
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ 

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ আন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্   অ্রগতরতে ত্য 

ক্রম 
মন্ত্রণালয় ও দপ্তরেে 

নাম 
উদ্ভাবরনে নাম 

উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রন

ে জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূবে গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা  ?হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কম যকতযা নাম ,

পদবব ,য ান ও ইরমইল

১ পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় ববভাগ 

নাগবেক যসবায় 

উদ্ভাবন ববষয়ক 

প্রবেিণ কম যোলা 

উদ্ভাবন ববষয়ক 

দিতা বৃবি 

নতুন নতুন উদ্ভাবনী 

ধােণা প্রাবপ্ত 

যমাোঃ 

যমানারয়ম 

উবিন 

য ৌধুেী 

বসরেম 

এনাবলে 

পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ 

১০০% - - - আনন্দ  ন্দ্র ববশ্বাস 

অবতবেি সব ব )প্রোসন ও 

বারজট( 

য ান:  +৮৮-০২-৯৫১৪৪৩৭ 

ই-রমইল: 

abiswasbd59@gmail.co

m 

২ পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় ববভাগ 

ই-রসবা ও ই-

 াইবলং কা যক্রম 

এটুআই কম যসূব  

যর্রক প্ররয়াজনীয় 

স টওয়যাে 

সহায়তা পাওয়া 

সারপরি এ 

ববভারগে 

অনুববভাগ/োখাসমূ

যহে  াইলগুরলারক 

প যায় ক্ররম ই-

 াইরলে মাধ্যরম 

বনষ্পবিে জন্য 

দ্রুত সমরয় বসিান্ত গ্রহণ 

ও  াইরলে বনস্পবি 

কো সম্ভব হরব।  রল 

সময় ও খে  সাশ্রয় 

,কারজে স্বচ্ছতা ও যসবা 

ত্বোবিত হরব। 

যমাোঃ 

যমানারয়ম 

উবিন 

য ৌধুেী 

বসরেম 

এনাবলে 

পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ 

১০০% - - - আনন্দ  ন্দ্র ববশ্বাস 

অবতবেি সব ব )প্রোসন ও 

বারজট( 

য ান:  +৮৮-০২-৯৫১৪৪৩৭ 

ই-রমইল: 

abiswasbd59@gmail.co

m 



ক্রম 
মন্ত্রণালয় ও দপ্তরেে 

নাম 
উদ্ভাবরনে নাম 

উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রন

ে জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূবে গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা  ?হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কম যকতযা নাম ,

পদবব ,য ান ও ইরমইল

ব বিতকেণ এবং 

সকল  াইল ই-

 াইরলে মাধ্যরম 

বনষ্পবিে ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 

৩ পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় ববভাগ 

পাট যনােবেপ ও 

যনটওয়াবকযং 

যসবা পিবত 

সহজীকেণ, ই-

 াইবলং,ইরনারভে

ন ইতযাবদ ববষরয় 

প্রবেিণ প্রদারনে 

জন্য এটুআই ও 

সংবিষ্ট অন্যান্য 

প্রবতষ্ঠান 

ব বিতকেণ ও 

তারদে সংরগ 

য াগার াগ। 

যসবা প্রদান প্রবক্রয়া 

সহজীকেণ এবং 

স্ব েতাে মাধ্যরম 

কারজে গবতেীলতা 

বৃবিকেণ 

যমাোঃ 

যমানারয়ম 

উবিন 

য ৌধুেী 

বসরেম 

এনাবলে 

পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ 

৮০% - - - আনন্দ  ন্দ্র ববশ্বাস 

অবতবেি সব ব )প্রোসন ও 

বারজট( 

য ান:  +৮৮-০২-৯৫১৪৪৩৭ 

ই-রমইল: 

abiswasbd59@gmail.co

m 

৪ পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় ববভাগ 

উন্মুি যসাসাল 

বমবিয়াে ব্যবহাে 

যসবায় উদ্ভাবন 

প্রবক্রয়াে ববষরয় 

মতামত গ্রহরণে 

জন্য ই-রমইল 

ব্যবহারেে 

পাোপাবে অন্যান্য 

সামাবজক মাধ্যরম 

ব্যবহাে বনবিত 

কো 

সামাবজক য াগার ারগে 

জনবপ্রয় মাধ্যম ব্যবহাে 

করে এববভারগে 

কা যক্রম সম্পরকয 

সকলরক অববহতকেণ 

যমাোঃ 

যমানারয়ম 

উবিন 

য ৌধুেী 

বসরেম 

এনাবলে 

পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ 

৮০% যকান অর্ য 

ব্যয় হয় না 

- সাোরদরেে 

সকল 

সেকাবে 

এবং 

যবসেকাবে 

প্রবতষ্ঠারন 

বাস্তবায়নর া

গ্য 

আনন্দ  ন্দ্র ববশ্বাস 

অবতবেি সব ব )প্রোসন ও 

বারজট( 

য ান:  +৮৮-০২-৯৫১৪৪৩৭ 

ই-রমইল: 

abiswasbd59@gmail.co

m 



বাংলারদে পল্লী উন্নয়ন একারিমী )বাি য(, কুবমল্লা  

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ আন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্   অ্রগতরতে ত্য 

ক্রম 
মন্ত্রণালয় ও দপ্তরেে 

নাম 
উদ্ভাবরনে নাম 

উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রন

ে জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূবে গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা  ?হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কম যকতযা 

