্থা গ্রহে কো। 

22.  এপিএেপেএল এে োর্কথরলটিং ওয়াটাে িাম্প ইনরটক চযারনরলে বর্থ (কচুেীিানা, নলখাগো ইেযাপি) দিপনক অিোেে কো। 

23.  এপিএেপেএল এে উিরকন্দ্র এলাকায় ঘাে-র্ঙ্গল কাটাে িেিেই অিোেে। 

24.  পে-সটন্ডাপেং িপেহারেে উরেরশ্য ঠিকািাে/েেবোহকােীরিে েরচেনাো বৃপদ্ধে র্ন্য আগামী ৩ মারে কমিরে ১টি সেপমনারেে আরয়ার্ন কো। 

25.  এপিএেপেএল-এে লাইরেেীে র্ন্য একটি সেপেপিরকশন ম্যানুয়াল দেেী কো। 

 

 
 


