বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর উ াবনী ধারণা/উে াগ 2020-2021 এর তািলকা
িমক

সবার ধরন

ইেনােভশ আইিডয়া

১.

অভ রীণ সবা

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর
সাধারণ ার থেক উে ািলত
মালামােলর ( ফরতেযা )
িহসাব সংর ণ ব া বতন।

২.

নাগিরক সবা

আহসান মি ল জা ঘর ও
াধীনতা জা ঘের অনলাইন
েক ং ব া বতন।

ম

/ ি য়া/পিরে ি ত/ফলাফল

এই িসে েমর মা েম কমকতােদর চাকিরকালীন দা িরক েয়াজেন সাধারণ ার থেক উে ািলত যাবতীয়
আসবাবপ /সর াম ইত ািদর তািলকা সংরি ত হেব যােত সংি কমকতাগণ ফরতেযা মালামােলর
ত াবধান করেত পােরন। এবং পিরসং ানগত ও অব ানগত ত স েক েবই ব া িনেত পারেবন। যােত
অবসরকালীন সমেয় কােনা কার সম ার ি না হয়।অবসরে ার র েবই িবষয় র রাহা স ব হেব।
ঁ
অবসরে ার কালীন সমেয় বারবার জাতীয় জা ঘের এেস আসবারপ /সর াম খ জা িজর
েয়াজন না হয়।
ফেল সময় ও মলাঘব করা স ব হেব।
এ এক স টওয় ার িসে ম যা সাভাের সং ািপত হেব। একাউ ধারী সকল কমকতা-কমচারী যার যার
একাউে েবশ কের মালামােলর িহসাব দখেত পারেবন।
বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর ায় আহসান মি ল জা ঘর ও াধীনতা জা ঘের অনলাইন েক ং ব া
বতন করা স ব। এই ব ায় জাতীয় জা ঘেরর েক ং িসে ম এর সােথ উ ’ জা ঘরেক সং
করা যেত পাের। এর মা েম জাতীয় জা ঘের যভােব অনলাইন েকট িব য় হয়, সভােবই উ জা ঘর
’ র েকট িব য় করা স ব হেব।

কািভড ১৯ কালীন সমেয় িবষয় অত উপেযাগী হেত পাের। দশনগণ উ জা ঘর ’ অনলাইন িকেটর
মা ম পিরদশন করেত পারেবন।
এ এক স টওয় ার িসে ম। জাতীয় জা ঘেরর জ একই িহসােব পেম
হেব। িত জা ঘেরর জ ত িরেপাট করা স ব হেব।

গটওেয়র মা েম অথজমা
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03.

04.

গেবষণা ি /অ দান

অভ রীণ সবা

০৫.

০৬.
০৭

০৮.

নাগিরক সবা

বই

ক পাঠ

জা ঘরেরর িকউেরেটািরয়াল িবভােগর জ বছের ০১ (এক) গেবষণা ি /অ দান দান করা যেত পাের।
আ হী কমকতারা তােদর গেবষণা াবনা দািখল করেবন। উ
াবনা ক পে র যাচাই বাছাইেয়র পর তা
ম র হেল গেবষণা ি /অ দান বরা দয়া যেত পাের। পরবতী িনিদ সময়সীমার মে উ গেবষণা প
উপ াপন ও জা ঘেরর িনজ জানােল কাশ করা যেত পাের।
জা ঘরেরর িকউেরেটািরয়াল িবভােগর েত ক কমকতা িনদশনসংি বই ক পাঠ কের তা সা ািহক
িভি েত িবভাগীয় কমকতােদর সােথ আেলাচনা করেত পােরন। এেত সংি িনদশন স েক ানগত
জানােশানা ি পেত পাের।

িনদশেনর দিলল দ ােবজ
সংর ণ

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর ইনেভনটির কে জা ঘেরর িত াকালীন সময় ১৯১৩ সন হেত সং হীত
িনদশেনর দিলল দ ােবজ ায় শতবষ সমেয়র হওয়ায় দিলল দ ােবজ েলা ািনং এর মা েম সংর ণ করা।
যােত িকউিরেটািরয়াল িবভােগর কমকতােদর গেবষণার কােজ ও ক পে র চািহদামেতা ত ত
দশন করা
ও ায়ীভােব ত সংর ণ করা স ব হয়।

িনদশন উপহারদাতােদর
তািলকা হালনাগাদকরণ

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘের িনদশন উপহারদাতােদর তািলকা হালনাগাদ কের ডাটােবস তির কের ওেয়বসাইেট
কাশ করা যেত পাের। যােত জনগেণর মে িনদশন উপহার দােন উৎসাহ ি হয়।

অিডও-িভ য়াল/
তিরকরণ

িব াপন বাংলােদশ জাতীয় জা ঘের সংরি ত িবেশষ িক িনদশন ( যা দশক মেন কৗ হল তির কের ) িনেয় ১ িমিনট
বা তারও সমেয়র মে অিডও-িভ য়াল/িব াপন তির করা যেত পাের যা সামািজক যাগােযাগ মা ম
যমন- ফস ক, ইউ উব ইত ািদেত িব াপন িহেসেব চার করা হেব।

উে খেযা িনদশেনর পােশ উে খেযা িনদশেনর পােশ ভেয়স ওভােরর মা েম িনদশন স েক বলা যেত পাের । যা
ে
ভেয়স ওভার সং াপন
েকট য় কের বাটন েপ শানার ব া করা যেত পাের। যা একই সােথ িশ , িতব ী এবং
সাধারণ দশেকর মােঝ কৗ হল তির করেব। যমনঃ া িতক ইিতহাস ালািরেত িবিভ জীবজ র পােশ
ভেয়স ওভােরর মা েম জীবজ র বিশ স েক া া দান করেল এ িশ েদর মেন আন তির করেব।

3

মাবাইল অ া

১০.

3d effects স িলত লাইট, সাউ এবং ইে িরওর িডজাইেনর মে সম য় কের 3d effects স িলত ন ন ালাির াপন করা
ন ন ালাির াপন
যেত পাের।

১১.

১২.

-----03112020-----

তিরকরণ

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর িনেয় মাবাইল অ া

তির করা যেত পাের।

০৯.

অনলাইেন লখকেদর িনকট বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর কাশনা শাখা থেক িবিভ ধরেনর কাশনা েণর ব া নয়া হয়।
থেক পা িলিপ আ ান
বাংলােদেশর িবিশ লখকগণ জাতীয় জা ঘর থেক ত েদর রিচত পা িলিপ কােশর জ মহাপিরচারক
মেহাদেয়র িনকট আেবদনসহ পা িলিপ জমা দন। এই পা িলিপ েলা জমা নয়ার িবষয় সহজীকরেণর জ
‘অনলাইেন লখকেদর িনকট থেক পা িলিপ জমা নয়ার প িত চা করা যেত পাের।
িশ দশনাথ েদর জ ইনেডার দশনাথ েদর সােথ আসা িশ েদর িবেশষ িবেনাদেনর জ ইনেডার গম/িশ
ালাির াপন করা যেত পাের।
গম/িশ ালাির াপন
উ
ালািরেত িশ েদর উপেযাগী কের জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান, শখ রােসল, মাননীয়
ধানমি সহ অ া জাতীয় বীরেদর পিরিচিত, জাতীয় ল, ফল, মাছ, শহীদ িমনার ইত ািদ িবষয় রাখা যেত
পাের। এেত কের জা ঘের দশকসং া ি পােব।