নাম  ,পদবব ,য ান ও ইরমইল

১ স্থানীয় সেকাে ,

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

এে আওতাধীন 

বাি য  

কবম্পউটাে 

যলরনে মাধ্যরম 

ই -প্লাট ম য এবং 

ক্লাঊি এে 

ব্যবহাে 

যলরনে মাধ্যরম 

বারি যে সকল 

কবম্পউটাে যক 

যুি কো হরয়রে 

য খারন প্ররতযক 

ব্যবহােকােী 

তারদে বববভন্ন 

 াইল /িকুরমন্ট 

এে স ট কবপ 

সংেিণ ও যেয়াে 

কেরত পারে।  

বারি যে বববভন্ন কারজ 

গবত আনয়ন  ,সময় 

এবং খে  কমারনা।    

কাজী 

যসাবনয়া 

েহমান  ,উপ-

পবে ালক ,

বাি য ,

যকাটবাড়ী ,

কুবমল্লা 

১০০ %  টাকা 

৩০ ,০০০.০

০  

না  সাোরদরেে 

বববভন্ন 

সেকাবে 

যবসেকাবে 

প্রবতষ্ঠারন 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

কাজী যসাবনয়া েহমান  ,উপ-

পবে ালক ,বাি য ,যকাটবাড়ী ,

কুবমল্লা 

যমাবাোঃ ০১৭১১১৪৭৫০২ 

ইরমইলোঃ 

sonia_bard@yahoo.com 

২ স্থানীয় সেকাে ,

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

এে আওতাধীন বাি য 

বারি যে 

অব বসয়াল 

য ইজবুক যপইজ 

য ইসবুরক 

অব বসয়াল 

যপইরজ বারি যে 

বববভন্ন কা যক্রম 

এে তথ্য  ,েবব ও 

বভবিও প্র াে 

কো  

সামাবজক য াগার ারগে 

সবর রয় জনবপ্রয় 

মাধ্যম ব্যবহাে করে 

বারি যে সকল 

কাজযক্রমসমূহ সকরলে 

কারে প্র ারেে ব্যবস্থা  

কাজী 

যসাবনয়া 

েহমান  ,উপ-

পবে ালক ,

বাি য ,

ড়ীযকাটবা ,

কুবমল্লা  

১০০% যকান অর্ য 

ব্যয় হয় 

নাই 

না  সাোরদরেে 

বববভন্ন 

সেকাবে 

যবসেকাবে 

প্রবতষ্ঠারন 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য  

কাজী যসাবনয়া েহমান  ,উপ-

পবে ালক ,বাি য ,যকাটবাড়ী ,

কুবমল্লা 

যমাবাোঃ ০১৭১১১৪৭৫০২ 

ইরমইলোঃ 

sonia_bard@yahoo.com
  

mailto:sonia_bard@yahoo.com
mailto:sonia_bard@yahoo.com
mailto:sonia_bard@yahoo.com


ক্রম 
মন্ত্রণালয় ও দপ্তরেে 

নাম 
উদ্ভাবরনে নাম 

উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রন

ে জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূবে গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা  ?হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কম যকতযা 

নাম  ,পদবব ,য ান ও ইরমইল

৩ স্থানীয় সেকাে ,

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

এে আওতাধীন বাি য 

অন -লাইন 

যেইবনং 

যেবজরেেন 

বারি য অনুবষ্ঠত 

বববভন্ন প্রবেিণ 

যকারস যে 

প্রবেিনার্ীো অন-

লাইন তারদে 

যেবজরেেন 

কেরত পারে 

 

 

সময় ও খে  কমারনাে 

মাধ্যরম প্রবেিণ 

যেবজরেেন কাজটি 

আেও সহজতে হরয়রে  

কাজী 

যসাবনয়া 

েহমান ,উপ-

পবে ালক ,

বাি য ,

যকাটবাড়ী ,

কুবমল্লা 

১০০% যকান টাকা 

৪০ ,০০০.০

০  

না সাোরদরেে 

বববভন্ন 

সেকাবে 

যবসেকাবে 

প্রবেিণ 

প্রবতষ্ঠারন 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

কাজী যসাবনয়া েহমান  ,উপ-

পবে ালক ,বাি য ,যকাটবাড়ী ,

কুবমল্লা 

যমাবাোঃ ০১৭১১১৪৭৫০২ 

ইরমইলোঃ 

sonia_bard@yahoo.com 

৪ স্থানীয় সেকাে ,

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

এে আওতাধীন বাি য 

বভবিও 

কন ারেন্স  

আধুবনক সুর াগ 

সুববধা সম্ববলত 

একটি বভবিও 

কন ারেন্স ব্যবস্থা 

 ালু কো হরয়রে।  

বারি যে  লমান বববভন্ন 

প্রবেিণ যকারস য বভবিও 

কন ারেরন্সে মাধ্যরম 

ক্লাস পবে ালনা কো 

হরচ্ছ।  

কাজী 

যসাবনয়া 

েহমান  ,উপ-

পবে ালক ,

বাি য ,

যকাটবাড়ী ,

কুবমল্লা 

১০০% টাকা 

৪০ ,০০০০০

.০০  

না  সাোরদরেে 

বববভন্ন 

সেকাবে 

যবসেকাবে 

প্রবেিণ 

প্রবতষ্ঠারন 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

কাজী যসাবনয়া েহমান  ,উপ-

পবে ালক , বাি য  ,যকাটবাড়ী ,

কুবমল্লা 

যমাবাোঃ ০১৭১১১৪৭৫০২ 

ইরমইলোঃ 

sonia_bard@yahoo.com 
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পল্লী দাবেদ্র্য ববরমা ন  াউরেেন )বপবিববএ (  

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ আন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্   অ্রগতরতে ত্য 

ক্রম 
মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে 

নাম 

উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন 

গ্রহরণে 

য ৌবিক

তা 

উদ্ভাবরকে নাম 

ও ঠিকানা 

কা যক্ররম

ে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম যসূবে গ্রহণ 

কো হরয়রে বকনা ?

