
উদ্ভাবন কার্ যক্রমের অগ্রগতি পর্ যাম াচনা

সভা

দপ্তর/সংস্াাঃ জতিিা ফাউমেশন



ইননোনেশন টিম

2

ক্রমিক নং নাি ও পদবী মিাবাইল ইমিইল

1 ননপুল কোনি বোলো (উপ

সনিব) 

01715712069 nipulbala@gmail.com

2 শনিফুনননছো, সহকোিী

বযবস্থোপক

01866304744 jhuma.musfi@gmail.com

3 মণীষো নুসিোত, সহকোিী

বযবস্থোপক

01725286532 monisha.nusrat2014@gmai

l.com

4 শোিনমন আক্তোি, সহকোিী

বযবস্থোপক

01676086109 Shawly076@yahoo.com

5 রুকনুজ্জোমোন,সহকোিী

বযবস্থোপক

01710065484

6 লুৎফুন নোহোি, উপনেলো

মনহলো নবষয়ক কম মকতমো, 

সংযুক্ত েনয়তো

ফোউনেশন

01749819422 lutfun.wa@gmail.com

7 সবুে দোস, সহকোিী

বযবস্থোপক

01303203546 dassabuj92@gmail.com



েনয়তো ফোউনেশননি বোনষ মক উদ্ভোবনী
কম মপনিকল্পনো

গণপ্রেোতন্ত্রী বোংলোনদশ সিকোনিি মনহলো ও নশশু নবষয়ক
মন্ত্রণোলনয়িআওতোধীন েনয়তো ফোউনেশননি মূল লক্ষ্য হনলো কু্ষ্দ্র নোিী
উনদযোক্তোনদি সোনব মক সহনযোনগতো প্রদোননি মোধযনম তোনদিনক স্বননেমি
কনি ততোলো এবং মোথো উি ুঁ কনি সমোনে বো ুঁিনত সোহোযয কিো। এ লক্ষ্য
নননয় মোননীয় প্রধোনমন্ত্রীি উনবোধননি মধয নদনয় ২০১১ সোনল ননেম্বনি
যোত্রো শুরুকনিেনয়তো ফোউনেশন। নোনো িড়োই উৎিোই তপনিনয়েনয়তো
ফোউনেশন এনগনয় যোচ্ছিল স্বমনহমোয়। নকন্তু ববনিক তকোনেড-১৯
মহোমোিীি হঠোৎআগমন সমস্ত তদনশি সোনব মক পনিনস্থনতি সোনথ এই
কু্ষ্দ্র নোিী উনদযোক্তোনদি সোমনিক বযবসোনকক্ষ্নতিস্থকনিনছ। এই
মুহ নত ম তসই পনিনস্থনতি তমোকোনবলো কনি নোিী উনদযোক্তোনদি বযবসোনক
সিলকিোি েনয বতমমোনন েনয়তো ফোউনেশনকোেকিনছ।



বোস্তবোয়ন ওঅিগনত

ইনতোমনধয বযবস্থোপনো পনিিোলক মনহোদনয়ি তনতৃনেেনয়তো
ফোউনেশননি নোিী উনদযোক্তোনদি পণয অনলোইনন নবচ্ছিকিোি েনয a2i 
এি সোনথ েনয়তো ফোউনেশননি বযবস্থোপনো পনিিোলক, কম মকতমো ও
ফোউনেশননি নোিী উনদযোক্তোনদি সমন্বনয় ২০/০৬/২০২০ তোনিনে
একটিঅনলোইন Zoom meeting অনুটিত হনয়নছ। উক্ত সেোয়
অনলোইনন নোিী উনদযোক্তোনদি বযবসো সহোয়তো কিোি েনয e-joyeeta
নোনমি ওনয়বসোইিটি পুনিোয় িোলু কিোি নবষনয়আনলোিনো কিো হয়।



বোস্তবোয়ন ওঅিগনত

১। জতিিার পণ্য তবপনমনর জন্য e-joyeeta নামের ওমিবসাইটটি দীর্ যতদন পতরচা না না করাি ড ামেইন ডরতজমেশন

এক্সপািার হমি র্াওিাি ব্যবস্াপনা পতরচা ক ডসটা পুনরুদ্ধামরর তবষমি আম াচনা করম a2i প্রতিতনতি জানান এটি তরতনউ

করম পুমরামনা  াটা না থাকার সম্ভাবনা ই ডবতশ। িাই নতুন কমর ডসমেমে ইমনামভশন আইত িা তহমসমব ওমিবসাইটটি

তিতর করা ডর্মি পামর। ওমিবসাইটটি নতুন কমর চালু করা হম উমযাক্তারা িামদর উৎপাতদি পণ্য খুব সহমজই অন াইমনর

োধ্যমে তবতক্র করমি পারমব।

২। UNDP- এর আওিািীন আনন্দমে া ও ek Shop এর সামথ র্ি িাড়ািাতড় সম্ভব জতিিার একটি প্লাটফে য তিতর

করার তবষমি তসদ্ধান্ত গৃহীি হি। জতিিা ফাউমেশমনর উমযাক্তারা অথ যননতিক ভামব সেেিা কে থাকাি িারা র্তদ এ

প্লাটফে যটি ব্যবহার কমর িাহম িামদর উৎপাতদি পণ্য সরাসতর কাস্টোমরর কামে ডপ ৌঁমে তদমি পারমব। একই সামথ নারী

উমযাক্তারা িামদর উৎপাতদি পণ্য ও খাযজাি দ্রব্য প্রচার ও প্রসারমনর সুমর্াগ সৃতি হমব

৩। জতিিা ফাউমেশমনর খাযজাি দ্রব্য প্রচার ও তবক্রমির জন্য “জতিিা ফু মকাট য” নামে Mobile Apps চালু করা এবং

একই সামথ অন্যান্য জনতপ্রি সাইট (ডর্েন: ফু পাো, একসপ) এর সামথ ত ংক তিতর কমর ব্যবসা করার তচন্তা ভাবনা চ মে।

এর োধ্যমে উমযাক্তারা আতথ যক ভামব  াভবান হমব।



ধনযবোদ
6


