
 

 

 

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের 

নাম 

 

উদ্ভাবদ্নর সংক্ষিপ্ত ক্ষববরন 

 

উদ্ভাবন গ্রহদ্নর য ৌক্ষিকতা 

১। জাতীয় মক্ষহলা 

প্রক্ষিিণ ও উন্নয়ন 

একাদ্েমীদ্ত চলমান 

বৃক্ষিমূলক প্রক্ষিিদ্ণর 

যেেগুদ্লার নাম প্রধান 

কা যালয় ভবদ্নর 

সামদ্ন স্ক্রল যবাদ্ে যর 

মাধ্যদ্ম প্রচার করা। 

মক্ষহলা ক্ষবষয়ক অক্ষধদপ্তরাধীন প্রধাণ কা যালদ্য় 

পক্ষরচাক্ষরত জাতীয় মক্ষহলা প্রক্ষিিণ ও উন্নয়ন 

একাদ্েমীদ্ত চলমান বৃক্ষিমূলক প্রক্ষিিদ্ণর 

যেেগুদ্লা সম্পদ্কয সব যসাধারদ্ণর অবেক্ষতর জন্য  

প্রধান কা যালয় ভবদ্নর সামদ্ন স্ক্রল যবাদ্ে যর 

মাধ্যদ্ম প্রচার করা। 

১.প্রচার বৃক্ষি,  

২.সব যসাধারদ্ণর অবেক্ষত , 

৩.ছাত্রী সংখ্যা বৃক্ষি, 

৪.মক্ষহলাদ্দর স্বাবলক্ষি করা , 

৫.নারীদ্ক মানব সম্পদ্দ রুপান্তর করা , 

৬.উদ্যািা সৃক্ষিদ্ত সহায়তা করা । 

২। বৃক্ষিমূলক প্রক্ষিিদ্ণর 

ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত ও ফরম 

ওদ্য়বসাইদ্ে প্রকাি 

করা। 

প্রধাণ কা যালদ্য় পক্ষরচাক্ষরত জাতীয় মক্ষহলা 

প্রক্ষিিণ ও উন্নয়ন একাদ্েমীদ্ত চলমান 

বৃক্ষিমূলক প্রক্ষিিণ যকাদ্স যর প্রচার বৃক্ষিএবংভক্ষতয 

ইক্ষিুক মক্ষহলারা ঘদ্র বদ্সই ভক্ষতয ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত ও ফরম 

প্রাক্ষপ্ত । 

১.ভক্ষতয ক্ষনয়মাবলী সম্পকীত তথ্য জানাদ্না. 