বেখহরয় র্াকরল তা  

সাো যদরে উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন য াগ্য বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কম যকতযা 

নাম  ,পদবব ,য ান ও 

ইরমইল

১ পল্লী দাবেদ্র্য 

ববরমা ন 

 াউরেেন 

(বপবিববএ ) 

MIS 
স টওয়যাে 

বপবিববএ  এে 

 লমান (MIS) 

স টওয়যাে এে 

মাধ্যরম সকল উপ-

পবে ালরকে  

কা যালরয়  আইটি 

টিম িাটা এবিে 

কাজ কেরে। 

উপজরলা কা যালরয় 

 র্া সমরয় (MIS) 

ও অন্যান্য বেরপাট য  

প্রদারনে মাধ্যরম ঋণ 

মাঠ 

প যারয়ে 

ঋণ 

কা যক্ররমে  

সুষ্ঠ ু

ব্যবস্থাপনা 

এবং 

মবনটবেং 

ব্যবস্থা 

যজােদাে

কেন 

জনাব যমাোঃ 

সবহদ যহারসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

১০০%  পাইলট কম যসূ ী গ্রহন 

কো হরয়রে ২০০৩ 

সারল 

বাস্তবায়ন য াগ্য  জনাব যমাোঃ সবহদ 

যহারসন যসবলম 

 

অবতবেি পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 



ক্রম 
মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে 

নাম 

উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন 

গ্রহরণে 

য ৌবিক

তা 

উদ্ভাবরকে নাম 

ও ঠিকানা 

কা যক্ররম

ে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম যসূবে গ্রহণ 

কো হরয়রে বকনা ?

বেখহরয় র্াকরল তা  

সাো যদরে উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন য াগ্য বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কম যকতযা 

নাম  ,পদবব ,য ান ও 

ইরমইল

কা যক্রম যক আেও 

গবতেীল কেরে। 

২ পল্লী দাবেদ্র্য 

ববরমা ন 

 াউরেেন 

(বপবিববএ ) 

জাতীয় তথ্য 

বাতায়ন 

(National 

Web 

portal) 

জাতীয় তথ্য বাতায়ন 

(National Web 

portal)-এ 

বপবিববএ  এে 

অরনকগুরলা যজলা ও 

উপরজলা প যারয়ে 

আঞ্চবলক 

কা যালরয়ে  াবতীয় 

তথ্য সংযুিকেণ 

যসবাপ্রদান 

প্রবক্রয়া 

সহজীকেন 

জনাব যমাোঃ 

সবহদ যহারসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য জনাব যমাোঃ সবহদ 

যহারসন যসবলম 

 

অবতবেি পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৩ পল্লী দাবেদ্র্য 

ববরমা ন 

 াউরেেন 

(বপবিববএ ) 

সেকােী 

ইন্টােরনট 

যসবা- ইনর া 

সেকাে য স- 

১, ২, ৩ 

বপবিববএ  এে 

অরনকগুরলা যজলা ও 

উপরজলা প যারয়ে 

আঞ্চবলক কা যালয় 

সেকােী ইন্টােরনট 

যসবা এে সারর্ 

সংযুিকেণ 

মাঠ 

প যারয়ে 

কা যক্ররম 

এবং 

মবনটবেং 

ব্যবস্থারক 

গবতেীল 

কো 

জনাব যমাোঃ 

সবহদ যহারসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য জনাব যমাোঃ সবহদ 

যহারসন যসবলম 

 

অবতবেি পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৪ পল্লী দাবেদ্র্য 

ববরমা ন 

 াউরেেন 

(বপবিববএ ) 

ই-যমইল এে 

ব্যবহাে 

প্রধান কা যালয়  

(HQ), ঊপ-

পেব ালরকে 

কা যালয়  (DD 

অব বসয়া

ল ব ঠিপত্র 

সহরজ 

জনাব যমাোঃ 

সবহদ যহারসন 

যসবলম 

 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য জনাব যমাোঃ সবহদ 

যহারসন যসবলম 

 



ক্রম 
মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে 

নাম 

উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন 

গ্রহরণে 

য ৌবিক

তা 

উদ্ভাবরকে নাম 

ও ঠিকানা 

কা যক্ররম

ে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম যসূবে গ্রহণ 

কো হরয়রে বকনা ?

বেখহরয় র্াকরল তা  

সাো যদরে উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন য াগ্য বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কম যকতযা 

নাম  ,পদবব ,য ান ও 

ইরমইল

Office) এবং 

উপরজলা দাবেদ্র্য 

ববরমা ন কম যকতযাে 

কা যালয়  (UDBO 

Office) প যায় 

প যন্ত বববভন্ন ধেনরে 

 াইল, ব ঠি ও 

অব স আদরে 

আদান/প্রদানরে 

যিরত্র বতযমারন স্বল্প 

পবেসরে ই-যমইল 

এে ব্যাবহাে 

অব্যাহত েরয়রে। 

আদান 

প্রদান 

অবতবেি 

পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

অবতবেি পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৫ পল্লী দাবেদ্র্য 

ববরমা ন 

 াউরেেন 

(বপবিববএ ) 

ই-নবর্ বতযমান সেকারেে 

পবেকল্পনা অনু ায়ী 

ই-নবর্ বাস্তবায়রনে 

লরিয বপবিববএ  

এে উচ্চ প যারয়ে 

কম যকতযারদে 

প্রবেিণ গ্রহন। 

দাপ্তবেক 

য াগার াগ

, নবর্ 

আদান-

প্রদান ও 

সংেিণ 

সহজীকেন

। 

জনাব যমাোঃ 

সবহদ যহারসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য  জনাব যমাোঃ সবহদ 

যহারসন যসবলম 

 

অবতবেি পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 



ক্রম 
মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে 

নাম 

উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন 

গ্রহরণে 

য ৌবিক

তা 

উদ্ভাবরকে নাম 

ও ঠিকানা 

কা যক্ররম

ে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম যসূবে গ্রহণ 

কো হরয়রে বকনা ?

