
ফাাংরাদে সতু কর্তৃদেয উদ্ভাফনী উদযাগ 

 

অ্যাদে কদরার সদেভ উইথ সপই সযকগসনন এন্ড সেম্পাদযচায সভজাযদভন্ট 

COVID-19 ভাভাসয সভাকাদফরায় ভাস্ক সযধান ও াভাসজক দূযত্ব  ফজায় যাখা অ্ত্যাফশ্যক । সতু বফদন আগত্ 

কভকৃত্াৃ-কভচৃাযী ও েনৃাথীদেয সেদয ত্াভাত্রা সযভাও জরুযী। সতু বফদন ইদত্াপূদফ ৃব্যফহৃত্ ফাদয়াদভসিক অ্যাদে 

কদরার সদেভটিদত্ আঙ্গুদরয ছা ও ৩ ইসি দূয দত্ কাদডযৃ ভাধ্যদভ উসিসত্ গ্রণ কযা দত্া মাদত্ াভাসজক দূযত্ব 

ফজায় যাখা ম্ভফ দত্া না। এদেদত্র স্পসৃফীন  অ্যাদে কদরার সদেভ অ্ত্যন্ত ায়ক। এভত্াফিায়, অ্সপদয 

স্বাবাসফক কাজকভ ৃও সনয়ভকানুন চালু যাখায জন্য প্রথভফাদযয ভদত্া সতু বফদনয প্রদফদ্বাদয অ্যাদে কদরার সদেভ 

উইথ সপই সযকগসনন  ও সেম্পাদযচায সভজাযদভন্ট সদেভ চালু কযা য়।  এই সদেদভ ২-৩ পৄে দূযত্ব ফজায় সযদখ  

সচাযা সচসিত্ কযদনয ভাধ্যদভ উসিসত্ গ্রণ কযা ম্ভফ য় ও স্বয়াংসিয়বাদফ েযজা খুদর মায়।। ভাস্ক সযধান না কযদর 

সদেভটি ত্কীকযণ ফাত্াৃ াংদকত্ প্রোন কদয ও েযজা ফন্ধ অ্ফিায় থাদক। এছাড়া এদত্ সেদয ত্াভাত্রা সযভাসয 

সুদমাগ যদয়দছ। যীদযয ত্াভাত্রা  ৩৭ সডসগ্র সরসয়া অ্সত্িভ কযদর  স্বয়াংসিয়বাদফ ত্কৃফাত্াৃ সফদজ উঠদফ  ও েযজা 

উনু্ক্ত দফ না। এদত্ স্বািয দচত্নত্া ও ব্যসক্তগত্ সুযো ত্থা াভসগ্রক অ্সপদয সুযো বৃসি সদয়দছ  এফাং সকাসবড 

াংিভদণয ঝুঁসক হ্রা সদয়দছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সচত্র: পূদফযৃ িসত্                                                                  সচত্র : ফত্ভৃান িসত্  

 

 

 



সতু বফদনয সফদ্যযৎ খযচ াশ্রয়কদে Motion Detection Sensor িান 

 
সফদ্যযৎ ব্যয় াশ্রদয়য রদেয সতু বফদন Motion Detection Sensor িান কযা দয়দছ। সতু বফদন প্রসত্সেন রাইে 

সদেভ ব্যফায কদয অ্সপ চারনা কযদত্ য় । অ্সপদ ম্যানুয়ার িসত্ ব্যফায কদয রাইে সদেভ অ্ন-অ্প কযায 

প্রদয়াজন য়। ব্যস্তত্া অ্থফা ভুদর অ্দনক ভয় রাইে অ্ন কদযই অ্দনদক অ্সপ কে ত্যাগ কযদত্ াদযন । পদর ভা 

সদল অ্ত্যসধক সফদ্যযৎ সফর আদ । Motion Detection Sensor িান কযায পূদফ ৃ  সতু বফদন জানুয়াসয /২০২১ 

ভাদ সফদ্যযৎ সফর ৮ ,৯৪,৭৬৩ োকা  য়। উক্ত সদেভ িাদনয দয সপব্রুয়াসয /২০২১ ভাদ সফদ্যযৎ সফর ৫ ,৮৬,৪০৪ োকা  

