
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ 

বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাদেমী (বাে ড), কুবমল্লা  

২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ আন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্   অ্রগতরতে ত্য 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও েপ্তদেে 

নাম 

উদ্ভাবদনে নাম  উদ্ভাবদনে সাংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহদণে 

য ৌবিকতা  

উদ্ভাবদকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কা ডক্রদমে 

অগ্রগবত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনে 

জন্য কত 

অর্ ড ব্যয় 

হদত পাদে ? 

বাস্তবায়দন

ে জন্য 

পাইলট 

কম ডসূবি 

গ্রহণ কো 

হদব 

বকনা ?

তাে তাবেখ 

সাো যেদশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য বকনা? 

য াকাল পদয়ন্ট কম ডকতডা নাম ,

পেবব ,য ান ও ইদমইল 

১ স্থানীয় সেকাে ,

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

এে আওতাধীন 

বাে ড  

অন -লাইন তথ্য 

ভান্ডাে এে 

মাধ্যদম েবেদ্র 

জনদগাষ্ঠী বিবিত 

কেণ 

খানা প ডাদয় জেীদপে 

মাধ্যদম োবেদ্র সীমাে 

বনদি বসবাসকােী 

জনদগাষ্ঠী যক বিবিত 

কদে অনলাইন োটাদবস 

ততবে কো হদব  াে 

মাধ্যদম খুব সহদজই 

প্রকৃত েবেদ্র জনদগাষ্ঠী 

যক বববভন্ন সামাবজক 

বনোপত্তা কম ডসূবিদত 

অন্তর্ভ ডি কো  াদব।   

প্রকৃত েবেদ্র 

জনদগাষ্ঠী যক 

বববভন্ন সামাবজক 

বনোপত্তা 

কম ডসূবিদত 

অন্তর্ভ ডি কো 

এবাং তাদেে 

জীবনমান 

উন্নয়দনে জন্য 

 র্া র্ পেদিপ 

গ্রহণ  

জনাব েঞ্জন 

কুমাে গুহ, 

যুগ্ম-

পবেিালক ,

বাে ড  
 

পবেকল্পনা 

প ডাদয় 

েদয়দি  

পাইলট 

কম ডসূবি 

বহসাদব 

একটি 

উপদজলায় 

বাস্তবায়ন 

কেদত 

৫০ .০ ০ লি 

টাকা লাগদব 

পবেকল্পনা 

প ডাদয় 

েদয়দি 

সাো যেদশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, 

যুগ্ম-পবেিালক  ,বাে ড  

যমাবাাঃ ০১৭১৬৮৪৮৯১০  

ইদমইলাঃ 

mamunbard@gm

ail.com 

 

 

 

 

 

 



পল্লী োবেদ্রয ববদমািন  াউদন্ডশন (বপবেববএ )  

২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ আন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্   অ্রগতরতে ত্য 

ক্র: 

নাং 

মন্ত্রণালয় ও েপ্তদেে 

নাম 

উদ্ভাবদনে 

নাম 

উদ্ভাবদনে সাংবিপ্ত বববেণ উদ্ভাবন গ্রহদনে 

য ৌবিকতা  

উদ্ভাবদকে নাম 

ও ঠিকানা 

কা ডক্র

যমে 

অগ্রগবত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদে 

জন্য কত 

অর্ ড ব্যয় 

হদয়দি? 

বাস্তবায়নদে জন্য 

পাইলট কম ডসূবি গ্রহণ 

কো হদয়দি বকনা? 

হদয় র্াকদল তাবেখ 

সাো যেদশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন য াগ্য 

বকনা? 

য াকাল 

পয়দন্ট 

কম ডকতডাে 

নাম, পেবব, 

য ান ও 

ইদমইল 

১ পল্লী োবেদ্রয 

ববদমািন 

 াউদন্ডশন 

(বপবেববএ ) 

ERP 

(Enterpri

se 

Resource 

Planning) 

Online 

based  
স টওয়যাে 

একটি আধুবনক ও 

বেবজটাল বপবেববএ  

গড়াে লদিয বপবেববএ  

(PDBF)-এ Online 

based software 

implementation 

(MIS, HRS, AIS, 

& IMS) 

মাঠ প ডাদয়ে ঋণ 

ও সঞ্চয়  কা ডক্রম   

মবনটবোং এে 

মাধ্যদম 

বপবেববএ  যক 

স্বয়ম্বে কো 

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

১০০%  পাইলট কম ডসূিী গ্রহন 

কো হদয়দি ২০১৬ 

সাদল 

বাস্তবায়ন য াগ্য

  

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানাঃ +৮৮-

০২-

৮০৩২৯৩৬ 

২ পল্লী োবেদ্রয 

ববদমািন 

 াউদন্ডশন 

(বপবেববএ ) 

জাতীয় তথ্য 

বাতায়ন 

(National 

Web 

portal) 

জাতীয় তথ্য বাতায়ন 

(National Web 

portal)-এ বপবেববএ  

এে বপবেববএ  এে 

হালনাগাে প্রবক্রয়া িালু 

েদয়দি 

যসবা প্রোন 

প্রবক্রয়া 

আধুবনকায়ন ও 

সহজীকেন 

PDBF এে 

ওদয়বসাইটটি 

হালনাগাে প্রবক্রয়া 

গবতশীলকেন 

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানাঃ +৮৮-

০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৩ পল্লী োবেদ্রয 

ববদমািন 

 াউদন্ডশন 

(বপবেববএ ) 

সেকােী 

ইন্টােদনট 

যসবা- ইনদ া 

সেকাে 

য স-১, ২, ৩ 

বপবেববএ  এে 

অদনকগুদলা যজলা ও 

উপদজলা প ডাদয়ে 

আঞ্চবলক কা ডালয় 

সেকােী ইন্টােদনট যসবা 

সম্প্রসােদনে প্রবক্রয়া 

িলমান েদয়দি 

মাঠ প ডাদয়ে 

কা ডক্রম  

সহজীকেন 

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি)  



ক্র: 

নাং 

মন্ত্রণালয় ও েপ্তদেে 

নাম 

উদ্ভাবদনে 

নাম 

উদ্ভাবদনে সাংবিপ্ত বববেণ উদ্ভাবন গ্রহদনে 

য ৌবিকতা  

উদ্ভাবদকে নাম 

ও ঠিকানা 

কা ডক্র

যমে 

অগ্রগবত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদে 

জন্য কত 

অর্ ড ব্যয় 

হদয়দি? 

বাস্তবায়নদে জন্য 

পাইলট কম ডসূবি গ্রহণ 

কো হদয়দি বকনা? 

হদয় র্াকদল তাবেখ 

সাো যেদশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন য াগ্য 

বকনা? 

য াকাল 

পয়দন্ট 

কম ডকতডাে 

নাম, পেবব, 

য ান ও 

ইদমইল 

য ানাঃ +৮৮-

০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৪ পল্লী োবেদ্রয 

ববদমািন 

 াউদন্ডশন 

(বপবেববএ ) 

ই-যমইল এে 

ব্যবহাে 

প্রধান কা ডালয়  (HQ), 

ঊপ-পেবিালদকে 

কা ডালয়  (DD 

Office) এবাং উপদজলা 

োবেদ্রয ববদমািন 

কম ডকতডাে কা ডালয়  

(UDBO Office) 

প ডায় প ডন্ত বববভন্ন 

ধেনদে  াইল, বিঠি ও 

অব স আেদশ 

আোন/প্রোনদে যিদে 

বতডমাদন স্বল্প পবেসদে ই-

যমইল এে ব্যাবহাে 

অব্যাহত েদয়দি। 

অব বসয়াল 

বিঠিপে সহদজ 

আোন প্রোন 

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানাঃ +৮৮-

০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৫ পল্লী োবেদ্রয 

ববদমািন 

 াউদন্ডশন 

(বপবেববএ ) 

ই-নবর্ ই-নবর্ বাস্তবায়দনে লদিয 

প্রাপ্ত প্রবশিদনে 

ধাোবাবহকতা অনু ায়ী  

বপবেববএ ( PDBF) 

এে প্রধান কা ডালয় সহ 

সকল যজলা উপদজলা  

প ডাদয় আঞ্চবলক 

কা ডালদয়  ই-নবর্ 

বাস্তবায়দনে পেদিপ 

গ্রহন কো হদয়দি। 

োপ্তবেক 

য াগাদ াগ, নবর্ 

আোন-প্রোন ও 

সাংেিণ 

সহজীকেন 

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য

  

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানাঃ +৮৮-

০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৬ পল্লী োবেদ্রয 

ববদমািন 

বসটিদজন 

িাট ডাে  

বিতীয় প্রজদেে বসটিদজন 

িাট ডাে অনলাইন এ 

(ওদয়বসাইদট) প্রকাশ 

বপবেববএ  এে 

প্রেত্ত যসবাসমূহ 

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য

  

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 



ক্র: 

নাং 

মন্ত্রণালয় ও েপ্তদেে 

নাম 

উদ্ভাবদনে 

নাম 

উদ্ভাবদনে সাংবিপ্ত বববেণ উদ্ভাবন গ্রহদনে 

য ৌবিকতা  

উদ্ভাবদকে নাম 

ও ঠিকানা 

কা ডক্র

যমে 

অগ্রগবত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদে 

জন্য কত 

অর্ ড ব্যয় 

হদয়দি? 