বেখহরয় র্াকরল তা  

সাো যদরে উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন য াগ্য বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কম যকতযা 

নাম  ,পদবব ,য ান ও 

ইরমইল

৬ পল্লী দাবেদ্র্য 

ববরমা ন 

 াউরেেন 

(বপবিববএ ) 

বসটিরজন 

 াট যাে  

বিতীয় প্রজরন্মে 

বসটিরজন  াট যাে 

ততবেে কাজ 

 লমান। 

যসবা 

প্রদান 

প্রবক্রয়া 

আধুবনকায়

ন ও 

সহজীকেন

। 

জনাব যমাোঃ 

সবহদ যহারসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য  জনাব যমাোঃ সবহদ 

যহারসন যসবলম 

 

অবতবেি পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৭ পল্লী দাবেদ্র্য 

ববরমা ন 

 াউরেেন 

(বপবিববএ ) 

কবম্পউটাে 

ল্যাব 

ইতমরধ্য বপবিববএ  

এ অবত উন্নতমারনে 

১১টি আধুবনক 

কবম্পউটাে ল্যাব 

স্থাবপত হরয়রে 

বপবিববএ

  এে 

কম যকতযা/ 

কম য ােী ও 

সূ লরভা

গীরদে 

আইবসটি 

ববষয়ক 

যমৌবলক 

প্রবেিণ 

প্রদান। 

জনাব যমাোঃ 

সবহদ যহারসন 

যসবলম 

 

অবতবেি 

পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য  জনাব যমাোঃ সবহদ 

যহারসন যসবলম 

 

অবতবেি পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি)  

য ানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৮ পল্লী দাবেদ্র্য 

ববরমা ন 

 াউরেেন 

(বপবিববএ ) 

গুগল ম্যাপ বতযমারন বপবিববএ  

এে প্রধান কা যালয় 

গুগল ম্যাপ এ 

সংযুিকেন 

বপবিববএ

 - এে 

প্রধান 

কা যালরয়ে 

সারর্ 

জনাব যমাোঃ 

সবহদ যহারসন 

যসবলম 

 

১০০%   বাস্তবায়ন য াগ্য  জনাব যমাোঃ সবহদ 

যহারসন যসবলম 

 

অবতবেি পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি)  



ক্রম 
মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে 

নাম 

উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন 

গ্রহরণে 

য ৌবিক

তা 

উদ্ভাবরকে নাম 

ও ঠিকানা 

কা যক্ররম

ে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম যসূবে গ্রহণ 

কো হরয়রে বকনা ?

বেখহরয় র্াকরল তা  

সাো যদরে উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন য াগ্য বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কম যকতযা 

নাম  ,পদবব ,য ান ও 

ইরমইল

য াগার াগ 

ব্যবস্থা 

সহজীকেন 

অবতবেি 

পবে ালক 

(তথ্য প্রযুবি) 

য ানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

 

 

 

 

 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউরেশন 

২০১৬-২০১৭ 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 পরয়ন্টকর্ থকতথা 

নার্, পদরব,যফান   ই-

যর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 



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 পরয়ন্টকর্ থকতথা 

নার্, পদরব,যফান   ই-

যর্ইল 

১. স্থানীয় সেকাে, 

পিী উন্নয়ন   

সর্বায় র্ন্ত্রণালয়,  

পিী উন্নয়ন   

সর্বায় রবভাত 

 

দপ্তরেে নার্: ক্ষুদ্র 

কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

অরটারর্শন 

কা থক্রর্ 

অরটারর্শন 

কা থক্ররর্ (MIS ও 
AIS) স টওয়যাে 

এে মাধ্যরম সকল 

কা থক্রর্ র্রনটরেং 

কো হয়। 

র্াঠ প থারয়ে 

ঋণ কা থক্ররর্ে 

সচ্ছতা   জবাব 

রদরহতা রনরিত 

কেণ এবং 

র্রনটরেং 

ব্যবস্থা 

যজােদাে কেণ। 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@yahoo.com 

100% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@yahoo.com 

২. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

জাতীয় ত্য 

বাতায়ন 

(National 

Web 

portal) 

জাতীয় ত্য 

বাতায়ন 

(National 

Web portal) 

এ এসএফরিএফএে 

অরনকগুরলা 

আঞ্চরলক   

উপরজলা প থারয় 

কা থালরয়ে 

 াবতীয় ত্য 

সংযুিকেণ 

যসবা প্রদান 

প্ররক্রয়া 

সহজীকেণ 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@yahoo.com 

100% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@yahoo.com 

৩. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

 রয়ব যর্ইল 

এে ব্যবহাে 

প্রধান কা থালয়   

হরত আঞ্চরলক 

কা থালয়   

উপরজলা কা থালয়   

প থন্ত রবরভন্ন 

ধেরনে ফাইল, 

রিঠি   অরফস 

আরদশ আদান/ 

প্রদানরে যিরে 

বতথর্ারন স্বল্প 

অরফরসয়াল 

রিঠিপে সহরজ 

আদান প্রদান। 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@yahoo.com 

100% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@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 পরয়ন্টকর্ থকতথা 

