


উদ্ভাবন কার্ যক্রমের অগ্রগতি পর্ যাম াচনা

সভা

দপ্তর/সংস্াাঃ

েতি া তবষয়ক অতিদপ্তর



ইমনামভশন টিে

2

ক্রতেক নং নাে ও পদবী ইমনামভশন টিমে দাতয়ত্ব মোবাই ইমেই 

১. উপ পতরচা ক (ম্যাতিমেট ) ইমনামভশন অতিসার ০১৭২৬০৭৭০৫৫

২. উপ পতরচা ক (প্রশাসন )                                              সদস্য ০১৭১৫৮১৬৫৮৯

৩ উপ পতরচা ক (অর্ য ) সদস্য ০১৭১৫১১৬১১৩

৪. উপ পতরচা ক (পতরকল্পনা)                                                                 সদস্য ০১৭১১১৬১৬১৯

৫. উপ পতরচা ক (প্রতশক্ষণ) সদস্য ০১৭১১৯০০১৮৮

৬. উপ পতরচা ক ( তভতিতি) সদস্য ০১৭৩১৫১৯০৫৫

৭. গমবষণা কে যকিযা (গৃিমসবা) সদস্য ০১৯১৬৮১৯২৮২

৮. মপ্রাগ্রাে অতিসার (ই-িাইত ং) সদস্য ০১৭১২৫৫০১৪৩

৯. রুতবনা গতন, কে যসূতচ পতরচা ক ও ওময়ব সাইমির 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কে যকিযা

সদস্য ০১৭১২৫৮০৯৬

১০ তবতব িহুরা, সিকারী পতরচা ক (সমচিনিা) সদস্য ০১৭১৬৩৯১৬৫৭

১১ নািনীন মিরমদৌস েজুেদার, মপ্রাগ্রাে অতিসার 

(ল্যাকমটটিং)

সদস্য ০১৫৩৬১৫৩৫০১

১২ িাতসনা আখিার খানে, সিকারী পতরচা ক(অর্ য) সদস্য সতচব ০১৭১৫১১২২০৬ aktherhasina71@gmail.com



ইমনামভশন কার্ যক্রমের িথ্য

3

বছর উদ্ভাবনী পাই ট

উমযামগর সংখ্যা

মরতিমকশন এর তসদ্ধান্ত িময়মছ

কয়টি

মসবা সিিীকরণ করা

িময়মছ কয়টি

তিতিটা মসবায় করা

িময়মছ কয়টি

উদ্ভাবকগণমক স্বীকৃতি / 

প্রমণাদনা মদয়া িময়মছ

তকনা

২০১৭-২০১৮ ১২ টি ১২ টি ১টি ১ টি িযাঁ

২০১৮-২০১৯ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ



উদ্ভাবনী উমযামগর সংখ্যা, পাই ট ও মরতিমকশন

(২০১৯-২০২০) 

4

উদ্ভাবনী পাই ট উমযামগর সংখ্যাাঃ ১২ টি

মরতিমকশন এর তসদ্ধান্ত িময়মছ কয়টিাঃ ৬টি

নুন্যিে একটি উদ্ভাবনী উমযাগ আঞ্চত ক ও িািীয় পর্ যাময় বাস্তবাতয়ি িময়মছ তকনাাঃ িযাঁ

নূন্যিে একটি তিতিটা মসবা তিরী ও বাস্তবায়ন িময়মছ তকনাাঃ িযাঁ, ইম্রুভ ম্যাটারতনটি ও ল্যাকমটটিং োদার ভািা

(IMLMA) কে যসূতচটি অন াইন করা িয় http://103.48. 16.6:8080/imlma/login ,

নূন্যিে একটি মসবা পদ্ধতি সিিীকরমণর পাই টিং িময়মছ তকনাাঃ িযাঁ, “মস্বচ্ছামসবী েতি া সংগঠন মরতিমেশন আমবদন প্রতক্রয়া”

 বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী উমযাগ এবং মসবা সিিীকরমণর িকুমেমেশন করা িময়মছ তকনাাঃ িযাঁ

কিিন উদ্ভাবকগণমক স্বীকৃতি / প্রমণাদনা মদয়া িময়মছাঃ ৭৫ িনমক প্রসংসাসূচক  সদন পত্র মদয়া িময়মছ ।

কে য পতরকল্পনা মোিামবক িথ্য বািায়ন এ ইমনামভশমনর িথ্য ১০০% িা নাগাদ করা িময়মছ তকনাাঃ িযাঁ



উদ্ভাবনী সক্ষেিা বৃতদ্ধমি কে যশা া ও প্রতশক্ষণ

ক্র: ে: অতিদপ্তর/সংস্াা্র নাে একতদমনর

কে যশা ার সংখ্যা

দুই তদমনর প্রতশক্ষণ

গ্রিণকারীর সংখ্যা

পাঁচ তদমনর প্রতশক্ষণ

গ্রিণকারীর সংখ্যা

মেেমরর িাত কা প্রস্তুি

১. েতি া তবষয়ক অতিদপ্তর ১টি ১টি

৩৫ িন

২০১৯-২০ অর্ য

বছমরর বাতষ যক 

কে যপতরকল্পনায় না 

র্াকায় ৫তদমনর 

প্রতশক্ষমণর আময়ািন 

করা িয় নাই ।

মেেমরর িাত কা প্রত্তুি

করা িময়মছ ।
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উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

িািীয় েতি া প্রতশক্ষণ ও উন্নয়ন একামিেীমি চ োন বৃতিমূ ক প্রতশক্ষমণর মেিগুম ার নাে প্রিান কার্ যা য় ভবমনর সােমন স্ক্র  মবামি যর 

োধ্যমে প্রচার করা।

6

উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত তববরণ উদ্ভাবন গ্রিমণর মর্ৌতিকিা প্রিযাতশি ি াি পাই টিং করা

িময়মছ তকনা

সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্াগ্য

তকনা

কার্ যক্রমের অগ্রগতি

েতি া তবষয়ক অতিদপ্তরািীন

প্রিান কার্ যা ময় পতরচাত ি

িািীয় েতি া প্রতশক্ষণ ও

উন্নয়ন একামিেীমি চ োন

বৃতিমূ ক প্রতশক্ষমণর

মেিগুম া সম্পমকয

সব যসািারমণর অবগতির িন্য

প্রিান কার্ যা য় ভবমনর

সােমন স্ক্র মবামি যর োধ্যমে

প্রচার করা।

১.প্রচার বৃতদ্ধ, 

২.সব যসািারমণর অবগতি ,

৩.ছাত্রী সংখ্যা বৃতদ্ধ,

৪.েতি ামদর স্বব তি করা ,

৫.নারীমক োনব সম্পমদ

রুপান্তর করা ,

৬.উমযািা সৃতিমি সিায়িা

করা ।

 প্রচার বৃতদ্ধ ও 

সব য 

সািারমনর 

অবগতি বৃতদ্ধ।

 ছাত্রী সংখ্যা 

বৃতদ্ধ।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং সম্পন্ন

করা িময়মছ।



উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

বৃতিমূ ক প্রতশক্ষমণর তবজ্ঞতপ্ত ও িরে ওময়বসাইমট প্রকাশ করা।

উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত তববরণ উদ্ভাবন গ্রিমণর

মর্ৌতিকিা

প্রিযাতশি ি াি পাই টিং করা

িময়মছ তকনা

সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্াগ্য

তকনা

কার্ যক্রমের

অগ্রগতি

েতি া তবষয়ক অতিদপ্তমরর 

প্রিান কার্ যা য় িমি

পতরচাত ি িািীয় েতি া

প্রতশক্ষণ ও উন্নয়ন

একামিেীমি চ োন

বৃতিমূ ক প্রতশক্ষণ মকামস যর

প্রচার বৃতদ্ধ এবং ভতিয ইচ্চ্ছুক

েতি ারা ঘমর বমসই ভতিয

তবজ্ঞতপ্ত ও িরে মপমি

পামরন। ।

১.ভাতিয তনয়োব ী

সম্পকীি িথ্য

িানামনা.