বাস্তবায়নদে জন্য 

পাইলট কম ডসূবি গ্রহণ 

কো হদয়দি বকনা? 

হদয় র্াকদল তাবেখ 

সাো যেদশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন য াগ্য 

বকনা? 

য াকাল 

পয়দন্ট 

কম ডকতডাে 

নাম, পেবব, 

য ান ও 

ইদমইল 

 াউদন্ডশন 

(বপবেববএ ) 

কো হদয়দি এবাং তা 

অনুসেদনে পেদিপ গ্রহন 

কো হদয়দি 

জনগদনে সামদন 

তুদল ধো  

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানাঃ +৮৮-

০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৭ পল্লী োবেদ্রয 

ববদমািন 

 াউদন্ডশন 

(বপবেববএ ) 

যমাবাইল 

অযাপস ও 

 াইল 

আকডাইবভাং 

PDBF এে মাঠ প ডায় 

সহ সকল যিদে যমাবাইল 

অযাপদসে ব্যবহাে 

িালুকেদনে পবেকল্পনা 

গ্রহন কো হদয়দি 

যসবা প্রোন 

প্রবক্রয়া 

আধুবনকায়ন ও 

সহজীকেন 

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানাঃ +৮৮-

০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৮ পল্লী োবেদ্রয 

ববদমািন 

 াউদন্ডশন 

(বপবেববএ ) 

কবিউটাে 

ল্যাব 

ইতমদধ্য বপবেববএ  এ 

অবত উন্নতমাদনে ১১টি 

আধুবনক কবিউটাে 

ল্যাদব যেবনাং যপ্রাগ্রাম 

িলমান েদয়দি এবাং স্কুল 

ও কদলদজে বসদলবাস 

অনু ায়ী স্বল্পমূদল্য যেবনাং 

যেবাে পবেকল্পনা গ্রহন 

কো হদয়দি 

বপবেববএ  এে 

কম ডকতডা/ 

কম ডিােী ও 

সূ লদভাগীদেে 

আইবসটি ববষয়ক 

যমৌবলক প্রবশিণ 

প্রোন 

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য

  

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানাঃ +৮৮-

০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৯ পল্লী োবেদ্রয 

ববদমািন 

 াউদন্ডশন 

(বপবেববএ ) 

গুগল ম্যাপ বতডমাদন বপবেববএ  এে 

সকল আঞ্চবলক 

কা ডালয়দক গুগল ম্যাপ এ 

বপবেববএ - এে 

প্রধান কা ডালয় 

সহ সকল  

কা ডালয়দক সাদর্ 

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য

  

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 



ক্র: 

নাং 

মন্ত্রণালয় ও েপ্তদেে 

নাম 

উদ্ভাবদনে 

নাম 

উদ্ভাবদনে সাংবিপ্ত বববেণ উদ্ভাবন গ্রহদনে 

য ৌবিকতা  

উদ্ভাবদকে নাম 

ও ঠিকানা 

কা ডক্র

যমে 

অগ্রগবত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদে 

জন্য কত 

অর্ ড ব্যয় 

হদয়দি? 

বাস্তবায়নদে জন্য 

পাইলট কম ডসূবি গ্রহণ 

কো হদয়দি বকনা? 

হদয় র্াকদল তাবেখ 

সাো যেদশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন য াগ্য 

বকনা? 

য াকাল 

পয়দন্ট 

কম ডকতডাে 

নাম, পেবব, 

য ান ও 

ইদমইল 

সাংযুিকেন প্রবক্রয়া 

িলমান েদয়দি 

য াগাদ াগ ব্যবস্থা 

সহজীকেন 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানাঃ +৮৮-

০২-

৮০৩২৯৩৬ 

১০ পল্লী োবেদ্রয 

ববদমািন 

 াউদন্ডশন 

(বপবেববএ ) 

ইন্টােদনট 

WiFi যসবা 

িালুকেন 

বপবেববএ - এে প্রধান 

কা ডালয় সহ সকল 

আঞ্চবলক কা ডালদয় 

WiFi যসবা প্রোদনে 

ব্যবস্থা গ্রহন 

যসবা প্রোন 

প্রবক্রয়া 

আধুবনকায়ন ও 

সহজীকেন 

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য

  

জনাব যমাাঃ 

সবহে যহাদসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবেিালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানাঃ +৮৮-

০২-

৮০৩২৯৩৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউরেশন 

২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ আন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্   অ্রগতরতে ত্য 

 

ক্রঃ 

নং 

র্ন্ত্রনালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত 

রববেণ 

উদ্ভাবন ্রগহরণে 

য ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে অ্রগ 

তরত (%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরি 

্রগহণ কো হরয়রছ 

রকনা ? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য রকনা 

? 

যফাকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথা নার্, পদরব, 

যফান   ই-যর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. স্থানীয়সেকাে, 

পিী উন্নয়ন   

সর্বায় র্ন্ত্রণালয়,  

পিী উন্নয়ন   

সর্বায়রবভাত 

দপ্তরেে নার্: ক্ষুদ্র 

কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

অরটারর্শন 

কা থক্রর্ 

অরটারর্শন 

কা থক্ররর্ (MIS   

AIS) সফট য়যাে 

এে র্াধ্যরর্ সকল 

কা থক্রর্ র্রনটরেং 

কো হয়। 

মাঠ প ডাদয়ে ঋণ 

ও সঞ্চয়  

কা ডক্রম   

মবনটবোং এে 

মাধ্যদম 

 াউদন্ডশন যক 

স্বয়ম্ভে কো 

জনাব  

যর্াঃরতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

১০০% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব  

যর্াঃ যতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

৩. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

জাতীয় তথ্য 

বাতায়ন 

(National 

Web portal) 

জাতীয় তথ্য 

বাতায়ন 

(National Web 

portal) 
এসএ বেএ  এে 

হালনাগাে প্রবক্রয়া 

িালু েদয়দি 

যসবা প্রোন 

প্রবক্রয়া 

আধুবনকায়ন ও 

সহজীকেণ, 

SFDF এে 

ওদয়বসাইটটি 

হালনাগাে প্রবক্রয়া 

গবতশীল কেণ। 

জনাব  

যর্াঃরতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

১০০% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব  

যর্াঃ যতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

4. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

 রয়ব যর্ইল এে 

ব্যবহাে 

প্রধান কা থালয়   

হরত আঞ্চরলক 

কা থালয়   

উপরজলা কা থালরয়   

রবরভন্ন ধেরনে 

ফাইল, রিঠি   

অরফস আরদশ 

আদান/প্রদানরে 

অব বসয়াল 

বিঠিপে সহদজ 

আোন প্রোন 

জনাব  

যর্াঃরতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

১০০% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব  

যর্াঃ যতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 



ক্রঃ 

নং 

র্ন্ত্রনালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত 

রববেণ 

উদ্ভাবন ্রগহরণে 

য ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে অ্রগ 

তরত (%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরি 

্রগহণ কো হরয়রছ 

রকনা ? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য রকনা 

? 

যফাকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথা নার্, পদরব, 

যফান   ই-যর্ইল 

যিরে বতথর্ারন স্বল্প 

পরেসরে  রয়ব 

যর্ইল এে ব্যাবহাে 

অব্যাহত েরয়রছ। 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

৫. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

বসটিদজন িাট ডাে  বিতীয় প্রজদেে 

বসটিদজন িাট ডাে 

ওদয়বসাইদট এবাং 

সকল আঞ্চরলক   

উপরজলা কা থালরয় 

প্রকাশ কো হদয়দি 

এবাং তা অনুসেদণে 

পেদিপ গ্রহন কো 

হদয়দি। 

(এসএফরিএফ) 

এে প্রেত্ত 

যসবাসমূহ 

জনগদণে সামদন 

তুদল ধো 

জনাব  

যর্াঃরতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

১০০% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব  

যর্াঃ যতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

৬. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

ই-ফাইরলং ই-ফাইরলং 

বাস্তবায়রনে লরিয  

প্ররশিন ্রগহণ পূব থক 

পেবতী কা থক্রর্ শুরু 

কো হরব। 

দাপ্তরেক 

য াতার াত, নরর্ 

আদান-প্রদান   

সংেিণ 

সহজীকেণ 

জনাব  

যর্াঃরতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

১০০% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব  

যর্াঃ যতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

৭. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

ইন্টােরনট 

WiFi যসবা 

িালুকেন 

এসএফরিএফ - এে 

সকল আঞ্চরলক   

উপরজলা কা থালরয় 

WiFi যসবা 

প্রদারনে ব্যবস্থা ্রগহন 

যসবা প্রদান 

প্ররক্রয়া 

আধুরনকায়ন   

সহজীকেণ 

জনাব  

যর্াঃরতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

১০০% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব  

যর্াঃ যতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ইযর্ইলঃ- 

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

mailto:freceo_golammustafa@yahoo.com
mailto:freceo_golammustafa@yahoo.com


ক্রঃ 

নং 

র্ন্ত্রনালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত 

রববেণ 

উদ্ভাবন ্রগহরণে 

য ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে অ্রগ 

তরত (%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরি 

্রগহণ কো হরয়রছ 

রকনা ? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য রকনা 

? 

যফাকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথা নার্, পদরব, 

যফান   ই-যর্ইল 

৮. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

গুতল ম্যাপ এসএফরিএফএে 

প্রধান কা থালয় গুতল 

ম্যাপ এ সংযুিকেণ 

এসএফরিএফ এে 

প্রধান কা থালরয়ে 

সারর্ য াতার াত 

ব্যবস্থা 

সহজীকেণ 

জনাব  

যর্াঃরতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

১০০% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব  

যর্াঃ যতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ইযর্ইলঃ- 

freceo_golammust
afa@yahoo.com 

 

 

সমবায় অবধেপ্তে 

২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ আন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্   অ্রগতরতে ত্য 

ক্র 

নাং 

মন্ত্রণালয় 

ও েপ্তদেে 

নাম 

উদ্ভাবদনে নাম উদ্ভাবদনে সাংবিপ্ত বববেণ উদ্ভাবন গ্রহদণে য ৌবিকতা উদ্ভাবদকে নাম 

ও ঠিকানা 

কা ডক্র

যমে 

অগ্রগবত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনে 

জন্য কত অর্ ড 

ব্যয় হদত 

পাদে? 

বাস্তবায়দনে জন্য 

পাইলট কম ডসূবি 

গ্রহণ কো হদব 

বকনা? তাে 

তাবেখ 

সাো যেদশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদ াগ্য 

বকনা? 

য াকাল পদয়ন্ট কম ডকতডা নাম, 

পেবব, য ান ও ই-যমইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

১. পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধেপ্তে, 

ঢাকা।  

৩০% -- হদয়দি। 

 

এখদনা সাোদেদশ 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য হয়বন।  

যজবুন নাহাে 

উপ-বনবন্ধক(প্রশাসন) 

ববভাগীয় সমবায় কা ডালয়, 

ঢাকা। 

০১৭১১০০৪২৭৫ 

Zebunnahar2012@y

ahoo.com 

mailto:freceo_golammustafa@yahoo.com
mailto:freceo_golammustafa@yahoo.com


২  

ণ ঐ সকল

বেকার যুেক যুেতীদের

কদর

কদর

দেদে।

কদর

দেদে।

হদে হদে

৪০% -- হদয়দি। 

 

এখদনা সাোদেদশ 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য হয়বন। 

যজবুন নাহাে 

উপ-বনবন্ধক(প্রশাসন) 

ববভাগীয় সমবায় কা ডালয়, 

ঢাকা। 

০১৭১১০০৪২৭৫ 

Zebunnahar2012

@yahoo.com 

৩  সেস্যদেে যশয়াে 

সঞ্চয় যর্দক পুবজ 

গঠন, পুবজে 

পবেকবল্পত 

বববনদয়াগ 

অনুদমােদন 

সহায়তা ওপুবজ 

ব্যবহােবনবিতকে

যণেদিদেমবনটবোং

যজােোেকেণওদট

কসইউন্নয়ন। 

সবমবত গুদলাে বনজস্ব পুবজ বববনদয়াদগে যিদে 

সাধােণত সবমবতগুদলা অপবেকবল্পতভাদব 

শুধুমাে ঋণ ব্যবসায় পুবজ বববনদয়াগ কদে র্াদক। 

 দল অবধকাাংশ সবমবত যকান প্রকাে উৎপােন 

কদেনা  লশ্রুবতদত 

অদপিাকৃতকমকম ডসাংস্থাদনেসৃবিহয়।বনয়বমত

যশয়ােসঞ্চয়আোয়কদেপুবজগঠনপূব ডকউিপূবজউ

ৎপােনমূখীপ্রকদল্পপবেকল্পনামাব কবববনদয়াগক

োেলদিযপ্রদয়াজনীয়প্রবশিণপ্রোন,সাবমবতেএ

বজএদমপ্রকল্পগ্রহণওপ্রকদল্পবববনদয়াগসাংক্রান্তখস

ড়াবাদজটঅনুদমােদনেজন্যআইনগতব্যবস্থাগ্রহণ

এবাংবববনদয়াগঅনুদমােনপেবতীমবনটবোংকম ডক

তডাবনদয়াগ।মবনটবোংকম ডকতডাকর্তডকমবনটবোংপে

বতীত্রেমাবসকপ্রবতদবেনোবখল।পবেকবল্পতবববন

যয়াদগেমাধ্যদমউৎপােনমূখীপ্রকল্পবাস্তবায়নওস

বমবতেদটকসইউন্নয়ন। 

পবেকবল্পত বববনদয়াদগে মাধ্যদম 

উৎপােনমূখী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সবমবতে 

যটকসই উন্নয়ন। 

ববোজদমাহনকু

ন্ডু, 

উপদজলাসমবায়

অব সাে, 

 বেেপুেসেে , 

 বেেপুে। 

২৫% -- হদয়দি। 

০১/০৬/২০১৭বরাঃ 

এখদনা সাোদেদশ 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য হয়বন। 

যজবুন নাহাে 

 উপ-বনবন্ধক(প্রশাসন 

 ববভাগীয় সমবায় কা ডালয়, ঢাকা। 

০১৭১১০০৪২৭৫ 

Zebunnahar2012@y

ahoo.com 

৪  উপদজলাে অন্যান্র ববভাগ কর্তডক জনগণদক য  

সুববধা প্রোন কো হয় তাদত সমবায়ীগণদক 

অবধকহাদে সিৃি কো।  

সমবায়ীদেেদক উপদজলায় অববস্থত অন্যান্য 

ববভাগ কর্তডক বববভন্ন যেেবভবত্তক প্রবশিণ ও 

ঋণ প্রোদনে ব্যবস্থা কেদত পােদল অর্ ডত্রনবতক 

উন্নয়ন ত্বোবিত হদব। 

৫০% -- হদয়দি। 

জানুয়ােী/১৭ 

এখদনা সাোদেদশ 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য হয়বন। 

যজবুন নাহাে 

 উপ-বনবন্ধক(প্রশাসন 

 ববভাগীয় সমবায় কা ডালয়, ঢাকা। 

০১৭১১০০৪২৭৫ 

Zebunnahar2012@y

ahoo.com 

৫ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধেপ্তে, 

ঢাকা 

 

 