নার্, পদরব,যফান   ই-

যর্ইল 

পরেসরে  রয়ব 

যর্ইল এে ব্যাবহাে 

অব্যাহত েরয়রছ। 

৪. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

রসটিরজন 

িাট থাে 

রিতীয় প্রজরেে 

রসটিরজন িাট থাে 

ততরেে কাজ 

িলর্ান। 

যসবা প্রদান 

প্ররক্রয়া 

আধুরনকায়ন   

সহজীকেণ। 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@yahoo.com 

100% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@yahoo.com 

৫. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

ই-ফাইরলং ই-ফাইরলং িালুে 

রবষরয় 

ফাউরেশরনে ৫ 

জন কর্ থকতথারক 

প্ররশিণ প্রদারনে 

রবষরয় প্রকল্প 

পরেিালক 

Access to 

Information 

(a2i) যক পে 

প্রদান কো হরয়রছ। 

প্ররশিণ পা য়া 

যতরল এ রবষয়টি 

দ্রুত সম্পাদন কো 

হরব । 

দাপ্তরেক 

য াতার াত, নরর্ 

আদান-প্রদান   

সংেিণ 

সহজীকেণ। 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@yahoo.com 

িলর্ান - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@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 পরয়ন্টকর্ থকতথা 

নার্, পদরব,যফান   ই-

যর্ইল 

৬. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

ই - যটোরেং ই-যটোরেং পদ্ধরত 

য  যকান সর্য় িালু 

কোে জন্য 

রসরপটিউ হরত 

ইউজাে আইরি   

পাস য়াি থ পা য়া 

রতরয়রছ। 

কা থক্ররর্ে 

সচ্ছতা   জবাব 

রদরহতা রনরিত 

কেরণ। 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@yahoo.com 

100% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@yahoo.com 

৭. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

অনলাইন 

প্লাটফর্ থ ততরে 

সকল প থারয়ে 

কর্ থকতথা  

কর্ থিােীহরত 

উদ্ভাবনী ধােণা 

রনয়রর্ত প্রারপ্তে 

উরেরে একটি 

অনলাইন প্লাটফর্ থ 

ততরে 

নতুন নতুন 

উদ্ভাবনী ধােণা 

রনয়রর্ত প্রারপ্তে 

উরেরে। 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammus

tafa@yahoo.com 

100% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব যর্াঃ যতালার্ 

যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ইযর্ইলঃ- 

freceo_golammus

tafa@yahoo.com 

৮. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন 

ফাউরেশন 

(এসএফরিএফ) 

ইন্টােরনট 

যসবা িালুকেণ 

এসএফরিএফ - এে 

সকল আঞ্চরলক   

উপরজলা কা থালরয় 

ইন্টােরনট যসবা 

প্রদারনে ব্যবস্থা 

্রগহন। 

যসবা প্রদান 

প্ররক্রয়া 

আধুরনকায়ন   

সহজীকেণ 

জনাব  

যর্াঃরতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ই -যর্ইলঃ  

freceo_golammustaf
a@yahoo.com 

১০০% - - বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব  

যর্াঃ যতালার্ যর্াস্তফা 

র্হাব্যবস্থাপক 

যর্াবাইলঃ 

০১৯৮৭৭০৩০০২ 

ইযর্ইলঃ- 

freceo_golammustaf
a@yahoo.com 
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সমবায় অবধদপ্তে 

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ আন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্   অ্রগতরতে ত্য 
 

ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

১ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয়, ঢাকা এে 

অনলাইন অব স 

ব্যবস্থাপনা 

ববভাগীয় সমবায় কা যালয়, ঢাকা এে আওতাধীন 

১৩টি যজলা ও ১০০টি উপরজলা েরয়রে। ঢাকা 

ববভাগীয় সমবায় কা যালয় ও এ সকল যজলা ও 

উপরজলায় যমাট প্রায় ৯০০ জন 

কম যকতযা/কম য ােী কম যেত েরয়রে। ববভাগীয় 

সমবায় কা যালয়এে 

অবধনস্তকম যকতযা/কম য ােীরদে জন্য 

নানােকমরসবা প্রদান করে র্ারকোঃ য মন ছুটি 

অনুরমাদন, ভ্রমণ অনুরমাদন, বদলী, অবিট, 

পবেদে যন, তদন্ত, বারজট বোি, বজবপএ  অগ্রীম 

অনুরমাদন,  াকুেী সংক্রান্ত বববভন্ন তথ্য সেবোহ 

ইতযাবদ। এসকল যসবা প্রদারনে জন্য 

কম যকতযা/কম য ােীে বববভন্ন ধেরনে তথ্য  া াই 

এে প্ররয়াজন হয়  া অরনক সময়ই সংেবিত বা 

হালনাগাদ র্ারকনা।বববভন্ন যসবা প্রদারনে যিরত্র 

সংবিষ্ট তথ্য  া াই করে প্র বলত পিবত 

অনুসেণ কেরত বগরয় বববভন্ন জটিলতাে কােরণ 

মাঠ প যারয়ে কম যকতযা/ কম য ােীো নানােকম 

প্রবতবন্ধকতা/দীর্ যসূবত্রতাে মরধ্য পরড়ন এবং 

অরনক সময় হয়োবনে সন্মুবখন হয়। অত্র 

স ট্ওয়যাে এে মাধ্যরম ঐ সকল প্রবতবন্ধকতা 

ও দীর্ যসূবত্রতা বনেসন করে সহরজ ও স্বল্পসমরয় 

উপরোবল্লবখত যসবাসমূহ প্রদান কো। 

ববভারগে সকল যজলা/উপরজলা সমবায় কা যালরয়ে জন্য একটি ওরয়ব 

যবজি িাইনাবমক স টওয়যাে ততেী করে ববভাগীয় কম যকারে 

দীর্ যসূবত্রতা/জটিলতা বনেসন কো সম্ভব হরব। 

জনাব যজবুন নাহাে, 

উপ-

বনবন্ধক(প্রোসন), 

ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয়, ঢাকা 

৭৫% প্রায় ২ (দুই) 