২.ভক্ষতয ফরম প্রাক্ষপ্ত সহজীকরণ, 

৩.সমদ্য়র অপচয় যরাধ। 

৩। স্কুল প যাদ্য় 

অক্ষভভাবকদ্দর ক্ষনদ্য় 

বাল্যক্ষববাহ ক্ষনদ্রাধ 

সংক্রান্ত সদ্চতনতা 

বৃক্ষিমূলক সভা করা। 

স্কুল প যাদ্য়র  অক্ষভভাবকেন  বাল্যক্ষববাহ সম্পযদ্ক  

সদ্চতন নয় ।সদ্চতনতার অভাব,দাক্ষরদ্রতা  

,কুসংস্কার ওধমীয় যোড়ামী,সামাা্ক্ষজক 

ক্ষনরাপিার অভাব,দৃক্ষিভক্ষির পক্ষরবতযন না করা 

,য ৌন হয়রানী ইতযাক্ষদ কারদ্ন স্কুল প যাদ্য়র 

ছাত্রীদ্দর  বাল্যক্ষববাহ সংেঠিত হদ্ে । এর ফদ্ল 

বহুক্ষববাহ ,ক্ষববাহ ক্ষবদ্েদ্দর হার বৃক্ষি ,নারী 

ক্ষন যাতদ্নর হার বৃক্ষি ,নারী িমতায়ন বাধাগ্রস্থ 

হদ্ে । সদ্ব যাপক্ষর এসক্ষেক্ষজ  বাস্তবায়দ্ন জটিলতা 

সৃক্ষি হদ্ে্ছ ।   

১.স্কুল প যাদ্য়র  অক্ষভভাবকেণদ্ক  বাল্যক্ষববাহ 

সম্পযদ্ক  সদ্চতন করা । 

২.বাল্যক্ষববাদ্হর আইন সম্পযদ্ক অক্ষভভাবকেণদ্ক 

অবেত করা । 

৩। সামাক্ষজক ও ধমীয় কুসংস্কার  সম্পযদ্ক 

অক্ষভভাবকেদ্নর 

 দৃক্ষিভক্ষির পক্ষরবতযন  

 ৪। ক্ষভক্ষজক্ষে 

উপকারদ্ভােী 

পক্ষরবাদ্রর সকল 

সদস্যদ্দর িতভাে 

জন্ম ক্ষনবন্ধন 

ক্ষনক্ষিতকরণ। 

ক্ষভক্ষজক্ষে উপকারদ্ভােী পক্ষরবাদ্রর সকল 

সদস্যদ্দর িতভাে জন্ম ক্ষনবন্ধন ক্ষনক্ষিতকরণ। 

হদ্ব । অল্প সমদ্য় ক্ষনধ যাক্ষরত ক্ষফ পক্ষরদ্িাধ কদ্র 

হায়রাক্ষন মুি হদ্য় জন্ম ক্ষনবন্ধন কাে য পাদ্ব । 

১.নােক্ষরক ক্ষহদ্সদ্ব তার অক্ষধকার ক্ষনক্ষিত হদ্ব । 

২.হয়রাক্ষনর ক্ষিকার হদ্ব না । 

৩.জন্ম ক্ষনবন্ধদ্নর গুরুত্ব সম্পযদ্ক জানদ্ত পারদ্ব । 

৪.অদ্থ যর অপচয় হদ্ব না । 

৫। রাজারহাে উপদ্জলার 

১৬-৪২ বছদ্রর দু:স্থ 

ও অবদ্হক্ষলত 

আইক্ষজএ প্রক্ষিিণপ্রাপ্ত 

গ্রামীণ নারীদ্দর 

উদ্যািা হদ্ত 

সহায়তা প্রদান করা 

উপদ্জলা প যাদ্য় আইক্ষজএ প্রকল্পদ্ক বাস্তক্ষবক রূপ 

প্রদাদ্নর লদ্ি প্রক্ষিিণাথীদ্দর মধ্য যথদ্ক 

উদ্যািা হদ্ত সহায়অতা করা ।সহায়তা প্রদাদ্নর 

জন্য প্রক্ষিিদ্ণর সময় হদ্ত আলাদা যেকদ্কয়আর 

করা ।প্রক্ষিিদ্ণর পদ্রও তাদ্ক অন্যান্য  সহায়তা 

প্রদান,য মন প্রক্ষিিদ্নর আসবাব ব্যবহাদ্রর 

সুদ্ াে,কাচাঁমাদ্লর য াোন ,ঋদ্ণর ব্যবস্থা করা 

,উৎপাক্ষদত পণ্য ক্ষবক্রদ্য়র ব্যবস্থা করা । 

১.আত্ম কম যসংস্থান সৃক্ষি । 

২.যনতৃত্ব েঠন । 

৩.জীবন াাত্রার মান উন্নয়ন । 

৪.মদ্নাবল বাড়াদ্না । 