২.ভতিয িরে প্রাতপ্ত

সিিীকরণ,

৩.সেময়র অপচয়

মরাি।

• ভতিয তনয়োব ী 

সম্পতকযি িথ্য

িানামনা।

• ভতিয িরে প্রাতপ্ত 

সিতিকরণ।

• সেয় ও অমর্ যর 

অপচয় মরাি।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং

সম্পন্ন করা 

িময়মছ।



উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

স্কু  পর্ যাময় অতভভাবকমদর তনময় বাল্যতববাি তনমরাি সংক্রান্ত সমচিনিা বৃতদ্ধমূ ক সভা করা।

উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত তববরণ উদ্ভাবন গ্রিমণর মর্ৌতিকিা প্রিযাতশি ি াি পাই টিং

করা

িময়মছ

তকনা

সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্াগ্য

তকনা

কার্ যক্রমের

অগ্রগতি

স্কু পর্ যাময়র অতভভাবকগণ বাল্যতববাি

সম্পযমক সমচিন নয়। সমচিনিার অভাব,

দাতরদ্রিা, কুসংস্কার ও িেীয় মগাড়ােী,

সাোতিক তনরাপিার অভাব, দৃতিভতির

পতরবিযন না করা, মর্ৌন িয়রানী ইিযাতদ

কারমন স্কু পর্ যাময়র ছাত্রীমদর বাল্যতববাি

সংগঠিি িমচ্ছ । এর িম বহুতববাি,

তববাি তবমচ্ছমদর িার বৃতদ্ধ, নারী

তনর্ যািমনর িার বৃতদ্ধ, নারীর ক্ষেিায়ন

বাঁিাগ্রস্ িমচ্ছ। সমব যাপতর এসতিতি

বাস্তবায়মন িটি িা সৃতি িমচ্ছ ।

১। স্কু পর্ যাময়র

অতভভাবকগণমক বাল্যতববাি

সম্পযমক সমচিন করা ।

২। বাল্যতববামির আইন সম্পযমক

অতভভাবকগণমক অবগি করা ।

৩। সাোতিক ও িেীয়

কুসংস্কার সম্পযমক

অতভভাবকগমনর দৃতিভতির

পতরবিযন ।

আইতিয়াটি বাস্তবায়মনর

পমর অতভভাবকগণ

সমচিন িম বাল্য

তববামির িার কমে

র্ামব, নারীর ক্ষেিায়ন

বৃতদ্ধ পামব, SDG

বাস্তবাতয়ি িমব।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং

সম্পন্ন করা

িময়মছ।



উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

ভিজিভি উপকারভিাগী পভরবাভরর সকল সদসযভদর শতিাগ িন্ম ভিবন্ধি ভিজিতকরণ।।

উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত

তববরণ

উদ্ভাবন গ্রিমণর

মর্ৌতিকিা

প্রিযাতশি ি াি পাই টিং

করা িময়মছ

তকনা

সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্াগ্য

তকনা

কার্ যক্রমের

অগ্রগতি

তভতিতি উপকারমভাগী

পতরবামরর সক 

সদস্যমদর শিভাগ িন্ম

তনবন্ধন তনতিিকরণ। 

অল্প সেময় তনি যাতরি তি

পতরমশাি কমর িায়রাতন

মুি িময় িন্ম তনবন্ধন

কাি য পামব ।

১.নাগতরক তিমসমব

িার অতিকার তনতিি

িমব ।

২.িয়রাতনর তশকার

বন্ধ িমব ।

৩. িন্ম তনবন্ধমনর

গুরুত্ব সম্পযমক িানমি

পারমব ।

৪.অমর্ যর অপচয় িমব

না ।

 িন্ম তনবন্ধমনর গুরুত্ব

সম্পমকয িানামনা।

 নাগতরক তিমসমব ব্যতির 

অতিকার তনতিি করা ।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং সম্পন্ন

করা িময়মছ।



উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

রািারিাট উপমি ার ১৬-৪২ বছমরর দু:স্ ও অবমিত ি আইতিএ প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত গ্রােীণ নারীমদর উমযািা িমি সিায়িা প্রদান করা।

উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত তববরণ উদ্ভাবন গ্রিমণর মর্ৌতিকিা প্রিযাতশি ি াি পাই টিং করা

িময়মছ তকনা

সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্াগ্য

তকনা

কার্ যক্রমের অগ্রগতি

উপমি া পর্ যাময় আইতিএ

প্রকল্প বাস্ততবক রূপ প্রদামনর

 মক্ষ প্রতশক্ষণার্ীমদর েধ্য

মর্মক উমযািা িমি সিায়িা

করা । সিায়িা প্রদামনর িন্য

প্রতশক্ষমণর সেয় িমি আ াদা

মটকমকয়ার করা । প্রতশক্ষমণর

পমরও িামক অন্যান্য সিায়িা

প্রদান, মর্েন প্রতশক্ষমনর

আসবাব ব্যবিামরর সুমর্াগ,

কাচাঁোম র মর্াগান , ঋমণর

ব্যবস্া করা , উৎপাতদি পণ্য

তবক্রময়র ব্যবস্া করা ।

১.আত্ম কে যসংস্ান সৃতি ।

২.মনতৃত্ব গঠন ।

৩.িীবনর্াাত্রার োন উন্নয়ন ।

৪.েমনাব বাড়ামনা ।

৫.পতরবার ও সোমি তনমির

অবস্ান তিতর ।

৬.উমযািা সৃতিমি সিায়িা 

প্রদান ।

১.আত্ম কে যসংস্ান সৃতি ।

২.মনতৃত্ব গঠন ।

৩.িীবনর্াাত্রার োন

উন্নয়ন ।

৪.েমনাব বাড়ামনা ।

৫.পতরবার ও সোমি

তনমির অবস্ান তিতর ।

৬.উমযািা সৃতিমি

সিায়িা প্রদান।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং সম্পন্ন 

করা িময়মছ।



উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত তববরণ উদ্ভাবন গ্রিমণর মর্ৌতিকিা প্রিযাতশি ি াি পাই টিং