লি টাকা। 

হরয়রে। 

১০/০৬/২০১৬

বরোঃ  

হযা যজবুন নাহাে 

উপ-বনবন্ধক(প্রোসন) 

ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয়, ঢাকা। 

০১৭১১০০৪২৭৫ 

Zebunnahar2

012@yahoo.co

m 

২ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় সবমবতে 

তথ্য সেবোহ ও 

তথ্য প্রাবপ্ত  

সহজীকেণ 

একটি বিবজটাল ওরয়ব যপাট যাল প্রস্তুত করে 

ঢাকা যজলাে সকল যমরোোঃর্ানাও উপরজলা 

সমবায় অব স হরতস কলস মবায় সবমবতে 

সাংগঠবনক ও আবর্ যক তথ্য অন লাইরনে 

মাধ্যরম ওরয়বরপাট যারল ইনপুট করেএকটি 

একজন যসবা গ্রহীতা অব স বভবজট না করে র্রে বরস ই সময়, 

শ্রমওঅর্ যব্যয়নাকরেইসহরজ তথ্য যপরত পারে। 

জনাব যমাোঃ আবুল 

খারয়ে, যজলা 

সমবায় অব সাে, 

ঢাকা। 

৮০% প্রায় এক 

লি পঞ্চাে 

হাজাে টাকা 

২৪/০৮/২০১৬

বরোঃ 

হযা যজবুন নাহাে 

উপ-বনবন্ধক(প্রোসন) 

ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয়, ঢাকা। 

০১৭১১০০৪২৭৫ 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

িাটারবইজ প্রস্তুত করে উি ওরয়ব যপাট যাল হরত 

একজন সমবায়ী তর্া সাধেণ জনগন র্রে বরস 

সহরজই য রকান সমবায় সবমবতে তথ্য 

সেবোহ বনবিত কো  ায়। এরত শ্রম, অর্ য 

ওসময় সাশ্রয় হরব। 

Zebunnahar2

012@yahoo.co

m 

৩ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

সমবায় সবমবতে 

অবিট কা যক্রম 

সহজীকেণ 

সমবায় সবমবতে কর্তযপি বহসারবে ববষরয় 

অজ্ঞ, খাতাপত্র সঠিকভারব বলখরত না পাো, 

সবমবতে সদস্যরদে অবিট বভবত এবং অবিট 

সম্পাদরনে লরিয ববহোগতরদে স্বেনাপন্ন 

হওয়ায় অবধক অর্ য ও সময় ব্যয় হয়| অত্র 

উদ্ভাবন প্রবক্রয়া  ালু হরল খাতাপত্র বলবপবি ও 

অবিট ববষয়ক বহসাব প্রস্তুরতে জন্য সবমবতে 

কা যালরয় বগরয় হারত-কলরম প্রবেিণ যদয়া 

হরব। এে  রল সবমবতে কর্তযপি সাবব যক 

বহসাব-বনকাে ও খাতাপত্র বলবপবি করে অবিট 

কারজ পােদেী হরব। এরত করে মধ্যস্বিরভাগীে 

স্বেণাপন্ন হরত হরব না।  রল, সবমবতগুরলাে 

অবিট সম্পাদন ববষরয় সময় ও খে  কম হরব। 

অত্র উদ্ভাবন আইবিয়া বাস্তবাবয়ত হরলসবমবতে কর্তযপি সাবব যক বহসাব-

বনকাে ও খাতাপত্র বলবপবি করে অবিট কারজ পােদেী হরব।এে  রল 

মধ্যস্বিরভাগীে স্বেণাপন্ন হরত হরব না।  রল, সবমবতগুরলাে অবিট 

সম্পাদন ববষরয় সময় ও খে  কম হরব। 

জনাব মবনো 

আিাে, উপরজলা 

সমবায় অব সাে, 

সাভাে, ঢাকা। 

১০০% -- হরয়রে। 

০৫/০৬/২০১৬

বরোঃ 

হযা যজবুন নাহাে 

 উপ-বনবন্ধক(প্রোসন), 

ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয়, ঢাকা। 

০১৭১১০০৪২৭৫ 

Zebunnahar2

012@yahoo.co

m 

৪ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

স্কুল যকা-

অপারেটিভ গঠরনে 

মাধ্যরম সমৃি যদে 

গঠন 

স্কুল যকা-অপারেটিভ গঠিত না হওয়াে কােরন 

োত্র জীবন যর্রক সমবায় সম্পরকয ধােনা, 

সমবায়  যা, সমবায় জ্ঞান সমৃি জাবত গঠিত 

হরচ্ছ না, সমবায় সম্পবকযত প্র াে ও প্রসােকম 

এবং সমবায়রক বনরয় সুদুেপ্রসােী পবেকল্পনাে 

অভাব, সমবায় সবমবত গরড় উঠরলও যটকসই 

হরচ্ছনা, সমবায় সম্পরকয ধােনা না র্াকাে 

কােরণ  ত্রতত্র সবমবত গঠিত হরচ্ছ। 

স্কুল প যারয় সমবায় কুইজ প্রবতর াগীতাে মাধ্যরম োত্র/োত্রীরদে 

সমবায় সম্পরকয সঠিকধােনা যদওয়া। কুইজ প্রবতর াগীতায় ববজয়ীরদে 

মরধ্য আকষ যনীয় বেিাউপকেণ পুেষ্কাে বহসারব প্রদান। স্কুল প যারয় 

 ােটি অববহতকেণ সভাে মাধ্যরম, সভায় উপবস্থত সকলরক সমবায় 

সম্পরকয অনুপ্রাবনত কো। অববহতকেণ সভা হরব োত্র/োত্রী, 

অবভভাবক, বেিকমেলী , ম্যারনবজং কবমটিে সদস্য সমিরয়। 

জনাব

ম াহাম্মদ

ম ালা 

ম ার্শ েদ  ৃধা

৫০% -- 05/04/20

16 wLªt 

এখরনা 

সাোরদরে 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য হয়বন। 

যজবুন নাহাে 

উপ-বনবন্ধক(প্রোসন) 

ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয়, ঢাকা। 

০১৭১১০০৪২৭৫ 

Zebunnahar2

012@yahoo.co

m 

৫ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

সমবায় 

সবমবতসমূরহে 

বহসাব সংেিণ ও 

মবনটবেং কা যক্রম 

সহজীকেণ। 

সবমবতে  াবতীয় যলজাে ও বহসাবাবদ প্রস্তুরতে 

জন্য সফ্টওয়যাে ব্যবহাে করে আনলাইরন 

বহসাব সংেিণ ও পবে ালানা কো হরচ্ছ। স্মাট য 

য ান/ট্যাব/ অন্যান্য উপকেণ (বিভাইস) এে 

মাধ্যরম সবমবতে সসদ্যগণ তারদে বনজস্ব 

আবর্ যক ষ্টযাটরমন্ট যদখাে সুর াগ পারচ্ছ।  রল 

বিরটলবলে স্বয়ংবক্রয় ভারব আপরিট হওয়ায় 

জবাববদবহতা ও স্বচ্ছতা বনবিত হরচ্ছ। 

প্র বলত পিবতরত সমবায় সবমবত সমূরহে বহসাবপত্র প্রস্তুত ও সংেিণ  

সময় ও ব্যয় স্বারপি হওয়ায় সবমবতে  াবতীয় তথ্য হালনাগাদ র্ারক 

না। এোড়া সবমবতে সদস্যরদে কারে  াবহদা যমাতারবক বহসাব 

উপস্থাপন কেরত পারেনা। সবমবতে অবিট, পবেদে যন, তদন্ত কারল 

সমবায় কম যকতযাে কারে খাতাপত্র উপস্থাপরন ব্যর্ য হয়। প্র বলত 

পিবতরত সময়, অরর্ যে অপ য় হয়। এোড়া বহসাবাবদে অসচ্ছতাে 

সুর ারগ বববভন্ন অবনয়ম ও আত্মসারতে মত র্টনাে সৃবে হয়। উদ্ভাবনী 

উরদ্যরগে মাধ্যরম  া পবেহাে/হ্রাস কো সম্ভব। হয়।  

মুহাম্মদ  ারুক 

আলম 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে,  াঁদপুে 

সদে,  াঁদপুে। 

- 1,20,00

0/- 

-- হযা। 

 

যেখ কামাল যহারসন 

যজলা সমবায় 

অব সাে 

 ট্ট্রগাম ও যমন্টে 

য ানোঃ 

০১৭২৬৫৬৭৫৬৭ 

 

jroffice.ctg@yaho

o.com 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

৬ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

“সমবায় সবমবতে 

বহসাবেিণ প্রবক্রয়া 

সহবজকেণ” 

সমবায় সবমবতে সদস্যগণ সবমবতে যেকি যপত্র 

বলখরত পারেনা এবং বহসাব বববেণী প্রণয়ন 

কেরত পারে না।  রল সবমবতে সদস্যরদে 

কারে  াবহদা যমাতারবক বহসাব উপস্থাপন 

কেরত পারেনা। সবমবতে অবিট, পবেদে যন, 

তদন্ত কারল সমবায় কম যকতযাে কারে খাতাপত্র 

উপস্থাপরন ব্যর্ য হয় এবং এরত অর্ য ব্যয় হয়। 

অবিরট সবমবতটি বনষ্ক্রীয় বহসারব ব বিত হয় 

ও বাবতল হয়। সবমবতে ব্যবস্থাপনা কবমটিে 

সদস্যরদে বহসাব েিণ ও খাতা পত্র বলখন 

ববষরয় হারত কলরম প্রবেিণ যদয়া হরব। 

সবমবতে ব্যবস্থাপনা কবমটিে সদস্যরদে বহসাব েিণ ও খাতা পত্র 

বলখন ববষরয় হারত কলরম প্রবেিণ যদয়া হরল সবমবতে কা যক্রম 

বাড়রব, সবমবতে অর্ য সাশ্রয় হরব। 

যমা: সুলতানুল 

ইসলাম, 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে 

বাগমাো, োজোহী 

(বতযমারন পুঠিয়া, 

োজোহী) 

১০০%। প্ররজক্ট 

সম্পন্ন 

কেরত ৯টি 

সবমবতে ৮০ 

জনরক ৪টি 

যকারস য 

প্রবেিণ 

প্রদান কো 

হরয়রে। 

প্রবতটি 

যকারস য 

২০০০ টাকা 

খে  কো 

হরয়রে। 

হযা। 

জুলাই/১৬ 

সমরয় 

হযা। যমাোঃ যমাখরলসুে 

েহমান 

উপ বনবন্ধক (প্রোসন) 

