রুযার াওয়ায ক াম্পানী লরলভটেড
ইটনাটবন লভলেয ফাললি
ক্র:
নং:

লফলয়

০১

e-Tendering এয
ভাধযটভ ণয ও
ামি ক্রয়।
কভাে রক্ষ্যভাত্রা
(৩০ লে)

০২

IP Telephony
System
ফাস্তফায়ন।

০৩

On-line
Recruitment
and Selection

প্রস্তালফত লফলয়
( গ ৃীতফয াটেয
নাভ)

৮ লে e-Tender
আফান

Recruitment এফং
Selection
অনরাইটন যায
ফযফস্থা গ্রণ

ফাস্তফায়ন ার

ভিলয ল্পনা -২০১৭

দালয়ত্বপ্রাপ্ত ভি তিা

প্রতযালত পরাপর ( ােলে ম্পন্ন টর গুণগত
ফা লযভাণগত ল লযফতিন আটফ)

েনাফ কভাোঃ আাদুজ্জাভান
লনফিাী প্রট ৌরী (ল এন্ড
ল)

e-Tendering এয ভাধযটভ ণয ও ামি ক্রয় যা
টর স্বচ্ছতা, েফাফলদলতায াাাল ক্রয়
াটমিয লনবভ িরতা লনলিত য়।

শুরুয
তালযখ
০১
োনুয়াযী
২০১৭

ভালপ্তয
তালযখ
৩০ ভার্ি
২০১৭

০১
োনুয়াযী
২০১৭

২৯ েভন
২০১৭

েনাফ কভাোঃ আব্দভর ফাটতন
 াযী ফযফস্থা
(আইললে –লটেভ এন্ড
কনেওয়া ি এডলভলনটেন)

IP Telephony System ফাস্তফায়ন টর
আযললএর এয  র লফদুযৎ ক ন্দ্র এফং দয
দপ্তটযয ভটধয লফনাভূটরয থা ফরা মাটফ এফং
আযললএর টত ফাইটয থা ফরায কক্ষ্টত্র
T&T এয কেলরটপান এয তভ রনায় খযর্ ভ
টফ।

১৩ ভার্ি
২০১৭

১২
আগে
২০১৭

েনাফ াভার কাটন
ফযফস্থা (ভানফ ম্পদ),
দয দপ্তয, আযললএর।

সভয় অচয় কভ হবফ। অথথ সাশ্রয় হবফ। কাবের
দক্ষতা ফাড়বফ। কাবের স্বচ্ছতা ফাড়বফ। সসফা
প্রদান সহেীকরণ হবফ।

লযভা (প্রতযালত
পরাপর ততলয
টয়টে ল না তা
লযভাটয ভানদণ্ড)

০৪

০৫

টেই ICT
কফা

ই-পাইলরং
ফাস্তফায়ন

ICT লফলয় ভযা
ভূ দ্রুত ভাধান
যায েন্য াধাযণ
এফং ফহুর ঘলেত
ভযা ভূটয
ভন্বটয় এ লে
Knowledge
Bank ততলয যণ
এফং ICT লফলয়
কফা গ্রটণয েন্য
এ লে অন-রাইন পভি
র্ারভ যণ।
আযললএর দয
দপ্তটয ই-পাইলরং
ফাস্তফায়ন

১৩ ভার্ি
২০১৭

১২
কটেম্বয
২০১৭

তত্ত্বাফধাটনোঃ েনাফ কভাোঃ
আব্দভর ফাটতন,
 াযী ফযফস্থা
(আইললে- লটেভ এন্ড
কনেওয়া ি এডলভলনটেন)
টমাগীোঃ েনাফ কভাোঃ
াটযায়ায োান
 াযী ফযফস্থা
(আইললে- কপ্রাগ্রালভং এন্ড
ডাোটফে এডলভলনটেন)

০১
োনুয়াযী
২০১৭

২৯ েভন
২০১৭

েনাফ কভাোঃ ভাফভফযভ যভান
ভাফযফস্থা (ভানফ ম্পদ
ও প্রান), দয দপ্তয,
আযললএর।

Knowledge Bank হবত ফযফহারকারীগণ স াট
স াট ফহুল ঘটটত সভসযাসভূবহর সভাধান
টনবেরাই করবত ারবফন পবল ফযফহারকারীবক
আইটসটট সলাকফবলর েন্য অবক্ষা করবত হবফ
না।
এ াড়া সস সকল সভসযা ফযফহারকারী টনবে
সভাধান করবত ারবফন না সসসকল সভসযার
েন্য ফযফহারকারী টলটিত পভথ ূরণ না কবর
একটট অনলাইন পভথ ূরণ কবর সভসযার
ফযাাবর আইটসটট টফবাগবক অফটহত করবফন।
পবল আইটসটট সাবাটথ এর সক্ষবে সভয় অবনক
কভ লাগবফ।
ই-পাইটলিং ফাস্তফায়ন হবল স্বচ্ছতা, েফাফটদটহতা
টনটিত হওয়ার াশাাটশ কাগবের অচয় কভ
হবফ।

