বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি ২০১৮-১৯ এ অন্তর্ভিি “কার্ িপদ্ধর্ি ও সসবার র্াননান্নয়ন” শীষ িক সকৌশলগি উনেশ্য
এর আওিায় উদ্ভাবনী উনযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন পর্রকল্পনা সমূহের ডাটাহেজ (হালনাগাদকৃি)
ক্রর্র্ক
নং

উদ্ভাবনী উনযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন পর্রকল্পনা সমূহ
(ক্ষুদ্র উন্নয়ন র্শনরানার্)

1.

সকল ওয়াশ রুর্ প্রনয়াজনীয় সরঞ্জর্ার্দসহ সর্িি করা।

2.

অন-লাইন র্ননয়ানগর সেনে পরীোর্থীনদর এসএর্এস এর র্াধ্যনর্ অবগি করা (প্রনবশ পে Download এর র্বষনয়)।

3.

অর্িসাস ি সকায়াটানরর বজিয ব্যবস্থাপনায় আধুর্নকায়ন ও এ সম্পনকি সসর্র্নার আনয়াজন করা ও বাস্তবায়ন র্নর্িি করা।

4.

র্বর্িন্ন ওয়াশরুনর্ র্নরাপদ ও পর্রচ্ছন্নিানব ওয়াশরুর্ ব্যবহানরর র্ননদ ির্শকার ব্যবস্থা করা

5.

এর্পএসর্সএল কযার্িননর খাবার র্ান ও পর্রনবশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং কযার্িননর বজি ব্যবস্থাপনা আধুর্নকায়ন।

6.

সকল কর্িকিিা/কর্িচারীনদর আগার্ী র্িন র্ানসর র্নধ্য সসর্র্নানরর র্াধ্যনর্ BMI অনুসানর ওজন র্নয়ন্ত্রনের পরার্শি প্রদান।

7.

পর্রনবশ, প্রর্িনবশ ও দুষে সংক্রান্ত র্বষনয় আগার্ী ৩ র্ানসর র্নধ্য সকল কর্িকিিা/কর্িচারীনদর র্ননয় সনচিনিামূলক সসর্র্নানরর আনয়াজন
করা।

8.

এর্পএসর্সএল এর র্নজস্ব আবার্সক এলাকা এবং স্থানীয় জনগেনক র্ননয় র্বদুযৎ ও গ্যাস ব্যবহানরর অপচয় সরাধ কনল্প সসর্র্নানরর আনয়াজন
করা।

9.

আবার্সক এলাকায় র্শক, কীটপিঙ্গ ও ের্িকর প্রােী র্নধননর ব্যবস্থা করা

10.

এর্পএসর্সএল-এর সকল আবার্সক এলাকায় অর্ির্র্থসহ সকল বর্হরাগিনদর গর্ন-বর্হ িগর্ননর জন্য র্সর্কউর্রটি সগইনট র্নবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা।

11.

আবার্সক এলাকার বজি দদর্নক অপসারনের ব্যবস্থা করা।

12.

সটার ম্যাননজনর্ি র্সনটনর্ সটশনারী আইনটর্ সমূহনক র্রনকার্ ং এর র্াধ্যনর্ সনাি করনের ব্যবস্থা করা।

13.

এর্পএসর্সএল এর কনিানরন্স রুনর্ ইউর্নিাস িাল সর্াবাইল চাজিার পনয়নির ব্যবস্থা করা।

14.

এর্পএসর্সএল এর র্ব-টাইপ আবার্সক এলাকার বাসা সমূনহর র্বদুযৎ সংনর্াগ র্নরাপদ রাখার লনেয সর্নুয়াল সর্ইন সুইচ প্রর্িস্থাপন পূব িক
অনটানর্টিক সেকার স্থাপন করা।

15.

৩,৪ ও ৫ নং ইউর্ননটর বয়লানর পার্খর বসবাস র্নয়ন্ত্রে।

16.

এর্পএসর্সএল এর ১নং সগইনটর পার্চং সর্র্শন সংলগ্ন সগইটটি অনটানর্টিক লর্কং র্সনটনর্র আওিায় আনার জন্য প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহে।

17.

কাগনজর ব্যবহার হ্রাস কনল্প প্রর্ি অর্থ ি বছনর র্বিাগ ওয়ারী কাগজ ইসুয এবং ইসুযকৃি কাগনজর ব্যবহানরর প্রর্িনবদন ব্যবস্থাপনা কর্তিপেনক
সপ্ররে।

18.

সকল কনরাল রুনর্র জন্য ব্যবহৃি আসবাবপে সমূনহর ইননিনটরী-এর র্াধ্যনর্ সরক িভূি করা ও ব্যবহার অনর্াগ্য র্ালার্াল িান্ডানর সিরি
প্রদান।

19.

এর্পএসর্সএল আবার্সক এলাকার (র্রং সরা সংলগ্ন) রাস্তা সমূনহর ধুর্ল বার্ল র্নরসন কনল্প প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহে।

20.

আউটনসার্সং পদ্ধর্িনি র্ননয়াগকৃি পর্রচ্ছনিাকর্ীনদর (র্িনার) র্বশুদ্ধ খাবার পার্নর ব্যবস্থাসহ দুপুনরর খাবানরর জন্য একটি সুর্নর্দ িষ্ট ও
স্বাস্থসম্মি স্থাননর ব্যবস্থা করা।

21.

এর্পএসর্সএল প্ল্যাি এর্রয়ার র্রং সরা সংলগ্ন এলাকার জলবদ্ধিা র্নরসন কনল্প ব্যবস্থা গ্রহে করা।

22.

এর্পএসর্সএল এর সার্কিনলটিং ওয়াটার পাম্প ইননটক চযানননলর বজি (কচুরীপানা, নলখাগরা ইিযার্দ) দদর্নক অপসারে করা।

23.

এর্পএসর্সএল এর উপনকন্দ্র এলাকায় ঘাস-জঙ্গল কাটার পরপরই অপসারে।

24.

র্র-সটন্ডার্রং পর্রহানরর উনেনশ্য ঠিকাদার/সরবরাহকারীনদর সনচিনািা বৃর্দ্ধর জন্য আগার্ী ৩ র্ানস কর্পনে ১টি সসর্র্নানরর আনয়াজন করা।

25.

এর্পএসর্সএল-এর লাইনেরীর জন্য একটি সের্সর্িনকশন ম্যানুয়াল দিরী করা।

26.

নর্থ ি প্রকল্প এলাকায় নতুন প্রশাসর্নক িবননর গ্রাউন্ড সলানর “সলার প্ল্যান” স্থাপননর কাজ।

27.

দাপ্তর্রক সটর্লনিান/ই-সর্ইল সম্বর্লি একটি সর্াগানর্াগ পুর্স্তকা প্রকাশ।

28.

সাউর্থ-নর্থ ি প্ল্যাি এর্রয়ার র্বর্িন্ন দপ্তর/প্ল্যাি-এ আিযন্তরীন র্ািায়াি সহজ করার জন্য পর্রবহনপুনলর সহায়িায় পর্রবহননর (র্পকআপ/ র্ি
হুইলার) ব্যবস্থা করা।
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