৫.পক্ষরবার ও সমাদ্জ ক্ষনদ্জর অবস্থান ততক্ষর । 

৬.উদ্যািা সৃক্ষিদ্ত সহায়ক । 

৬। ভুড়ুিামারী 

উপদ্জলার ১০টি 

ইউক্ষনয়দ্ন ঝুক্ষকপূণ য 

প যক্ষরবাদ্রর মাধ্যক্ষমক 

প যাদ্য়র ছাত্রীদ্দর 

IGA  প্রকদ্ল্পর সুক্ষবধাদ্ভােীদ্দর বাছাই কাদ্ল 

নীক্ষতমালার আদ্লাদ্ক ক্ষনদ্ত হদ্ল হতদক্ষরদ্র ও 

ক্ষপক্ষছদ্য় পড়া নারীদ্দর অগ্রাক্ষধকার যদয়ায় 

মাধ্যক্ষমক প যাদ্য়র ছাত্রীদ্দর পক্ষরবাদ্রর প্রক্ষিিদ্ণ  

অংিগ্রহন বাধাগ্রস্থ হয়।  ার কারদ্ণ সমাদ্জ 

১.এলাকা/গ্রাম ক্ষনব যাচন                                                                     

২.ঝুুঁক্ষকপূণ য পক্ষরবাদ্রর তাক্ষলকা ততক্ষর/ প্রস্তুত করা 

৩.আগ্রহ সৃক্ষির জন্য প্রচাদ্রর ব্যবন্থা করা। 

৪.নীক্ষতমালা ঝুুঁক্ষকপূ যণ পক্ষরবাদ্রর অগ্রাক্ষধকার 

যদওয়ার ক্ষবষয়টি উদ্েখ থাকা। 



যলখাপড়া চাক্ষলদ্য় 

য দ্ত প্রদ্নাদনা 

ক্ষহদ্সদ্ব আইক্ষজএ 

প্রক্ষিিণ প্রদান 

গুরুত্বপূণ য ভক্ষবষৎ প্রজদ্ন্মর অগ্রেক্ষত  বাধাগ্রস্থ 

হদ্ে। 

এলাকার বাল্যক্ষবদ্য়র ঝুুঁক্ষকপূণ য ও চলমান 

যলখাপড়ারত ছাত্র-ছাত্রীদ্দর পক্ষরবারদ্ক  চাক্ষহদা 

ক্ষভক্ষিক প্রক্ষিিদ্ণ অন্তর্ভ যক্ষির ফদ্ল মাধ্যক্ষমক 

প যাদ্য় ছাত্রীদ্দর ঝদ্ড় পড়া যরাধ হদ্ব ও 

যলখাপড়া চাক্ষলদ্য় য দ্ত সহায়তা হদ্ব। 

 

৫.আদ্বদনপদ্ত্র  ঝুুঁক্ষকপূন য পক্ষরবাদ্রর ক্ষবদ্িষ তথ্য 

পুরদ্নর ব্যবন্থা রাখা। 

৬.অনলাইদ্ন আদ্বদন গ্রহন 

৭.চাক্ষহদাক্ষভক্ষিক যেদ্ে  প্রক্ষিিদ্নর ব্যবস্থা করা। 

৮. প্রক্ষিিণ যিদ্ষ এককালীন আক্ষথ যক অনুদাদ্নর 

ব্যবস্থা করা। 

 ৯.সনদ ক্ষবতরন। 

৭। অক্ষফদ্স আেত যসবা 

গ্রক্ষহতাদ্দর ক্ষনরাপদ 

খাবার পাক্ষন ও স্বাস্থয 

সম্মত েয়দ্লে যসবা 

প্রদান। 

১.ক্ষনরাপদ খাবার পাক্ষন সংরিণ কদ্র রাখার 

সুব্যবস্থা রাখা। 

২.েয়দ্লদ্ে পাক্ষন সরবরাদ্হর ব্যবস্থা রাখা 

৩.েয়দ্লে ততক্ষর/যমরামত এর ব্যবস্থা করা 

ক্ষনরাপদ খাবার পাক্ষন সংরিণ কদ্র রাখার 

সুব্যবস্থা  না থাকায় এবং ১টি মাত্র েয়দ্লে 

ব্যবহাদ্র ক্ষনজ দপ্তদ্রর কম যকতযা/ কম যচারী ও 

আেত যসবা গ্রক্ষহতাদ্দর যসবা গ্রহদ্ন মারাত্মক 

সমস্যা হয়। 

 

 

৯টি ইউক্ষনয়ন ক্ষনদ্য় েঠিত এ উপদ্জলার ইউক্ষনয়ন 

গুদ্লার দুরত্ব অক্ষফস পাড়া হদ্ত প্রায় ১০ক্ষক.ক্ষম. 

