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uদ্ভাবেনর নাম
কিম্পuটার লয্াবসহ 41 িট েডক্সটপ কিম্পuটাের LAN সংস্থাপন;
িতিট পাঠয্ধারায় আiিসিট িবষয়ক মিডuল aন্তভূর্ক্তকরণ;
Wi-Fi Bandwith 20 mbps-e uন্নীতকরণ;
জাতীয় গণমাধয্ম iনিস্টিটuেটর oেয়ব সাiটেক ডাiনািমক oেয়ব সাiেট রুপান্তর;
িতিট পাঠয্ধারায় আiিসিট িবষয়ক মিডuল aন্তভূর্ক্তকরণ;
িশক্ষণ পিঞ্জেত Online Training aন্তভুর্ক্তকরণ;
লাiে রী aেটােমশন
i-ফাiিলং (নিথ) বয্বস্থাপনা িবষেয় uেদ্দয্াগ গর্হণ।
িডিজটাল িডসেপ্ল েবাড র্ স্থাপন;
14 িট ক্লাসরুমেক মালিটিমিডয়া ক্লাসরুেম রূপান্তর;
iনিস্টিটuেটর িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ আধুিনক য পািত স্থাপন;
িডিজটাল হািজরা চালুকরণ;
3িট ে িণকেক্ষ Interactive Board স্থাপন;
aিফেসর আধুিনকায়ন o সক্ষমতা বৃিদ্ধ;
iন্টারেনটিভিক্তক গণমাধয্ম বয্বস্থাপনা (Web Based Media Management);
i-ফাiিলং (নিথ) বয্বস্থাপনা িবষেয় uেদ্দয্াগ গর্হণ।
iিজিপ েপাট র্ােলর মাধয্েম i-েটন্ডািরং চালুকরণ;
i-লাiে রী System চালুকরেণর uেদয্াগ গর্হণ
িশক্ষণ েকােস র্ িনিমর্ত সকল aিডo/িভিডo aনুষ্ঠান iuিটuব চয্ােনেল আপেলাড eবং oেয়বসাiেট িলংক
দান;
3িট ক্লাসরুেম স্থায়ীভােব সাuন্ড িসেস্টম স্থাপন।
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জুলাi 3127
েথেক কায র্কর্ম
চলমান রেয়েছ।
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