সমবায় 

সবমবতসমূদহে 

বহসাব সাংেিণ ও 

মবনটবোং কা ডক্রম 

সহজীকেণ। 

সবমবতে  াবতীয় যলজাে ও বহসাবাবে প্রস্তুদতে 

জন্য সফ্টওয়যাে ব্যবহাে কদে আনলাইদন 

বহসাব সাংেিণ ও পবেিালানা কো হদে। স্মাট ড 

য ান/ট্যাব/ অন্যান্য উপকেণ (বেভাইস) এে 

মাধ্যদম সবমবতে সসদ্যগণ তাদেে বনজস্ব 

আবর্ ডক িযাটদমন্ট যেখাে সুদ াগ পাদে।  দল 

বেদটলবলস্ট স্বয়াংবক্রয় ভাদব আপদেট হওয়ায় 

জবাববেবহতা ও স্বেতা বনবিত হদে। 

প্রিবলত পদ্ধবতদত সমবায় সবমবত সমূদহে 

বহসাবপে প্রস্তুত ও সাংেিণ  সময় ও ব্যয় 

স্বাদপি হওয়ায় সবমবতে  াবতীয় তথ্য 

হালনাগাে র্াদক না। এিাড়া সবমবতে 

সেস্যদেে কাদি িাবহো যমাতাদবক বহসাব 

উপস্থাপন কেদত পাদেনা। সবমবতে অবেট, 

পবেেশ ডন, তেন্ত কাদল সমবায় কম ডকতডাে কাদি 

খাতাপে উপস্থাপদন ব্যর্ ড হয়। প্রিবলত 

পদ্ধবতদত সময়, অদর্ ডে অপিয় হয়। এিাড়া 

বহসাবাবেে অসেতাে সুদ াদগ বববভন্ন অবনয়ম 

ও আত্মসাদতে মত ঘটনাে সৃবস্ট হয়। উদ্ভাবনী 

উদদ্যদগে মাধ্যদম  া পবেহাে/হ্রাস কো সম্ভব। 

হয়।  

মুহাম্মে  ারুক 

আলম, 

উপদজলা 

সমবায় 

অব সাে, 

িাঁেপুে সেে, 

িাঁেপুে। 

৬০% ১,২০,০০০/- পাইলটিাং কম ডসূবি 

গ্রহণ কো 

হদয়দি। শুরুে 

তাবেখাঃ 

01/07/17 

হযা। 

 

যশখ কামাল যহাদসন 

যজলা সমবায় অব সাে 

িট্ট্রগাম ও যমন্টে 

য ানাঃ ০১৭২৬৫৬৭৫৬৭ 

 

jroffice.ctg@yahoo.com 



৬ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধেপ্তে, 

ঢাকা 

 

 

 র্া সমদয় বনব ডািন 

অনুষ্ঠান 

সহজীকেণ। 

ব্যবস্থাপনা কবমটিে বনব ডািন প্রবক্রয়া সহজ 

কো।  

সময় মত বনব ডািন না হওয়া, অত্রবধ কবমটি 

িাো সবমবত পবেিাবলত হওয়া, যস্বোিাবেতা 

হওয়া, অন্য সেস্যো িমতা ও োবয়ত্ব সিদকড 

অববহত  না হওয়া ,সেস্যদেে সবমবতে  প্রবত 

অনাগ্রহ সৃবি হয়, সবমবত অকা ডকে হয়। 

সমস্যা দুে কো যগদল সবমবত সক্রীয় হদব। 

যমাাঃ েব কুল 

ইসলাম, 

উপদজলা 

সমবায় 

অব সাে, 

ভাঙ্গুড়া, পাবনা। 

১০% ১০টি সবমবতে 

৬০ জন 

সেস্যদক ৬টি 

যকাদস ড 

প্রবশিণ বেদত 

যকাস ড প্রবত 

২০০০ টাকা 

খেি হদত 

পাদে। 

হযা। 

০১/১০/১৭ যর্দক 

হযা। যমাাঃ যমাখদলসুে েহমান 

উপ বনবন্ধক (প্রশাসন) 

ও যমন্টে ববভাগীয় সমবায় 

েপ্তে, োজশাহী।  

য ান: ০১৭১৩১৪৯১২১ 

Mokhles.coop24@g

mail.com 

৭ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধেপ্তে, 

ঢাকা 

 

 

স্থানীয় ভাদব 

সমবিত যটকসই 

প্রবশিণ প্রোন 

প্রবশিদণে অভাদব সবমবত কা ডকে র্াকদি না, 

সময় মত বনব ডািন, এবজএম হদে না, অবেট 

সিােদন সমস্যা, বববনদয়াগ সিদকড অববহত 

না র্াকা । যজলাে ভ্রাম্যমাণ প্রবশিণ ইউবনট 

কর্তডক বিদে ৩ টি যকাদস ডে মাধ্যদম ১৫ টি 

সবমবতদক প্রবশিণ প্রোন কো হয় । এ 

প্রবশিণ বিদে ১ বাে হওয়ায় এবাং তা 

যপশাবভবত্তক ও সাবব ডক না হওয়ায় যকান কাদজ 

আদস না। সবমবতগুবলদক প্যাদকজ যপ্রাগ্রাদমে 

মাধ্যদম ধাদপ ধাদপ ধাোবাবহকভাদব সমবায় 

সাংক্রান্ত প্রবশিণ, বহসাব েিণ প্রবশিণ, 

SME প্রবশিণ, বববনদয়াগ সাংক্রান্ত প্রবশিণ 

ও যপশাগত প্রবশিণ যেয়া হদব। এদত একটি 

সমবায় ধাোবাবহকভাদব One-stop 

service এে মত যসবা পাদব। 

 

যজলাে ভ্রাম্যমাণ প্রবশিণ ইউবনট কর্তডক বিদে 

৩ টি যকাদস ডে মাধ্যদম ১৫ টি সবমবতদক 

প্রবশিণ প্রোন কো হয় । এ প্রবশিণ বিদে ১ 

বাে হওয়ায় এবাং সমবায় একাদেবমে 

যপশাবভবত্তক প্রবশিদণ উপদজলাে যকাটা না 

র্াকায় ও সাবব ডক না হওয়ায় যকান কাদজ 

আদস না। সবমবতগুবলদক প্যাদকজ যপ্রাগ্রাদমে 

মাধ্যদম ধাদপ ধাদপ ধাোবাবহকভাদব সমবায় 

সাংক্রান্ত প্রবশিণ, বহসাব েিণ প্রবশিণ, 

SME প্রবশিণ, বববনদয়াগ সাংক্রান্ত প্রবশিণ 

ও যপশাগত প্রবশিণ যেয়া হদল সবমবত সক্রীয় 

হদব। 

এস,এম বনজাম 

উদ্দীন 

আহদম্মে, 

উপদজলা 

সমবায় 

অব সাে, 

আোই, নওগাঁ । 

১০% ১০টি সবমবতে 

৬০ জন 

সেস্যদক ৬টি 

যকাদস ড 

প্রবশিণ বেদত 

যকাস ড প্রবত 

২০০০ টাকা 

খেি হদত 

পাদে। 

হযা। 

০১/১০/১৭ যর্দক 

হযা। যমাাঃ যমাখদলসুে েহমান 

উপ বনবন্ধক (প্রশাসন) 

ও যমন্টে ববভাগীয় সমবায় 

েপ্তে, োজশাহী।  

য ান: ০১৭১৩১৪৯১২১ 

Mokhles.coop24@g

mail.com 

৮ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধেপ্তে, 

ঢাকা 

 

 

“ র্াসমদয় বাবষ ডক 

সাধােণ সভা 

অনুষ্ঠান 

সহজীকেণ” 

সময়মত  এবজএম না হওয়া, বাদজট 

অনুদমােন না হওয়া, অন্যান্য ব্যয় অনুদমােন 

না হওয়া, বহসাব বববেণী অনুদমােন না হওয়া, 

সেস্যো লাভ-িবত ববষদয় অববহত না হওয়ায় 

সেস্যদেে সবমবতে প্রবত অনাগ্রহ হাবেদয়  ায়,  

সবমবত অকা ডকে হয়। বাবষ ডক সাধােণ সভা 

অনুষ্ঠাদনে ব্যবস্থা গ্রহণ কো হদয়দি। 

সময়মত  এবজএম না হওয়া, বাদজট 

অনুদমােন না হওয়া, অন্যান্য ব্যয় অনুদমােন 

না হওয়া, বহসাব বববেণী অনুদমােন না হওয়া, 

সেস্যো লাভ-িবত ববষদয় অববহত না হওয়ায় 

সেস্যদেে সবমবতে প্রবত অনাগ্রহ হাবেদয়  ায়,  

সবমবত অকা ডকে হয়। বাবষ ডক সাধােণ সভা 

অনুষ্ঠাদনে ব্যবস্থা গ্রহণ কো যগদল তাো 

সবমবতে প্রবত আগ্রহী হদব, সবমবত সবক্রয় 

হদব। 

যমাাঃ জামাল 

উবদ্দন,উপদজলা 

সমবায় 

অব সাে,পবা, 

োজশাহী । 

১০% ১০টি সবমবতে 

৬০ জন 

সেস্যদক ৬টি 

যকাদস ড 

প্রবশিণ বেদত 

যকাস ড প্রবত 

২০০০ টাকা 

খেি হদত 

পাদে। 

হযা। 

০১/১০/১৭ যর্দক 

হযা। যমাাঃ যমাখদলসুে েহমান 

উপ বনবন্ধক (প্রশাসন) 