য়। পদর সফদ্যযৎ সফদরয াশ্রয় আনুভাসনক ৩৫% । অ্প্রদয়াজনীয় সফদ্যযদত্য অ্চয় সযাদধ  Motion Detection 

Sensor গুরুত্বপূণ ৃভূসভকা ারন কযদছ। 

 পূদফযৃ অ্ফিা (জানুয়াসয/২০২১) ফত্ভৃান অ্ফিা (সপব্রুয়াসয/২০২১) 

সফদ্যযৎ সফর (োকা) ৮,৯৪,৭৬৩ ৫,৮৬,৪০৪ 

 

 

উৎদ আয়কয ও বযাে সযদাদধয প্রত্যয়নত্র অ্নরাইদন প্রোন 

 

ফাাংরাদে সতু কর্তৃে কর্তকৃ সফসবন্ন ঠিকাোয ফা সফা প্রোনকাযীয অ্নুকূদর সযদাসধত্ সফর দত্ সফসধ অ্নুমায়ী 

উৎদ আয়কয ও বযাে কত্নৃ কযা য়। উক্ত আয়কয ও বযাে চারাদনয ভাধ্যদভ যকাসয সকালাগাদয জভা প্রোন কযা দয় 

থাদক। আয়কয ও বযাে সযদাদধয প্রভাণস্বরূ ঠিকাোয ফা সফা প্রোনকাযীদক প্রত্যয়নত্র প্রোন কযা য়। এই 

প্রত্যয়নত্র াংগ্রদয জন্য ত্াদেয একাসধকফায অ্সপদ আদত্ য়। একাসধকফায অ্সপদ মাত্ায়াত্ কযদত্ ত্াদেয ভয় 

ও অ্থ ৃব্যয় য়। 

 

ঠিকাোয ফা সফা প্রোনকাযীগণ মাদত্ দজই এই সফা সদত্ াদযন সজন্য ERP Software ব্যফায কযা দে। 

এই পেওয়যাদযয দ্বাযা স্বয়াংসিয়বাদফ প্রত্যয়নত্র প্রস্তুত্ কদয ই-সভইদরয ভাধ্যদভ যাসয ঠিকাোয ফা সফা প্রোনকাযীয 

সনকে সপ্রযণ কযা য়। এই ব্যফিায পদর ত্াদেয অ্থ ৃও ভয় ব্যয় কদয প্রত্যয়নত্র াংগ্রদয জন্য অ্সপদ আদত্ দে 

না।  

 

 

েনৃাথীদেয অ্নরাইন ভত্াভত্ সযফীেণ ব্যফিা 

সফা প্রোন েপ্তদযয াভসগ্রক ভান উন্নয়ন একটি সফযাভীন ধাযাফাসক প্রসিয়া। সফা প্রোদনয ভান উন্নয়দনয জন্য 

সফাপ্রাথীদেয ভত্াভত্ ও সযফসত্তৃ্ প্রদয়াজন ম্পদকৃ ম্যক ধাযণা থাকা অ্সযাম।ৃ সফসয বাগ সেদত্রই সফাপ্রাথীদেয 

প্রাসপ্ত-অ্প্রাসপ্তয সফলয়গুদরা মথামথ কর্তৃেদক জানাদনায প্রসিয়া ভয়াদে। সফলয়টিদক জ কযায জন্য সতু বফদন 

একটি অ্নরাইন ভত্াভত্ সযফীেণ ব্যফিা াংদমাজন কযা দয়দছ। সতু বফন সথদক প্রিাদনয ভয় একজন সফাপ্রাথী ফা 

েনৃাথী সতু বফদন ত্ায অ্সবজ্ঞত্ায সফলয়টি কর্তৃেদক খুফ দজই জানাদত্ াদযন।  



সফাপ্রাথী/েনৃাথীদেয অ্সবজ্ঞত্া জানায জন্য অ্নরাইন ভত্াভত্ সযফীেণ ব্যফিায োচ-সিদন  Smiley/Emoticon 

এয 5-point Likert Scale ব্যফায কযা দয়দছ। ট্যাদফয োচ-সিদন োচ কদয একজন সফাপ্রাথী  ত্ায ভত্াভত্ জানাদত্ 

াদযন। সফাপ্রাথী মসে সফায় ন্তুষ্ট না ন স সেদত্র ত্ায অ্ন্তুসষ্টয কাযণ উদেখ কযদত্ াদযন। এছাড়া, সম সকান প্রকায 

