
উদ্ভাবন কার্ যক্রমের অগ্রগতি পর্ যামচাানা া া

দপ্তর/াংস্থা : বাংচামদশ তশশু ককামমতে।

েতিচা ও তশশু তবষয়ক েন্ত্রণাচয়।



ইমনাম শন টিে

ক্র. নং নাে ও পদবী ইমনাম শন টিমে দাতয়ত্ব মোবাইচ ই-মেইচ

১. মো. েতনর মিামান

উপপতরাাচক 

বাংচামদশ তশশু ককামমতে

া াপতি ও ইমনাম শন অতিাার, মিাকাচ পময়ন্ট 

অতিাার

০১৭৪৪-৯৯৯৯৮২ manihon28@gmail.com

২. িািতেনা পার ীন

ািকারী পতরাাচক (াাংস্কৃতিক)

বাংচামদশ তশশু ককামমতে

াদস্য ০১৭২৭-৪২০৯২৯ tahaminabcs30@gmail.com

৩. অত তিৎ বাাক

ািকারী পতরাাচক (প্রশাান)

বাংচামদশ তশশু ককামমতে

াদস্য ০১৭৯৯০৪৪৭৭৪ ab.admin@yahoo.com

৪. ক.কা.কে নািমুচ িক

মপ্রাগ্রাে অতিাার (মিচা)

বাংচামদশ তশশু ককামমতে

াদস্য াতাব ০১৭১২-৭৬৫০১৭ nazmul_bsa@yahoo.com



ইমনাম শন কার্ যক্রমের িথ্য

অর্ য বছর উদ্ভাবনী পাইচট 

উমযামগর াংখ্যা

মরতিমকশন কর 

তাদ্ধান্ত িময়মছ 

কয়টি

মাবা ািিীকরণ

করা িময়মছ কয়টি

তমতিটাচ মাবায় 

করা িময়মছ কয়টি

উদ্ভাবকগণমক 

স্বীকৃতি প্রমণাদনা 

মদয়া িময়মছ তকনা

২০১৭-১৮ ০৩টি ০১টি ০১টি ০১টি িযাঁ

২০১৮-১৯ ০৩টি ০১টি ০১টি ০১টি ০১টি



উদ্ভাবনী উমযামগর াংখ্যা, পাইচট ও মরতিমকশন

(২০১৯-২০২০)

• উদ্ভাবনী পাইচট উমযামগর াংখ্যা : ০৩টি

• মরতিমকশন কর তাদ্ধান্ত িময়মছ কয়টি : ০৩টি

• নূন্যিে ককটি উদ্ভাবনী উমযাগ আঞ্চতচক ও িািীয় পর্ যাময় বাস্তবাতয়ি 

িময়মছ তকনা : িযাঁ

• নূন্যিে ককটি তমতিটাচ মাবা  তিতর ও বাস্তবায়ন িময়মছ তকনা : িযাঁ

• নূন্যিে ককটি মাবা পদ্ধতি ািিীকরমণর পাইচটিং িময়মছ তকনা : িযাঁ

• বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী উমযাগ কবং মাবা ািিীকরমণর মকুমেমন্টশন করা 