এর উদ্িয  ার ফদ্ল অক্ষফস হদ্ত যসবা গ্রহন করদ্ত 

এদ্স মক্ষহলা ওক্ষিশূরা ক্ষনরাপদ খাবার পাক্ষন ও 

স্বাস্থযসিত েয়দ্লে এর সংকদ্ে পদ্ড়। 

উপদ্জলার অক্ষফস পাড়ায় মক্ষহলা ও ক্ষিশু যসবা 

গ্রক্ষহতাদ্দর জন্য আলাদা ভাদ্ব ক্ষনরাপদ খাবার 

পাক্ষন ও স্বাস্থযসিত েয়দ্লদ্ের ব্যবস্থা যনই। 

৮। যমাবাইল 

যনেওয়াক্ষকযং এর 

মাধ্যদ্ম নারী ও 

ক্ষিশুদ্দর 

প্রতারণা/ক্ষন যাতন 

যরাদ্ধ মা সহ ছাত্রীদ্দর 

সদ্চতনতামূলক সভা 

করা। 

তথ্য প্রযুক্ষিদ্ত যদি এক্ষড়দ্য় াা াদ্ে এবং যসই 

সাদ্থ জনেদ্নর হাদ্তর মুদ্ঠায় পাক্ষাথবী। যুে 

উপদ্ ােী তথ্য প্রযুক্ষিদ্ত জনহদ্নর যদাড় যোড়ায় 

সকল যসবা যপৌদ্ছ  াদ্ে।যসই সাদ্থ নারী ও ক্ষিশু 

যমাবাইল যনে ওয়াক্ষকযং এর অপব্যবহাদ্র 

প্রতাক্ষরত/ক্ষন যাতদ্নর স্বীকার হদ্ে । 

১.নারী ও ক্ষিশু ক্ষনসংেতা/একাক্ষকত্বতা যরাধ, 

২.ক্ষবদ্নাদন বাড়াদ্না, 

৩.যমাবাইল যফাদ্নর অপব্যবহাদ্র ক্ষনদ্জর অজাদ্ন্ত 

 াদ্ত প্রতাক্ষরত বা অপরাদ্ধ জক্ষড়দ্য় না পদ্ড় । 

৯।  মক্ষহলা ক্ষবষয়ক 

অক্ষধদপ্তর, সদর 

কা যালদ্য়র “কা যকর 

যহল্প যেস্ক”। 

 

যহল্প যেদ্স্ক অভযতযনাকারীর মাধ্যদ্ম যসবা 

প্রদান,যসবা গ্রহীতার নাম যরক্ষজিাদ্র ক্ষলক্ষপবি, 

যসবা গ্রহীতারা  সংক্ষিি িাখায় সরাসক্ষর 

য াোদ্ াদ্ের মাধ্যদ্ম যসবা  গ্রহন  

।১.অভযথ যনাকারীর ক্ষনকে প যাপ্ত তথ্যাক্ষদ না 

থাকায় যসবা গ্রহীতাদ্ক একাক্ষধক ব্যক্ষির ক্ষনকে 

য দ্ত হয় ক্ষবধায় তথ্য প্রাক্ষপ্তদ্ত যভাোক্ষন্তর ক্ষিকার  

হদ্ত হয় ।এ অবস্থার উন্নক্ষতর লদ্ি ২.একাক্ষধক 

দি অভযথ যনাকারীর ক্ষনদ্ াে প্রদান , 

৩.ক্ষবক্ষভন্ন কম যসূক্ষচ/কাযৃক্রদ্মর তথ্যাক্ষদ যহল্ট 

যেদ্স্ক সংরিণ , 

৪.এলইক্ষে মক্ষনের স্থাপন, 

৫.ক্ষনয়ক্ষমতভাদ্ব যরক্ষজিাদ্র যসবা গ্রহক্ষতার নাম 

ক্ষলক্ষপবিকরণ 

১০। “বাল্য ক্ষববাহ ক্ষনদ্রাধ 

ঘন্টা” 

ক্ষেক্ষজোল ক্ষসদ্িদ্মর আওতায় বাল্যক্ষববাহ 

প্রক্ষতদ্রাধ । 

১.মাধ্যক্ষমক ক্ষবযালদ্য় ৭ম ১০ম যেনী প যন্ত ছাত্র-

ছাত্রীদ্দর ক্ষনদ্য় ৪ সদদ্স্যর টিম েঠন. 

২.উপক্ষস্থক্ষত (বাক্ষলকা) েযািদ্বাদ্ে য উপস্থাপন, 

৩.বাৎসক্ষরক ঝদ্ড় পড়া ছাত্রদ্দর তথ্য মক্ষনেক্ষরং, 



 

৪.স্কুলক্ষভক্ষি কক্ষমটি েঠন, 

৫. অনুপক্ষস্থক্ষত/ঝদ্ড় পড়ার কারন অনুসন্ধান ও 

ব্যবস্থা গ্রহন , 

৬.ক্ষেক্ষজোল উপক্ষস্থক্ষতর এর মাধ্যদ্ম মক্ষনেক্ষরং। 

 

১১। “মাতৃত্বকাল  ভাতা 

ক্ষবতরন সহক্ষজকরণ”। 

ইউক্ষনয়ন প যাদ্য় এদ্জন্ট ব্যাংক্ষকং এর মাধ্যদ্ম 

সকল ভাতাদ্ভােীর একাউন্ট যখালার ব্যবস্থা কদ্র 

ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ কা যালয় হদ্ত ভাতা প্রাক্ষপ্ত 