ভন্তব্য ও যাভ ৃ প্রোন কযায সুদমাগও যদয়দছ। অ্নরাইন ভত্াভত্ সযফীেণ ব্যফিাটি সেস-সফদেী কদরয জন্য 

ব্যফাম ৃ কযায রদেয ফাাংরা ও ইাংদযসজ উবয় প্রকায ইন্টাযদপ যাখা দয়দছ। এই পেওয়যাদযয ব্যাকএদন্ডয ভাধ্যদভ 

কর্তৃে সফাপ্রাথীদেয ন্তুসষ্টয ভাত্রা সযফীেণ কযদত্ াযদছ। পদর সযফীেণ ব্যফিাটি সফাোত্াদেয আযও ত্ৎয 

দত্ উদু্বি কযদছ। 

 

 

পাইর িযাসকাং সদেভ 

 

জনাধাযণদক সফা প্রোদনয জন্য ফাাংরাদে সতু কর্তৃদেয কভকৃত্াৃ-কভচৃাযীগণ ফেৃা দচষ্ট থাদকন। ত্দফ অ্দনক 

ভয় নসথত্র ঠিক সডদস্ক ঠিক ভদয় স ুঁছায় না। পদর অ্নাকাসিত্ সফরম্ব ঘদে থাদক। অ্দনক সেদত্র পাইর 

misplaced য়। ত্খন পাইরটি খু ুঁজদত্ সগদয়ও ভদয়য অ্চয় য়।  

 

 

সকক্-অ্প সভটিাং 

 

ফাাংরাদে সতু কর্তৃদেয প্রান উইাং-এ কভ ৃসেফদয শুরুদত্ (কার ০৯:১০ সভ. - ০৯:২০ ফা সনকেফত্ী ভদয়) 

াংসেপ্ত ভদয়য জন্য াংসিষ্ট কর কভকৃত্াৃ এফাং key-staff-সেয সনদয় ‘সকক্ -অ্প সভটিাং’এয প্রফত্নৃ কযা দয়দছ। এই 

বায় সেদনয কভসৃূচীয prioritization-এয ভাধ্যদভ কাদজয গসত্ বৃসি কযা ম্ভফ দে। াংসিষ্ট কদর এই বায় 

উসিত্ থাকায় ভন্বয়ও বৃসি াদে এফাং অ্গ্রাসধকায ত্াসরকাভুক্ত কামৃমূ দজ ও সুষ্ঠুবাদফ ম্পন্ন কযা ম্ভফ দে।  

 

 

 



দচত্নত্ামূরক সাোয 

 

সরপদেয সযফদত্ ৃ সিঁসড়য ব্যফাযদক উৎাসত্ কযদত্ “Burn Calories, Not Electricity” সলাগান একটি 

সাোয মুদ্রণ কযা দয়দছ। সরপদেয সযফদত্ ৃসিঁসড়য ব্যফায সমভন সফদ্যযৎ াশ্রয় কদয সত্ভসন কাসয়ক সযশ্রভ যীযদক 

সুি যাখদত্ াায্য কদয। সফদ্যযৎ াশ্রয়ী ওয়ায় এই অ্বযা দযােবাদফ সযদফ ফান্ধফও ফদে। 

 

 

অ্সবদমাগ প্রসত্কায ব্যফিা 

 

সফা প্রত্যাী জনাধাযণ মাদত্ দজই ত্াদেয অ্সবদমাগ ফা ভত্াভত্ াংসিষ্ট কর্তৃেদক জানাদত্ াদয এজন্য সতু 

সফবাগ এফাং এয অ্ধীনি াংিা ফাাংরাদে সতু কর্তৃদেয ওদয়ফাইদে Grievance Redress System (GRS) 

াংদমাজন কযা দয়দছ। জনাধাযণ অ্নরাইদন খুফ দজই এয ভাধ্যদভ ত্াদেয অ্সবদমাগ/ ভত্াভত্/ যাভ ৃজানাদত্ 

াযদছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যফাযকাযী এই সদেদভ রগ-ইন কদয সযসজদেদনয ভাধ্যদভ ত্ায অ্সবদমাগ ফা যাভ ৃজানাদত্ াযদফন। 