ও যমন্টে ববভাগীয় সমবায় 

েপ্তে, োজশাহী।  

য ান: ০১৭১৩১৪৯১২১ 

Mokhles.coop24@g

mail.com 

৯ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধেপ্তে, 

ঢাকা 

 

 

স্থানীয়ভাদব 

যপশাগত 

প্রবশিদণে প্রোদনে 

মাধ্যদম যটকসই 

সমবায় গঠন। 

সবমবতদত উৎপােনমূখী কা ডক্রম র্াদক না, 

সেস্যদেে যকান আয় বাদড় না ববধায় সবমবত 

তাদেে যকান কাদজ লাদগনা । 

সমবায় সেস্যগদণে যেে বভবত্তক প্রবশিণ 

জরুেী। এ ধেদণে প্রবশিণ সমবায় একাদেবম 

কুবমল্লায় প্রোন কো হয়। এদিদে যজলাে 

যকাটা র্াদক ২টি, উপদজলাে যকান যকাটা 

র্াদক না। বৎসদে এ উপদজলা হদত ২ বা ৩ 

জদনে যববশ মবহলাদক প্রবশিণ যেয়াে সুদ াগ 

র্াদক না। এ সকল মবহলাদক কুবমল্লা পাঠাদতও 

পাবেবাবেক সমস্যা বাধা হয়। স্বামী সাংসাে 

যেদখ ২১ বেদনে জন্য কুবমল্লা য দত িায় না, 

িাইদল ২০০ বকাঃবমাঃ  াতায়াত কিকে হয়। 

স্থানীয়ভাদব উপদজলা প ডাদয় প্রবশিদণে 

ব্যবস্থা কো হদল স্বামী সাংসাে সামবলদয় বাড়ী 

যক,এম, 

সেওয়ােী, 

উপদজলা 

সমবায় 

কা ডালয়, 

পত্নীতলা, 

নওগাঁ। 

১০% ১টি সবমবতে 

৪০ জন 

সেস্যদক ৪টি 

যকাদস ড 

প্রবশিণ বেদত 

যকাস ড প্রবত 

১০,০০০ টাকা 

খেি হদত 

পাদে। 

হযা। 

০১/১০/১৭ যর্দক 

হযা। যমাাঃ যমাখদলসুে েহমান 

উপ বনবন্ধক (প্রশাসন) 

ও যমন্টে ববভাগীয় সমবায় 

েপ্তে, োজশাহী।  

য ান: ০১৭১৩১৪৯১২১ 

Mokhles.coop24@g

mail.com 



যর্দক  াতায়াত কদে প্রবশিণ বনদত পােদব। 

সমবায়ীগণ উপকৃত হদব, কম ডসাংস্থান হদব। 

১০ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধেপ্তে, 

ঢাকা 

 

 

জলমহাল ইজাো 

অাংশগ্রহণ 

সহবজকেন 

সেকােী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীবত ২০০৯এে 

আদলাদক মৎস্যজীবব সমবায় সবমবতগুদলা 

জলমহাল ইজাোয় অাংশ গ্রহণ কেদত অদনক 

তথ্য উপাত্ত প্রদয়াজন হয়  া তাো বনদজো 

কেদত বগদয় মধ্যস্বত্বদভাগীে খপ্পদে পড়দত হয়। 

ইজাো অাংশগ্রহদণ প্রদয়াজনীয় তথ্যাবে 

প্রস্তুতকেদণ মাঠ পয়ডাদয় সাধােণ মৎস্যজীববদেে 

যসবাপ্রাবপ্ত ও সহদজ জলমহাল ইজাোয় 

অাংশগ্রহণ কেদত এ আইবেয়াটি গ্রহণ কো 

হদয়দি।  

গেীব, স্বল্প বশবিত  মৎস্যজীবব সমবায় 

সবমবতগুদলাে সেস্য গণ বনর্ভ ডলভাদব 

কাগজপোবে প্রস্তুত কেদত পােদব । োলাল ও 

োপ্তবেক হয়োবন কমদব । 

যমাহাম্মে মাসুে 

আহমে 

উপদজলা সমবায় 

অব সাে 

েবিণ সুনামগঞ্জ 

সুনামগঞ্জ। 

5০%  ৬০,০০০/-টাকা পাইলট কম ডসূিী 

গ্রহণ কো হদয়দি। 

 

০১/২/২০১৮  

সাোদেদশ 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

যমাাঃ খায়রুজ্জামান  

যুগ্ম বনবন্ধক ও যমন্টে 

ববভাগীয় সমবায় কা ডালয়, বসদলট  

য ান: ০৮৭১৬১৪৬০ 

য ান: ০৮২১৭২৩২৩১  

jr_sylhet@yahoo.co

m 

 

 

 

 

১১ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধেপ্তে, 

ঢাকা 

 

 