করা িময়মছ

তকনা

সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্া

গ্য তকনা

কার্ যক্রমের

অগ্রগতি

IGA প্রকমল্পর সুতবিামভাগীমদর

বাছাইকাম নীতিো ার আম ামক

তনমি িম িিদতরদ্র ও তপতছময় পড়া

নারীমদর অগ্রাতিকার মদয়ায় োধ্যতেক

পর্ যাময়র ছাত্রীমদর পতরবামরর প্রতশক্ষমণ

অংশগ্রিন বািাগ্রস্ িয়। র্ার কারমণ

সোমি গুরুত্ত্বপূরণ য ভতবষৎ প্রিমন্মর

অগ্রগতি বািাগ্রস্ িমচ্ছ।

এ াকার বাল্যতবময়র ঝুঁতকপূরণ য ও

চ োন ম খাপড়ারি ছাত্র-ছাত্রীমদর

পতরবারমক চাতিদা তভতিক প্রতশক্ষমণ

অন্তর্ভ যতির িম োধ্যতেক পর্ যাময়

ছাত্রীমদর ঝমড় পড়া মরাি িমব ও

ম খাপড়া চাত ময় মর্মি সিায়িা িমব।

১। এ াকা/গ্রাে তনব যাচন

২। ঝুঁতকপূরণ য পতরবামরর িাত কা তিতর/

প্রস্তুি করা

৩। আগ্রি সৃতির িন্য প্রচামরর ব্যবস্যা

করা।

৪।নীতিো া ঝুঁতকপূর যণ পতরবামরর

অগ্রাতিকার মদওয়ার তবষয়টি অন্তর্ভ যি

করা।

৫।আমবদনপমত্র ঝুঁতকপূরন য পতরবামরর

তবমশষ িথ্য পুরমনর ব্যবন্থা রাখা।

৬। অন াইমন আমবদন গ্রিন

৭। চাতিদাতভতিক মেমি প্রতশক্ষমনর ব্যবস্া

করা।

৮। প্রতশক্ষণ মশমষ এককা ীন আতর্ যক

অনুদামনর ব্যবস্া করা।

৯। সনদ তবিরন।

• ভুড়ুিাোরী

উপমি ার ১০টি

ইউতনয়মন ঝতকপূরণ য

পতরবামরর োধ্যতেক

পর্ যাময়র ছাত্রীমদর

ম খাপড়া চাত ময়

মর্মি প্রমনাদনা

তিমসমব আইতিএ

প্রতশক্ষণ প্রদান।

• তছট েিম র

ঝুঁতকপূরন য েতি ামদর

মস াই প্রতশক্ষণ

প্রদান।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং

সম্পন্ন করা 

িময়মছ।

উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

ভুড়ুিাোরী উপমি ার ১০টি ইউতনয়মন ঝতকপূরণ য পতরবামরর োধ্যতেক পর্ যাময়র ছাত্রীমদর ম খাপড়া চাত ময় মর্মি প্রমনাদনা তিমসমব 

আইতিএ প্রতশক্ষণ প্রদান



উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

অভিভসআগত সসবা গ্রভিতাভদর ভিরাপদ খাবার পাভি ও স্বাস্থ্য সম্মত টয়ভলট সসবা প্রদাি।

উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত তববরণ উদ্ভাবন গ্রিমণর মর্ৌতিকিা প্রিযাতশি

ি াি 

পাই টিং করা

িময়মছ তকনা

সারা মদমশ বাস্তবায়নমর্াগ্য

তকনা

কার্ যক্রমের

অগ্রগতি

১। তনরাপদ খাবার পাতন সংরক্ষণ

কমর রাখার সুব্যবস্া রাখা।

২। টয়ম মট পাতন সরবরামির

সুব্যবস্া রাখা।

৩। টয়ম ট তিতর/মেরােি এর

ব্যবস্া করা।

তনরাপদ খাবার পাতন সংরক্ষণ

কমর রাখার সুব্যবস্া না র্াকায়

এবং ১টি োত্র টয়ম ট ব্যবিামর

তনি দপ্তমরর কে যকিযা/ কে যচারী

ও আগি মসবা গ্রতিিামদর মসবা

গ্রিমন োরাত্মক সেস্যা িয়।

৯টি ইউতনয়ন তনময় গঠিি এ উপমি ার

ইউতনয়ন গুম ার দুরত্ব অতিস পাড়া িমি প্রায়

১০তক.তে. এর উমদ্ধয র্ার িম অতিস িমি

মসবা গ্রিন করমি এমস েতি া ও তশশূরা

তনরাপদ খাবার পাতন ও স্বাস্যসিি টয়ম ট

এর সংকমট পমড়।

উপমি ার অতিস পাড়ায় েতি া ও তশশু

মসবা গ্রতিিামদর িন্য আ াদা ভামব তনরাপদ

খাবার পাতন ও স্বাস্যসিি টয়ম মটর ব্যবস্া

মনই। এ অবস্ার মপ্রতক্ষমি অতিমস আগি

মসবা গ্রতিিামদর তনরাপদ খাবার পাতন ও

স্বাস্য সম্মি টয়ম ট মসবা প্রদামনর ব্যবস্া

করা।

দূর দূড়ান্ত িমি 

আগি েতি া ও 

তশশু মসবা 

গ্রতিিামদর 

তনরাপদ খাবার

পাতন ও স্বাস্য

সম্মি টয়ম ট 

মসবা প্রদান।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং

সম্পন্ন করা 

িময়মছ।



উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

মোবাই  মনটওয়াতকযং এর োধ্যমে নারী ও তশশুমদর প্রিারণা/তনর্ যািন মরামি ো সি ছাত্রীমদর সমচিনিামূ ক সভা করা।

উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত তববরণ উদ্ভাবন গ্রিমণর

মর্ৌতিকিা

প্রিযাতশি

ি াি 

পাই টিং করা

িময়মছ তকনা

সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্াগ্য

তকনা

কার্ যক্রমের অগ্রগতি

িথ্য প্রযুতিমি মদশ এতগময়

র্ামচ্ছ এবং মসই সামর্

িনগমনর িামির মুমঠায়

পৃতর্বী। যুমগাপমর্াগী িথ্য

প্রযুতিমি িনগমনর মদাড়

মগাড়ায় সক মসবা মপৌমছ

র্ামচ্ছ। মসই সামর্ নারী ও

তশশু মোবাই মনট ওয়াতকযং

এর অপব্যবিামর

প্রিাতরি/তনর্ যািমনর স্বীকার

িমচ্ছ।

১। নারী ও তশশু

তন:সিিা/একাতকত্বিা

মরাি

২। তবমনাদন এর ব্যবস্া

করা ।

৩। মোবাই মিামনর

অপব্যবিামর তনমির

অিামন্ত র্ামি প্রিাতরি

বা অপরামি িতড়ময় না

পমড় ।

নারী ও তশশুরা

তনমিমদর

ক্ষতির

তদক/পতরোণ

বুঝমি মপমরমছ।

মোবাইম 

মনমটর

অপব্যবিার

মরাি িময়মছ।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং সম্পন্ন করা 

িময়মছ।



উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

েতি া তবষয়ক অতিদপ্তর, সদর কার্ যা ময়র “কার্ যকর মিল্প মিস্ক”।

উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত তববরণ উদ্ভাবন গ্রিমণর মর্ৌতিকিা প্রিযাতশি ি াি পাই টিং

করা িময়মছ

তকনা

সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্াগ্য

তকনা

কার্ যক্রমের অগ্রগতি

মিল্প মিমস্ক অভযর্ যনাকারীর

োধ্যমে মসবা প্রদান, মসবা

গ্রিীিার নাে মরতিস্ষ্ট্েমর

ত তপবদ্ধ, মসবা গ্রিীিারামক

সংতিি শাখায় সরাসতর

মর্াগামর্ামগর োধ্যমে মসবা

গ্রিন।

১.অভযর্ যনাকারীর তনকট পর্ যাপ্ত িথ্যাতদ না র্াকায় মসবা

গ্রিীিামক একাতিক ব্যতির তনকট মর্মি িয় তবিায় িথ্য

প্রাতপ্তমি মভাগাতন্তর তশকার িমি িয়

২. এ অবস্ার উন্নতির  মক্ষ একাতিক দক্ষ

অভযর্ যনাকারীর তনমর্াগ প্রদান,

৩.তবতভন্ন কে যসূতচ/কার্ যক্রমের িথ্যাতদ মিল্প মিমস্ক

সংরক্ষণ

৪. এ .ই.তি েতনটর স্াপন

৫.তনয়তেিভামব মরতিস্ষ্ট্োমর মসবা গ্রিতিার নাে

ত তপবদ্ধকরণ

মসবাই গুনগি োন 

বৃতদ্ধ মপময়মছ।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং সম্পন্ন

করা িময়মছ।



উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

“বাল্য তববাি তনমরাি ঘো”

উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত

তববরণ

উদ্ভাবন গ্রিমণর

মর্ৌতিকিা

প্রিযাতশি ি াি পাই টিং করা

িময়মছ তকনা

সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্াগ্য

তকনা

কার্ যক্রমের

অগ্রগতি

তিতিটা তসমিমের

আওিায় বাল্যতববাি

প্রতিমরাি ।

“বাল্য তববাি তনমরাি

ঘো” উদ্ভাবনী উমযামগর

আওিায় সেগ্র

বাং ামদমশর প্রতিটি

স্কুম র সোমবমশ শপর্

আকামর একটি ইউতনক

মিাগান “আমগ তশক্ষা পমর

তবময়, আঠার /একুশ পার

িময়” পাঠ করার ব্যবস্া

গ্রিন করা িমব ।

১। োধ্যতেক তবযা ময় ৭ে-

১০ে মেনী পর্ যন্ত ছাত্র-

ছাত্রীমদর তনময় ৪ সদমস্যর

টিে গঠন.

২। উপতস্তি (বাত কা)

িযাশমবামি য উপস্াপন,

৩। বাৎসতরক ঝমড় পড়া

ছাত্রমদর িথ্য েতনটতরং।

৪। স্কু তভতি কতেটি গঠন।

৫। অনুপতস্তি/ঝমড় পড়ার

কারন অনুসন্ধান ও ব্যবস্া

গ্রিন ।

৬। তিতিটা উপতস্তির এর

োধ্যমে েতনটতরং।

• কন্যা তশশুর তশক্ষার প্রতি

অতভভাবকমদর আগ্রি সৃতি িমব।

 নারীর উচ্চ তশক্ষার িার বৃতদ্ধ

পামব।

 মিন্ডার সেিা ও নারীর

ক্ষেিায়ন িমব।

 তশক্ষক, অতভভাবকগণ বাল্য

তববাি তনমরাি আইন এর

িটি িা সম্পমকয সমচিন িমব।

 বাল্য তববামির িম নারীর

সাোতিক, োনতষক তবকাশ

স্বাভাতবক িমব।

 বাল্য তববামির িার শূমন্যর

মকাটায় নাতেময় আনা সম্ভব িমব।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং

সম্পন্ন করা

িময়মছ।



উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত

তববরণ

উদ্ভাবন গ্রিমণর মর্ৌতিকিা প্রিযাতশি

ি াি 

পাই টিং

করা িময়মছ

তকনা

সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্াগ্য

তকনা

কার্ যক্রমের

অগ্রগতি

ইউতনয়ন পর্ যাময়

এমিে ব্যাংতকং এর

োধ্যমে সক 

ভািামভাগীর একাউে

মখা ার ব্যবস্া কমর

ইউতনয়ন পতরষদ

কার্ যা য় িমি ভািা

প্রাতপ্ত তনতিিকরণ ।

১.ভািা তবিরন ও প্রাতপ্ত সংক্রান্ত িথ্যাব ী

ইউতনয়ন পতরষদ মর্মকই িানা র্ামব ।

২.ইউতনয়ন পতরষদ কার্ যা য় িমি ভািামভাগী

িার সুতবিােি সেময় ভািা উমিা ন করমি

পারমব ।

৩.স্ানীয় ও তনতদ যি ব্যাংমকর োধ্যমে ভািা

তবিরন করা িয় তবদায় ভািা তবিরন ও প্রাতপ্ত

সংক্রান্ত মর্ মকান অতভমর্াগ তনস্পতি সিি

িমব ।

৪.ভািামভাগীর সেয় ও অমর্ যর সােয় িমব।

কে সেময়

ইউতনয়ন পর্ যায়

িমি ভািা

গ্রিণ।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং

সম্পন্ন করা

িময়মছ।

উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

“মাতৃত্বকাল িাতা ভবতরি সিজিকরণ”



উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

“তভতিতি উপকারমভাগীমদর  সঞ্চয় িো সিতিকরণ”।

উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত

তববরণ

উদ্ভাবন গ্রিমণর মর্ৌতিকিা প্রিযাতশি ি াি পাই টিং

করা িময়মছ

তকনা

সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্াগ্য

তকনা

কার্ যক্রমের

অগ্রগতি

উপকারমভাগীমদর দ 

গঠন কমর দ মনিার

োধ্যমে সংতিি

ইউতনয়মনর তনকটবিী

ব্যাংক/এমিে ব্যাংমক

স্ব স্ব তিসাব মখা া

এবং তনি যাতরি িাতরমখ

সঞ্চয় িো পূরব যক খায

(চা ) গ্রিন।

১। দ গঠমনর িম মনতৃত্ব তিরী

িমব।

২। একই তদমন/ িাতরমখ সঞ্চয় িো

পূরব যক খায (চা ) গ্রিমনর িম 

উপকারমভাগীর িয়রাতন কেমব।

৩। সেয় ও অমর্ যর অপচয় িমব না।

৪। পাতরবাতরক ক ি কেমব।

৫। খায (চা ) তবতক্র করমব না।

• সেয়, খরচ ও র্ািায়াি 

কমেমছ।

• দ  গঠণ ও মনতৃত্ব তিরী।

• একই তদমন সঞ্চয় িো প্রদান 

ও চা  সংগ্রি।

• উপকারমভাগীমদর মভাগাতন্ত

কমেমছ।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং

সম্পন্ন করা 

িময়মছ।



উদ্ভাবনী উমযামগর নাে

েতি া তবষয়ক অতিদপ্তমরর “উপমি া পর্ যাময়র প্রতশক্ষণার্ীমদর উৎপাতদি পন্য বািারিাি সিতিকরণ

উদ্ভাবমনর সংতক্ষপ্ত তববরণ উদ্ভাবন গ্রিমণর মর্ৌতিকিা প্রিযাতশি ি াি পাই টিং

করা িময়মছ

তকনা

সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্াগ্য

তকনা

কার্ যক্রমের

অগ্রগতি

”উপমি া পর্ যাময়র

প্রতশক্ষণার্ীমদর উৎপাতদি পণ্য

বািারিাি সিতিকরণ ”

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়মনর  মক্ষয

প্রতশক্ষণার্ীমদর উৎপাতদি পমণ্যর

গুনগি োন বিায় মরমখ েতি া

তবষয়ক অতিদপ্তমরর তনয়ন্ত্রমণ

“বতি” নামে শতপং আযাপস চালু

কমর পমন্যর বািারিািকরমণর

োধ্যমে তৃণমূ পর্ যাময়

নারীমদরমক উমযািা তিসামব

প্রতিতিি করা ।

১। সারামদমশ পমণ্যর োমকযট তিতর।

২। মক্রিা তিতর।

৩। মক্রিার দৃতি আকষ যণ করা।

৪। প্রতি মি ায় নারী উমযািা তিতর।

৫। উমযািার ন্যয্যমূল্য প্রাতপ্ত ।

৬। েধ্যস্বত্ত্বমভাগীর িািমর্মক তনষ্কৃতি ।

৭। পণ্য বািারিাি করমণ অবকাঠামোগি সেস্যা

দূরীকরণ ।

৮। নারী উমযািামদর তনরাপিা তনতিিকরণ।

৯। উমযািামদর িাটামবি।

তিতর ও ওময়ব মপাট যাম সংরক্ষণ।

১০। সরকামরর তনব যাচনী ইশমিিার ।

“আোর গ্রাে, আোর শির” বাস্তবায়ন ।

• তৃণমূ  পর্ যাময় 

উমযািা তিরীর িার 

বৃতদ্ধ।

• নারীর কে যসংস্ামনর 

সুমর্াগ বৃতদ্ধ।

• তবতনময়াগকারীর িার 

বৃতদ্ধ।

• অতিদ্রুি পণ্য বাছাই ও 

প্রাতপ্ত।

• অন াইমনর োধ্যমে

পণ্য ক্রয়-তবক্রয় করা।

িযাঁ িযাঁ পাই টিং সম্পন্ন

করা িময়মছ।



িন্যবাদ
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