সযসজদেদনয ভয় ই-সভইর এযাদে ফা সভাফাইর সপান নম্বয সেদয় থাকদর স্বয়াংসিয়বাদফ ত্ায ই-সভইর এযাদে এফাং 

সভাফাইর সপাদন পরবাদফ অ্সবদমাগ/যাভ ৃোসখর াংিান্ত একটি সভদজ স ুঁদছ মাদফ । সত্ভসন যফত্ীদত্ ত্ায 

োসখরকৃত্ অ্সবদমাগ কর্তৃদেয সনকে সনষ্পসিয সকান মাৃদয় যদয়দছন ত্াও সেখদত্ াযদফন। কর্তৃে কর্তকৃ অ্সবদমাগটি 

সনষ্পসি ওয়ায য সত্সন আদযকটি সভদজ াদফন।  

 

সয়াযড সপাল্ডায (Shared Folder) 
 

সফসবন্ন ধযদণয ডকুদভদন্টয soft copy দজ আোন-প্রোদনয রদেয সতু সফবাদগয LAN server-এ একটি share 

folder সৃজন কযা দয়দছ। এই সপাল্ডাদয সফসবন্ন উইাং এয নাদভ পৃথক সপাল্ডায যদয়দছ। প্রদয়াজনীয় কর ডকুদভন্ট এফাং 

খড়া এফ সপাল্ডাদয প্রদয়াজনানুাদয াংযেণ কযা য়। কভকৃত্াৃ-কভচৃাযীগণ দজই ত্াদেয প্রদয়াজনীয় ডকুদভন্ট এই 

সপাল্ডাদযয ভাধ্যদভ সয়ায কযদত্ াদযন। সনয়সভত্ বায সনাটি, কামৃত্র, কামসৃফফযণী, প্রসত্দফেন এই সপাল্ডাদযয 

ভাধ্যদভ সয়ায কযা য়। এদত্ কাগজ ও সপ্রসন্টাং এয কাসর/সোনায াশ্রয় দে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ইউজড্ সায সযাইসলাং ফে 

 

অ্দনক ভয় আভযা কাগদজয সকফরভাত্র একটি পৃষ্ঠাই ব্যফায কদয থাসক। পদর অ্ন্য পৃষ্ঠাটি অ্ব্যফহৃত্ সথদক মায়। 

কাগদজয দফাৃচ্চ ব্যফায সনসিত্কদে সতু সফবাদগ ‘ইউজ ড সায সযাইসলাং ফে’ প্রফত্নৃ কযা দয়দছ। সকফরভাত্র 

একটি পৃষ্ঠা ব্যফায কযা দয়দছ এভন কাগজগুদরা এই ফদে জভা যাখা য়। খড়া সপ্রসন্টাং এফাং অ্ন্যান্য কাদজ এই ফদেয 

কাগজ ব্যফায কযা য়। ব্যফাদযয সুসফধাদথ ৃসতু বফদনয প্রসত্টি সলাদয central LAN printer এয কাদছ 

এই ‘ইউজ ড সায সযাইসলাং ফে’ গুদরা িান কযা দয়দছ। এদত্ কদয সমভন কাগদজয দফাৃচ্চ ব্যফায সনসিত্ কযা 

ম্ভফ দে সত্ভসন কাগদজয ব্যফাযও হ্রা সদয়দছ।  

 

আইসডয়া ফে 

 

সতু সফবাগ এফাং ফাাংরাদে সতু কর্তৃদেয কভকৃত্াৃ-কভচৃাযীগণ মাদত্ সনসদৃ্বধায় ত্াদেয ইদনাদবটিব আইসডয়া 

কর্তৃদেয াদথ সয়ায কযদত্ াদযন এজন্য সতু বফদনয সফসবন্ন সলাদয ‘আইসডয়া ফে’ িান কযা দয়দছ। কভকৃত্াৃ-

কভচৃাযীগণ ত্াদেয সম সকান আইসডয়া সরদখ এই ফদে সপরদত্ াদযন। কর্তৃে সনসেষৃ্ট ভয় যয এফ আইসডয়া ফে 

সথদক াংগ্রপূফকৃ মাচাই-ফাছাই কদয ‘ইদনাদবন কসভটি’য বায় উিান কদয থাদক। 

 

 