‘‘য াগ্য যনর্তত্ব 

সূবিে মাধ্যদম 

সমবায় সবমবতে 

যটকসই উন্নয়ন’’। 

১। য াগ্য যনর্তদত্বে তববশষ্ঠ হদে ববদ্যমান 

সবমবতে সেস্যদেে  মদধ্য য  ব্যবিে সব ডজন 

গ্রহণদ াগ্যতা,সততা, কাদজে প্রবত একাগ্রতা, 

সমবিত প্রদিিা, বনয়ম শাংখলাে প্রবত শ্রদ্ধাশীল 

যসই সকল তববশি সিন্ন ব্যবিদক য াগ্য 

যনর্তদত্বে তববশিে অবধকােী আে যসই সকলা 

ব্যবিগণদক যনর্তদত্ব আনদত হদব। 

২। বনববন্ধত সমবায় সবমবতদত এই সকল 

ব্যবিদেে বিবিত কদে তাদেেদক সবমবতদে 

যনর্তদত্ব আনদত হদব। 

৩। য াগ্য যনর্তত্ব সৃবিে মাধ্যদম সবমবতে 

উৎপাবেত পন্য ববদেদশ বাজাে জাত কদে 

সবমবতদত যটকসই উন্নয়দনে জন্য আধুবনক তথ্য 

প্রযুবিে ব্যবহাে সিদক সবমবতে সেস্যদেে 

েি বহদসদব গদড় যতালা। 

৪। সবমবতদত বববভন্ন উন্নয়ন মূলক কম ডসুিী 

প্রনয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কদে বকভাদব যটকসই 

উন্নয়ন ঘটদব যসই সিদকড ব্যবস্থাপনা কবমটিে 

সেস্যদেে প্রবশিদণে মাধ্যদম ধােণা প্রোন। 

৫। গণতাবন্ত্রক প্রবক্রয়াে মাধ্যদম সমাবায় 

সবমবতদত বনব ডািদনে মাধ্যদম সৎ, য াগ্য, 

বশিত যনর্তত্ব সিন ড ব্যবিদেে  ঐসকল 

সবমবতে ব্যবস্থাপনা কবমটিদত োখদত হদব। 

৬। সবমবতদত য াগ্য যনর্তত্ব সৃবিে মাধ্যদম যসই 

সকলা যনর্তত্ব স্থানীয় ব্যবিদেেদক সবমবতে 

খাতাপে যলখাে ববষয়টি প্রবশিদণে মাধ্যদম 

বশিাবেদত হদব। 

সমস্যাঃ 

১। সমবায় সবমবত গঠদনে পে বনবন্ধন কলীন 

উপ-আইদনে উদদ্দশ্য অনু ায়ী সবমবতে  

কা ডক্রম পবেিাবলত হয় না। 

২। সমবায় আইন ও বববধমালা সিদকড ধােনা 

না র্াকা । 

৩। য াগ যনর্তদত্বে অভাদব সবমবতগুবল তাে 

অবভষ্ঠ লকিয যপৌিাদত পাদে না। 

৪। হাদত কলদম প্রবশিদনে অভাদব  র্া র্ 

ভাদব সবমবতে যেকে ড পে যেবজিাে সমূহ ততেী 

কেদত না পাোয়। 

৫। ব্যবস্থাপনা কবমটিে সভাপবত ও সিােক 

িতাে অপব্যবহাে কদে সবমবতে সকল সু ল 

যভাগ কদে র্াদক। 

৬। সমবায় সবমবতদত ব্যবস্থাপনা কবমটিে 

সঠিক যনর্তত্ব প্রবতবষ্ঠত না হওয়ায় সবমবতগুবল 

ধীদে ধীদে অকা ডকে সবমবতদত পবেনত হদে। 

৭। বনব ডািন না বেদয় বসদলকশন এে মাধ্যদম 

সবমবতদত কবমটি গঠন কোয় য াগ ও েি 

ব্যবিগণ যনর্তত্ব আসদত পাদে না। 

সমাধানাঃ 

১। সবমবতে সকল সেস্যদেে বনদয় সমবায় 

আইন  ও বববধমালা সিদকড প্রবশিদণে ব্যবস্থা 

কো । 

২। য াগ্য যনর্তদত্বে তববশি হদে সততা, স্বেতা 

ও জবাববেহীতাে এই ববষয়গুবল সিদকড 

সেস্যদেে উিুদ্ধ কো। 

৩। প্রবশিদণে মাধ্যদম সবমবতে সেস্যদেেদক 

সবমবতে বনব ডািন সিদকড ব্যপক ধােণা প্রোন। 

৪। সবমবতে খাতাপে হাদত কলদম যলখাে  

ববষদয় প্রবশিদনে ব্যবস্থা কো । 

৫। সবমবতদত মাবসক ও বাবষ ডক সভা সিদকড 

সেস্যদেে ধােণা প্রোন। 

নাম: যমাাঃ 

তবহদুজ্জামান 

খন্দকাে 

পেবী: যজলা 

সমবায় 

অব সাে(ভাাঃপ্রাাঃ

), গাইবান্ধা। 

কম ডস্থল: যজলা 

সমবায় কা ডালয়, 

গাইবান্ধা। 

১০০

% 

 যকান অর্ ড ব্যয় 

হয়বন 

০১/০৭/২০১৭বরাঃ। বাস্তবায়নদ াগ্য অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় কা ডালয় 

 োংপুে ববভাগ, োংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 
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৬। বববভন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প গ্রহণ পূব ডক 

পাইলটিাং সবমবতদক যটকসই উন্নয়দনে জন্য 

সেস্যদেে উিদ্ধ কেণ। 

 লা লাঃ 

১। সমবায়ীো যজলা সমবায় েপ্তে যর্দক সবমবত 

বনবন্ধন প্রাবপ্তে পে েি যনর্তদত্বে অভাদব 

সবমবতে খাতা পে যলখাে জন্য অবভজ্ঞ 

ব্যবিদেে বপিদন প্রায় ৪৫ বেন সময় য ত। 

বকমত্ম পাইলট প্রকল্পভহি সবমবতগুদলা  

ব্যবস্থাপনা কবমটিে সেস্যদেে হাদত কলদম 

যশখাদনা  দল  েিতা অজডদনে মাধদম 

বনদজোই সবমবতে খাতা পে বলখদবন। এদত 

কদে প্রবতটি সবমবতে ৪৫ বেদনে কম সময় 

লাগদব। 

২। পূদব ড সমবায়ীো যজলা সমবায় েপ্তে যর্দক 

সবমবত বনবন্ধন প্রাবপ্তে পে সবমবতে আবর্ ডক 

যলনদেন ববষদয় খাতাপে বলখদত পােদতন না। 

 দল বাইদেে অবভজ্ঞ যলাদকে মাধ্যদম উি 

খাতা পে বলদখ বনদতন। এদত কদে সবমবতে 

৪/৫হাজাে টাকা খেি হদতা। বতডমাদন বনদজোই 

খাতাপে বলখা বশখদতপাোে কােদন যকান টাকা 

লাগদব না। 

৩। সবমবতে খাতপে যলখাে জন্য অবভজ্ঞ 

ব্যবিদেে বপিদন প্রায় ২০ বাে ঘুেদত হদতা। 

বকন্তু সেস্যদেে প্রবশিদনে মাধ্যদম েিতা 

অজডন কোয় কাহাদো বপিদন ঘুেদত হয়না। এত 

কদে সমদয়ে অপিয় হয় না। 

১২ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধেপ্তে, 

ঢাকা 

 

 

বেবজটাল পদ্ধবতদত 

সমবায় সবমবতে 

খাতাপে বলখন 

সহজীকেণ।ঃাঃ 

অে যজলাধীন ৩৫০টি সমবায় সবমবতে মদধ্য 

প্রার্বমক ভাদব ১,৪৪,০০,০০০/- (এক যকাটি 

চুয়াবলস্নশ লি) টাকা সমবায় অবধেপ্তদেে বস. 

বে. এ   ান্ড যর্দক ব্যয় কো য দত পাদে। 

(১) সবমবতে বনবন্ধদনে পূদব ড সমবায় সবমবতদত 

বহসাব ব্যবস্থাপনা উপে স টওয়াে প্রস্ত্ত্তত 

কদে সবমবতদত সেবোহ সহ প্রবশিণ প্রোন 

(স ট কবপ এনড্রদয়ট যমাবাইদলে মাধ্যদম 

ব্যবহাে উপদ াগী হদত হদব)। 

(২)  প্রবতটি সবমবতে বনজস্ব ওদয়ব সাইদট 

র্াকদত হদব। উি ওদয়ব সাইট সমবায় 

অবধেপ্তে কর্তডক অনুদমাবেত র্াকদব। 

(৩) সবমবতগুদলা যেে বভবত্তক প্রকল্প গ্রহদণে 

 দল আবর্ ডক স্বেলতাে পাশাপাবশ সামাবজক 

মূল্যদবাধ বৃবদ্ধ কেদত হদব। 

(৪) মধ্যম আদয়ে যেশ বহদসদব যেে বভবত্তক 

প্রকদল্পে উৎপাবেত পণ্যাবে েপ্তাবত কদে 

সেকাদেে সহদ াগীতাে ব্যবস্থা গ্রহণ কেদত 

হদব। 

সমস্যাাঃ 

(১) প্রবতটি সমবায় সবমবতে সেস্যগণ তাদেে 

সেস্যদেে বনকট যর্দক তেনবন্দন, সাপ্তাবহক, 

মাবসক বকবসত্মদত যলনদেন কদে র্াদকন 

(দশয়াে, সঞ্চয়, কজড গ্রহণ, কজড পবেদশাধ)। 

 াহা সঠিক ভাদব যেবজিাদে বলবপবদ্ধ কেদত 

সবমবত ব্যবস্থাপনা কর্তডপিদক নানান 

জটিলতায় পড়দত হয়।  দল সেস্যদেে জমাকৃত 

অদর্ ডে বহসাব উপস্থাপন সহ পবেেশ ডনকৃত 

কম ডকতডাদেে বনকট দ্রম্নত যেকে ডপে উপস্থাপদন 

হতাশা যেখা যেয়। এদত কদে সময় ও অর্ ড 

অপিয় হয়।  

(২) সবমবতে আবর্ ডক ব্যবস্থাপনায় অবনয়ম সৃবি 

হয়  দল সবমবতগুদলা দ্রম্নত ঝদড় পদে  ায়। 

(৩) সমবায় সিদকড জ্ঞান অজডন না কদে 

সবমবত গঠন কোয়। 

সমস্যাে মূলকােণাঃ 

(১) সমবায় সবমবত বনবন্ধদনে পূদব ড সমবাদয়ে 

মূল উদদ্দশ্য সিদকড প্রবশিণ প্রোন না কোয় 

অবনয়ম তাবন্ত্রকভাদব ঋণ প্রকল্প গ্রহণ। 

(২) সেকাে কর্তডক প্রদতযি/পদোি ভাদব ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহণ না কোয় মহাজনী প্রর্াে 

যক এম মাসুদুে 

েহমান 

 পবেেশ ডক 

যজলা সমবায় 

কা ডালয়, 

কুবড়গ্রাম। 

৭০% যকান অর্ ড ব্যয় 

হয়বন। 

জুলাই/২০১৫বরাঃ। বাস্তবায়নদ াগ্য নয় অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় কা ডালয় 

 োংপুে ববভাগ, োংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 
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কােদণ সাধােণ সেস্যগণ সমবাদয়ে মূল নীবত 