ক্ষনক্ষিতকরণ । 

১.ভাতা ক্ষবতরন ও প্রাক্ষতত সংক্রান্ত তথ্যাবলী 

ইউক্ষনয়ন পক্ষরণত যেৃদ্কই জানা  াদ্ব । 

২.ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ কা যালয় হদ্ত ভাতাদ্ভােী 

তার সুক্ষবদামত সমদ্য় ভাতা  

উদ্িারন করদ্ত পারদ্ব । 

৩.স্থানীয় ও ক্ষনক্ষদ যি ব্যাংদ্কর মাধ্যদ্ম ভাতা 

ক্ষবতরন করা হয় ক্ষবদায় ভাতা ক্ষবতরন ও প্রাক্ষপ্ত। 

প্রাক্ষতত সংক্রান্ত য  যকান অক্ষভদ্ াে ক্ষনস্পক্ষি সহজ 

হদ্ব । 

৪.ভাতাদ্ভােীর সময় ওঅদ্থ যর সােয় হদ্ব  

১২। “ক্ষভক্ষজক্ষে 

উপকারদ্ভােীদ্দর  

সঞ্চয় জমা 

সহক্ষজকরণ”। 

উপকারদ্ভােীদ্দর দল েঠন কদ্র দলদ্নতার 

মাধ্যদ্ম সংক্ষিস্নি ইউক্ষনয়দ্নর ক্ষনকেবতী 

ব্যাংক/এদ্জন্ট ব্যাংদ্ক স্ব স্ব ক্ষহসাব যখালা এবং 

ক্ষনধ যাক্ষরত তাক্ষরদ্খ সঞ্চয় জমা পূব যক খায (চাল) 

গ্রহন। 

১.দল েঠদ্নর ফদ্ল যনতৃত্ব ততরী হদ্ব।  

২.একই ক্ষদদ্ন/ তাক্ষরদ্খ সঞ্চয় জমা পূব যক খায 

(চাল) গ্রহদ্নর ফদ্ল উপকারদ্ভােীর হয়রাক্ষন 

কমদ্ব। 

৩. সময় ও অদ্থ যর অপচয় হদ্ব না। 

৪.পাক্ষরবাক্ষরক কলহ কমদ্ব। 

 ৫. খায (চাল) ক্ষবক্ষক্র করদ্ব না। 

 

১৩। মক্ষহলা ক্ষবষয়ক 

অক্ষধদপ্তদ্রর 

“উপদ্জলা প যাদ্য়র 

প্রক্ষিিণাথীদ্দর     

উৎপাক্ষদত পন্য 

বাজারজাত 

সহক্ষজকরণ”।   

 

”উপদ্জলা প যাদ্য়র প্রক্ষিিণাথীদ্দর উৎপাক্ষদত 

পণ্য বাজারজাহ সহক্ষজকরণ ” 

উদ্ভাবনটি বাস্থবায়দ্নর লদ্িয প্রক্ষিিণাথীদ্দর 

উৎপাক্ষদত  পদ্ণ্যর গুনেত মান বজায় যরদ্থ 

মক্ষহলা ক্ষবষয়ক অক্ষধদপ্তদ্রর ক্ষনয়ন্ত্রদ্ণ “বক্ষি” 

নাদ্ম িক্ষপং আযাপস চালু কদ্র পদ্ের 

বাজারজাতকরদ্ণর মাা্য্যদ্ম তৃণমূল প যাদ্য় 

নারীদ্দরদ্ক উদ্যািা ক্ষহসাদ্ব প্রক্ষতক্ষিত করা । 

১.সারাদ্দদ্ি পদ্ণ্যর মাদ্কযে ততক্ষর. 

২.যক্রতা ততক্ষর. 

৩.যক্রতার দৃক্ষি আকষ যণ করা, 

 ৪.প্রক্ষত যজলায় নারী উদ্যািা ততক্ষর, 

 ৫.উদ্যািার ন্য যমূল্য প্রক্ষপ্ত , 

৬.মধ্যস্বত্ত্বদ্ভােীর হাতদ্থদ্ক ক্ষনস্কৃক্ষত  

৭.পে বাজারজাত করদ্ণ অবকাাদ্মােত সম্যসা 

দূরীকরণ  

৮.নারী উদ্যািাদ্দর ক্ষনরাপিা ক্ষনক্ষিতকরণ, 

৯.উদ্যািাদ্দর োোদ্বজ  

ততক্ষর ও ওদ্য়ব যপাে যাদ্ল সংরিণ। 

১০.সরকাদ্রর ক্ষনব যচরী ইিদ্তহার  

“আমার গ্রাম,আমার িহর” বাস্তবায়ন । 

 