িময়মছ তকনা : িযাঁ

• কিিন উদ্ভাবকগণমক স্বীকৃতি / প্রমণাদনা মদয়া িময়মছ : ০১ িন

• কে য পতরকল্পনা মোিামবক িথ্য বািায়ন ক ইমনাম শমনর িথ্য ১০০% 

িাচনাগাদ করা িময়মছ তকনা : িযাঁ



উদ্ভাবনী াক্ষেিা বৃতদ্ধমি কে যশাচা ও প্রতশক্ষণ

ক্র. নং অতিদপ্তর/াংস্থার 

নাে

কক তদমনর 

কে যশাচার াংখ্যা

দুই তদমনর 

প্রতশক্ষণ 

গ্রিণকারীর াংখ্যা

পাঁা তদমনর 

প্রতশক্ষণ 

গ্রিণকারীর াংখ্যা

মেন্টমরর িাতচকা 

প্রস্তুি

১. বাংচামদশ তশশু 

ককামমতে

- - - -



উদ্ভাবনী উমযামগর নাে
উদ্ভাবমনর াংতক্ষপ্ত তববরণ উদ্ভাবন গ্রিমণর

মর্ৌতিকিা

প্রিযাতশি িচািচ পাইচটিং করা িময়মছ

তকনা

াারামদমশ 

বাস্তবায়নমর্াগ্য তকনা

কার্ যক্রমের 

অগ্রগতি

০১. বাল্যতববাি তনমরামির চমক্ষয 

ামািনিা বৃতদ্ধর িন্য াাপলুডু 

মেচনা তিতরকরণ

বাল্য তববাি হ্রাা

করন

বাল্য তবময় হ্রাা

পামব

না িযাঁ ৫০%

০২. ভ্রেমণ তশশুমদর বই পড়ায় 

উৎাাতিি করমণর চমক্ষয 

কেচাপুর মরচমেশমন তশশু

কণ যার স্থাপন কার্ যক্রে

তশশু তকমশারমদর

বই পড়ার প্রতি

আগ্রি সৃতি করা

তশশুরা  তবষ্যমি

সুনাগতরক

তিমামব গমড়

উঠমব

না িযাঁ ৫০%

৩. তশশুমদর স্বািীনিার মািনায় 

উজ্জীতবি করমি বীর 

মুতিমর্াদ্ধামদর কাছ মর্মক 

াািক্ষীরা মিচার মুতিযুমদ্ধর গল্প

মশান শীষ যক কে যসূতা-২০১৮

মুতিযুমদ্ধর

মািনায় তশশমদর

উদ্বুদ্ধ করন

মদশ গঠমন

মুতিযুমদ্ধর

মািনায় তশশুরা

ভূতেকা রােমব

না িযাঁ ৫০%



উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

উদ্ভাবমনর াংতক্ষপ্ত 

তববরণ

উদ্ভাবন গ্রিমণর 

মর্ৌতিকিা

প্রিযাতশি িচািচ পাইচটিং করা িময়মছ 

তকনা

াারামদমশ 

বাস্তবায়নমর্াগ্য তকনা

কার্ যক্রমের অগ্রগতি

০১. বাল্যতববাি

তনমরামির চমক্ষয

ামািনিা বৃতদ্ধর িন্য

াাপলুডু মেচনা

তিতরকরণ

াাপলুডু মেচনা তিতর

করমণর োধ্যমে

বাল্যতববাি তনমরাি

আইমনর িারা াম্পমকয

িনগণমক অবতিি করা

কবং িামদর েমধ্য

ামািনিা বৃতদ্ধর করার

ব্যবস্থা মনয়া র্ায়। কর

োধ্যমে আইমনর

র্র্ার্র্ প্রময়াগ তনতিি

িমব কবং বাল্যতববাি

মরাি াম্ভব িমব।

াাপলুডু মেচনা তিতর

করমণর োধ্যমে

বাল্যতববাি তনমরাি

াম্ভব িমব কবং

িনগমণর েমধ্য

ামািনিা বৃতদ্ধ পামব।

না িযাঁ াংতিি মকাম-ক

বামিট বরাদ্দ না 

র্াকায় কার্ যক্রেটি 

বাস্তবাতয়ি িয়তন।



০২. ভ্রেমণ তশশুমদর

বই পড়ায় উৎাাতিি

করমণর চমক্ষয

কেচাপুর মরচওময়

মেশমন তশশু কণ যার

স্থাপন কার্ যক্রে

ভ্রেমণ তশশুমদর

আনন্দদানাি পাঠা যামা

উৎাাতিি করার চমক্ষয

তশশুমদর বই পড়ায় আগ্রিী

করার িন্য মরচমেশমন

তশশু উপমর্াগী স্থান নাই।

মা চমক্ষয কেচাপুর

মরচওময় মেশমন তশশু-

তকমশারাি াব যস্তমরর র্াত্রী

র্ামি তশশু ককামমতের

আকষ যনীয় পঠন াােগ্রীর

াামর্ পতরতাতি িমি পামর

মা িন্য অিযন্ত আকষ যণীয়

ও আন্দতনক তমিাইমনর

ককটি বুক েচ তনে যাণ

করা প্রময়ািন।

বই পড়ার প্রতি আগ্রি বৃতদ্ধ 

পামব কবং বাংচামদশ তশশু 

ককামমতের পঠন াােগ্রীর 

াামর্ পতরতাি িওয়াাি

তশশু ককামমতের প্রকাতশি 

বই তশশুমদর িামি তুমচ

মদয়া াম্ভব িমব।

না িযাঁ বামিট বরাদ্দ না 

র্াকায় কার্ যক্রেটি 

বাস্তবাতয়ি িয়তন।

৩. তশশুমদর স্বািীনিার

মািনায় উজ্জীতবি

করমি বীর

মুতিমর্াদ্ধামদর কাছ

মর্মক াািক্ষীরা

মিচার মুতিযুমদ্ধর গল্প

মশান শীষ যক কে যসূতা-

২০১৮

তশশুরা স্বািীনিার

মািনায় উজ্জীতবি িমব।

তশশুরা াািক্ষীরা মিচার 

মুতিমর্াদ্ধামদর াম্পমকয 

িানমি পারমব কবং 

স্বািীনিার মািনায় 

উজ্জীতবি িমব। 

না িযাঁ বামিট বরাদ্দ না 

র্াকায় কার্ যক্রেটি 

বাস্তবাতয়ি িয়তন।



িন্যবাদ