বনধােণ হদত ঝদড় পো। 

সমাধানাঃ 

(১) সবমবতে বনবন্ধদনে পূদব ড সমবায় সবমবতদত 

বহসাব ব্যবস্থাপনা উপে স টওয়াে প্রস্ত্ত্তত কদে 

সবমবতদত সেবোহ সহ প্রবশিণ প্রোন (স ট 

কবপ এনড্রদয়ট যমাবাইদলে মাধ্যদম ব্যবহাে 

উপদ াগী হদত হদব)। 

(২) প্রবতটি সবমবতে বনজস্ব ওদয়ব সাইদট 

র্াকদত হদব। উি ওদয়ব সাইট সমবায় 

অবধেপ্তে কর্তডক অনুদমাবেত র্াকদব। 

(৩) সবমবতগুদলা যেে বভবত্তক প্রকল্প গ্রহদণে 

 দল আবর্ ডক স্বেলতাে পাশাপাবশ সামাবজক 

মূল্যদবাধ বৃবদ্ধ কেদত হদব। 

(৪) মধ্যম আদয়ে যেশ বহদসদব যেে বভবত্তক 

প্রকদল্পে উৎপাবেত পণ্যাবে েপ্তাবত কদে 

সেকাদেে সহদ াগীতাে ব্যবস্থা গ্রহণ কেদত 

হদব। 

 সময় খেি  াতায়াত 

আইবেয়া বাস্তবায়দনে পূদব ড ০১-০২ বেন ২০০০-৩০০০ টাকা ০৭-০৮ বেন 

আইবেয়া বাস্তবায়দনে পদে ০৫-০৬ ঘন্টা ২০০-৩০০ টাকা ০১ বেন 

যমাট পার্ ডকয ০৬ ঘন্টা ১৮০০-২৭০০ টাকা ৬-৭ বেন 
 

১৩ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধেপ্তে, 

ঢাকা 

 

 

সমবাদয়ে মাধ্যদম 

মােকমুি নৃ-

তাবত্বক সমাজ গঠন 

ও যটকসই 

অর্ ডত্রনবতক উন্নয়ন। 

১)যসবা গ্রহীতা ক্ষুদ্র নৃদগাবষ্ঠে আওতা ভূি নােী 

পুেম্নষ সমিদয় পাদলস্না গ্রাদমে আবেবাসী 

সাবব ডক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সবমবত বলাঃ গঠন 

কো,২) সবমবতে কম ড এলাকায় উপদজলা 

প্রশাসন,পুবলশ প্রশাসন,উপদজলা স্বাস্থয 

েপ্তে,স্থানীয় এনবজও এবাং স্থানীয় গন্যমান্য 

ব্যবিদেে বনদয় সভা সমাদবদশে মাধ্যদম 

মােদকে কু ল সিদকড সদিতনতা বৃবদ্ধে 

উদদ্দযগ গ্রহন,৩) সমবায় সবমবতে মাধ্যদম 

সাংগঠিত হদয় স্থানীয় ভাদব মােক ততেী না 

কোে ববষদয় সদিতন কো,৪) ক্ষুদ্র নৃ যগাবষ্ঠে 

আওতাভূি সমাদজ সমাজ পবতদেে বনদয় 

মােক গ্রহন সিদকড সামাবজক কুসাংস্কাে 

দুেকেদনে মাধ্যদম অম ডাোকে সামাবজক 

অবস্থাে উন্নয়ন কো,৫)ক্ষুদ্র নৃ-দগাবষ্ঠে 

আওতাভূি নােী ও পুেম্নষদক সমবায় সবমবতে 

মাধ্যদম সাংগঠিত কদে যনর্তদত্বে ববকাশ ঘটাদনা 

৬) মােক ক্রয় না কদে উি টাকা সাংবশস্নি 

সেদস্যে নাদম সবমবতদত যশয়াে ও সঞ্চয় 

বহসাদব জমা কদে অর্ ডত্রনবতক ও জীবন  াোে 

মান উন্নয়ন কো,৭)সাংসে বনবাি ডন, উপদজলা 

বনব ডািন এবাং স্থানীয় ইউবনয়ন পবেষে বনব ডািদন 

কুিক্রী মহল কর্তডক ক্ষুদ্র নৃ-দগাবষ্ঠে আওতা ভূি 

নােী ও পুেম্নষদক মােক যসবদনে মাধ্যদম 

যনশাগ্রস্থ কদে যভাটাবধকাে হেদনে ববষদয় 

সদিতনতা বৃবদ্ধ কো ৮) সবমবতে সেস্যভূি 

আবেবাসী নােী ও পুেম্নষদক সমাদজে দুি 

সমস্যাাঃ আবেবাসী নােী ও পুেম্নষ কদঠাে 

পবেশ্রদমে মাধ্যদম তেনবন্দন য  অর্ ড উপাজডন 

কদে সন্ধযায় বাড়ী ব দে যসই টাকায় মােক 

(দিালাই মে  া তাদেে বনদজদেে ততবে) বকদন 

যসবন কদে।  দল পবেবাে সহ সমত্মানদেে 

উপে এে যনবতবািক প্রভাব পদড়। তা িাড়াও 

সমাদজে দুি যশ্রনীে বকছু যলাক নৃ-তাবত্বক নােী 

ও পুেম্নষদক মােদকে মাধ্যদম যনশাগ্রস্থ কদে 

যকৌশদল তাে জবম সহ সিে আত্নসাত কদে। 

যনশাে প্রদলাভদনে মাধ্যদম আবেবাসী সমাদজে 

যভাটাবধকাে হেণ কো হয়।  দল আবেবাসী 

পবেবাে ও সমাজ ক্রমািদয় অম ডাোকে জীবন 

 াপন কদে ও অর্ ডত্রনবতক ভাদব দুব ডল হদয় 

পদড়।সমাধানাঃ ১)যসবা গ্রহীতা ক্ষুদ্র নৃদগাবষ্ঠে 

আওতা ভূি নােী পুেম্নষ সমিদয় পাদলস্না 

গ্রাদমে আবেবাসী সাবব ডক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 

সবমবত বলাঃ গঠন,২) সবমবতে কম ড এলাকায় 

উপদজলা প্রশাসন,পুবলশ প্রশাসন,উপদজলা 

স্বাস্থয েপ্তে,স্থানীয় এনবজও এবাং স্থানীয় 

গন্যমান্য ব্যবিদেে বনদয় সভা সমাদবদশে 

মাধ্যদম মােদকে কু ল সিদকড সদিতনতা 

বৃবদ্ধ,৩) সমবায় সবমবতে মাধ্যদম সাংগঠিত হদয় 

স্থানীয় ভাদব মােক ততেী না কোে ববষদয় 

সদিতন কো,৪)ক্ষুদ্র নৃ যগাবষ্ঠে আওতাভূি 

সমাদজ সমাজ পবতদেে বনদয় মােক গ্রহন 

সিদকড সামাবজক কুসাংস্কাে দুেকেদনে 

মাধ্যদম অম ডাোকে সামাবজক অবস্থাে উন্নয়ন 

প্রেীপ কুমাে 

সেকাে 

উপদজলা সমবায় 

অব সাে, 

যঘাড়াঘাট, 

বেনাজপুে। 

 

৫০% যকান অর্ ড ব্যয় 

হয়বন। 

১৬/০৭/ ২০১৭ বরাঃ বাস্তবায়নদ াগ্য নয় অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় কা ডালয় 

 োংপুে ববভাগ, োংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪৪৯ 

jr_rangpur@yahoo.com 

 



যশ্রনীে যলাক কর্তডক মােদকে মাধ্যদম যনশাগ্রস্থ 

কদে যকৌশদল জবমসহ সিে আত্নসাত কোে 

ববষদয় সদতনতা বৃবদ্ধ সহ সজাগ র্াকা। ৯) এই 

কা ডক্রমান্যান্য 

মহলস্না/পাড়াগ্রাম/ইউবনয়ন/উপদজলায় িবড়দয় 

যেওয়াে মাধ্যদম মােক মুি সমাজ গড়া। 

 

কো,৫)ক্ষুদ্র নৃ-দগাবষ্ঠে আওতাভূি নােী ও 

পুেম্নষদক সমবায় সবমবতে মাধ্যদম সাংগঠিত 

কদে যনর্তদত্বে ববকাশ ঘটাদনা ৬) মােক ক্রয় না 

কদে উি টাকা সাংবশস্নি সেদস্যে নাদম 

সবমবতদত যশয়াে ও সঞ্চয় বহসাদব জমা কদে 

অর্ ডত্রনবতক ও জীবন  াোে মান উন্নয়ন 

কো,৭)সাংসে বনবাি ডন, উপদজলা বনব ডািন এবাং 

স্থানীয় ইউবনয়ন পবেষে বনব ডািদন কুিক্রী মহল 

কর্তডক ক্ষুদ্র নৃ-দগাবষ্ঠে আওতা ভূি নােী ও 

পুেম্নষদক মােক যসবদনে মাধ্যদম যনশাগ্রস্থ 

কদে যভাটাবধকাে হেদনে ববষদয় সদিতনতা 

বৃবদ্ধ কো ৮) সবমবতে সেস্যভূি আবেবাসী 

নােী ও পুেম্নষদক সমাদজে দুি যশ্রনীে যলাক 

কর্তডক মােদকে মাধ্যদম যনশাগ্রস্থ কদে যকৌশদল 

জবমসহ সিে আত্নসাত কোে ববষদয় সদতনতা 

বৃবদ্ধ সহ সজাগ র্াকা। ৯) এই 

কা ডক্রমান্যান্যমহলস্না/পাড়াগ্রাম/ইউবনয়ন/উপ

যজলায় িবড়দয় যেওয়াে মাধ্যদম মােক মুি 

সমাজ গড়া। 

 লা লাঃ  

 সময় খেি  াতায়াত 

আইবেয়া 

বাস্তবায়দন 

পূদব ড   

অসুস্থতা( 

জন প্রবত) 

মাদস 

১৫-২০ 

বেন 

অসুস্থ 

র্াকত 

১০০০-

১৫০০/- 

বিবকৎসা 

খেি 

হাসপাতাদল 

বিবকৎসা 

গ্রহদনে জন্য 

০২-০৩ বাে 

অপোধ 

প্রবনতা ( 

র্ানা ও 

যকাটকািা

েী) 

 

মােক 

যসবদনে 

অপোদধ

ে কােদন 

র্ানা 

যকাট 

কািােী

যত য দত 

হত মাদস 

২-৩ 

বাে।(৮-

১০ঘন্টা) 

১০০০-

২০০০/- 

প্রবত 

মাদস 

মােক যসবদনে 

অপোদধে 

কােদন র্ানা 

যকাট কািােীদত 

য দত হত মাদস 

২-৩ বাে। 

আইবেয়া 

বাস্তবায়দন 

পদে 

অসুস্থতা( 

জন প্রবত) 

০১-০২ 

বেন। 

১০০-

২০০/- 

বিবকৎসা 

খেি। 

( 

স্বাভাবব

ক) 

হাসপাতাদল 

আসাে প্রদয়াজন 

যনই। 

অপোধ 

প্রবনতা ( 

র্ানা ও 

যকাটকািা

েী) 

 

 

র্ানা ও 

যকাট 

কািােী

যত   

য দত হয় 

না। 

যকান 

খেি 

নাই। 

র্ানা যকাট 

কািােীদত য দত 

হয় না। 

 

যমাট 

পার্ ডকযাঃ 

অসুস্থতা 

( জন 

প্রবত) 

১৪-১৮ 

বেন সুস্থ 

র্াদক। 

৯০০-

১৩০০/- 

খেি (হয় 

না) 

বািদলা। 

হাসপাতাদল 

বিবকৎসা 

গ্রহদনে জন্য 

য দত হয় না 

অপোধ 

প্রবনতা ( 

র্ানা ও 

যকাটকািা

েী) 

 

র্ানা 

যকাট 

কািােী

যত য দত 

হয় না। 

যকান 

খেি 

নাই। 

র্ানা যকাট 

কািােীদত য দত 

হয় না। 

 



১৪ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধেপ্তে, 

ঢাকা।  

 

 

এই যসবাটি একটি নতুন যসবা, এই যসবাে 

সু ল টিবসবভ বেদয় প্রকাশ কো সম্ভব নয়। 

এখাদন আদগ বববেন্নভাদব সমবায়ীগণ তাদেে 

উৎপাবেত পণ্য ববক্রয় কেদতন।  দল মধ্যস্বত্ব 

যভাগী  বড়য়া োলাদলে কােদণ সমবায়ীগণ 

ন্যায্য মূল হদত ববঞ্চত হদতন এবাং যভািাগণ 

যববশ মূদল্য পণ্য সামগ্রী ক্রয় কেদতন। এদত 

কদে উৎপােক এবাং যভািা উভয় যশ্রণীই 

িবতগ্রস্থ হদতন। এই আইবেয়া বাস্তবায়দনে 

 দল সমবায়ীগণ সোসবে যভািাগদণে বনকট 

তাে উৎপাবেত পন্য ন্যায্য মূদল্য ববক্রয় কেদত 

পােদবন। অপে বেদক যভািগণও সূলভ মূদল্য 

যভজালমুি পণ্য সামগ্রী ক্রয় কেদত পােদবন।  

 

 

 

10%  

jrmymensingh16@gmail.c

om 

১৫ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধেপ্তে, 

ঢাকা।  

 

 

বাাংলাদেশ সমবায় 

প্রবশিণ ব্যবস্থাপনা 

পদ্ধবত 

(Bangladesh 

Cooperative 

Training 

Management 

System) 

বাাংলাদেদশে সমবায় প্রবশিণ ব্যবস্থাপনা 

পদ্ধবত একটি স টওয়াে+একটি ওদয়ব যপইজ। 

কবিউটাে ও যমাবাইদল এদত কাজ কো  াদব। 

ইহাে ব্যবহাে মূলতাঃ যসবা সহজীকেণ 

(SPS) এবাং ব্যবহােকােীগদণে, সমবায় 

সেস্য, মাঠ প ডাদয়ে কম ডকতডা-কম ডিােী, সাধােণ 

নাগবেক, কর্তডপি, ঊর্ধ্ডতন কর্তডপি এবাং 

যস্টকদহাল্ডােগদণে বনববড়ভাদব টিবসবভ 

(TCV) লাঘব কেদব। 

ববদ্যমান প্রবশিণ ব্যবস্থাপনায় প্রবশিণ যকাস ড 

এবাং প্রবশিণার্ীে তথ্য বা োটা ভান্ডাে যনই 

(No Data Bank)। 

ববদ্যমান প্রবশিণ ব্যবস্থাপনা তথ্য ও য াগাদ াগ 

প্রযুবি (ICT) বনভডে নয় এবাং ইহাদত ই-

লাবন ডাং (E-Learning) এে সুববধা যনই। 

প্রবশিণ প্রবতষ্ঠাদনে সদে যসবাগ্রহীতা বকাংবা 

ঊর্ধ্ডতন কর্তডপদিে তাৎিবণকভাদব অর্বা 

অনলাইদন য াগাদ াগ (Online 

Communication) ও প্রবতকাে 

লাদভে যকান সুদ াগ যনই। 

যমাাঃ মবশউে 

েহমান 

অধ্যি 

(উপবনবন্ধক) 

আঞ্চবলক সমবায় 

ইন্সটিটিউট, খুলনা   

 

80% 4,00,000/- 

(িাে লি) টাকা 

খেি হদব। 

[কম ডশালা 

অনুষ্ঠান-১০০০০০ 

টাকা, 

ওবেদয়দন্টশন 

প্রবশিণ 

১,০০,০০০ টাকা, 

পাওয়াে পদয়ন্ট 

স্লাইেস ততবে-

৫০,০০০ টাকা, 

যকাস ড মবেউল ও 

যকাস ড ম্যানুয়াল 

টাইপ-১০,০০০ 

টাকা, বভবেও 

বিপ ততবে (ই-

লাবন ডাং ও 

সা ল্যগাঁর্া)-

১,০০,০০০ টাকা, 

অন্যান্য 

অপ্রতযাবশতব্যয়-

৪০,০০০ টাকা] 

 

আঞ্চবলক সমবায় 

ইন্সটিটিউট, খুলনা 

এ পাইলট কম ডসুবি 

গ্রহণ কো হদয়দি।  

22/05/2016 

বরাঃ 

 

 

বাস্তবায়ন য াগ্য যমাাঃ ইকবাল যহাদসন 

অধ্যি 

(অবতবেি বনবন্ধক) 

বাাংলাদেশ সমবায় একাদেবম  

যকাটবাড়ী, কুবমল্লা। 

01911-202163 

bcacomilla@gmail.com  

 

 