ও যমন্টে ববভাগীয় 

সমবায় দপ্তে, 

োজোহী।  

য ান: ০১৭১৩১৪৯১২১ 

Mokhles.coop

24@gmail.co

m 

৭ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

সমবারয়ে মাধ্যরম 

ঔষধী বৃি 

উৎপাদন ও 

বাজােজাত কেরণে 

মাধ্যরম দাবেদ্র্য 

ববরমা ন   

নারটাে সদে উপরজলাে যখালাবাড়ীয়া 

ইউবনয়রন ২টি ওষবধ গ্রারম ২০০টি পবেবাে 

সাধােণ কৃবষ কারজে পবেবরতয ওষবধ 

গােগােড়াে  াষ করে। ওষবধ গােগােড়াে 

 াষাবাদ কো ও যস পণ্য য বে ও হকাবে করে 

গ্রারম েহরে বববক্র কো তারদে যপো। এই ২টি 

গ্রারমে কৃষকরদে সংগঠিত করে সমবায় কো, 

তারদে ওষবধ গােগােড়াে উৎপাদরনে উপে 

প্রবেিণ প্রদান, ওষবধমান সংেিণ করে তা 

প্রবক্রয়াকেণ ও গুদামজাতকেণ, আধুবনক 

সুববধাসম্ববলত গুদাম র্ে বনম যাণ, উৎপাবদত 

পণ্য আয়ুরব যবদক যকাম্পানীে সারর্ 

 যারনলাইজকো ও তারদে পণ্য বববক্রে ব্যবস্থা 

কো হরয়রে। সবমবত লাভবান হরয়রে, 

কম যসংস্থান সৃবষ্ট হরয়রে। 

নারটাে সদে উপরজলাে যখালাবাড়ীয়া ইউবনয়রন ২টি ওষবধ গ্রারম 

২০০টি পবেবাে সাধােণ কৃবষ কারজে পবেবরতয ওষবধ গােগােড়াে 

 াষ করে। ওষবধ গােগােড়াে  াষাবাদ কো ও যস পণ্য য বে ও 

হকাবে করে গ্রারম েহরে বববক্র কো তারদে যপো। তাো সাধােণ 

কৃবষে মত ওষবধ গাে উৎপাদন করে, ধান গম ভাঙারনা যমবেরন তা 

গুড়া কো, তারত মান অক্ষুন্ন র্ারক না, যববেেভাগ যিরত্র হকাবে করে 

ববক্রী করে এরত বববক্রে পবেমাণ কম, সময় যববে লারগ,  বেয়া 

দালাল ক্রয় করে যকাম্পাবনে বনকট বববক্র কেরে তারত কৃষক 

িবতগ্রস্ত হরচ্ছ। সমাধান কো যগরল সবমবত কা যকে হরব, ও 

কম যসংস্থান সৃবষ্ট হরব। 

যমাোঃ যমাস্তাব জুে 

েহমান 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে 

নারটাে সদে, 

নারটাে 

১০০%। প্ররজক্ট 

সম্পন্ন 

কেরত ১টি 

সবমবতে 

২০০ জনরক 

৫টি যকারস য 

প্রবেিণ 

প্রদান কো 

হরয়রে। 

প্রবতটি 

যকারস য 

২০০০ টাকা 

খে  কো 

হরয়রে। 

হযা। 

০১/০১/২০১৬ 

ইং সমরয় 

না। যমাোঃ যমাখরলসুে 

েহমান 

উপ বনবন্ধক (প্রোসন) 

ও যমন্টে ববভাগীয় 

সমবায় দপ্তে, 

োজোহী।  

য ান: ০১৭১৩১৪৯১২১ 

Mokhles.coop

24@gmail.co

m 

৮ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

“সামাবজক যসবা ও 

পণ্য যহাম 

সাবভযরসে মাধ্যরম 

সবমবতে যটকসই 

উন্নয়ন 

বগুড়া যজলাে োজাহানপুে উপরজলায় 

অববস্থত দুইটি কযান্টনরমন্ট এলাকায় সমবায় 

ববভাগ যর্রক বনববন্ধত বববভন্ন যপো বভবিক 

সমবায় সবমবত বববভন্ন ধেরণে কৃবষ পণ্য 

য মনোঃ আলু, পটল, 

যবগুন,েীম,টরমরটা,বেবটি, কাঁ া 

বগুড়া যজলাে োজাহানপুে উপরজলায় অববস্থত দুইটি কযান্টনরমন্ট 

এলাকায় সমবায় ববভাগ যর্রক বনববন্ধত বববভন্ন যপোবভবিক সমবায় 

সবমবত তারদে উৎপাবদত বববভন্ন ধেরণে কৃবষ-অকৃবষ পণ্য বববক্র 

কেরত পােরে, অনুরূপ স্থানীয় বাবসন্দারকও এ সকল পণ্য বকনরত 

েহরে বা দুরেে বাজারে য রত হরচ্ছ। তারদে পণ্য বববক্রে জন্য স্থানীয় 

কযান্টনরমন্ট বাজারে সমবায়ীরদে জন্য একটি বাজাে ততবে করে উি 

যমাোঃ আবতকুে 

েহমান, উপরজলা 

সমবায় কা যালয়, 

োজাহানপুে, বগুড়া 

১০০%। প্ররজক্ট 

সম্পন্ন 

কেরত ১টি 

সবমবতে ৩৫ 

জনরক ২টি 

যকারস য 

হযা। ১ মা য 

২০১৬ সমরয় 

না। যমাোঃ যমাখরলসুে 

েহমান 

উপ বনবন্ধক (প্রোসন) 

ও যমন্টে ববভাগীয় 

সমবায় দপ্তে, 

োজোহী।  



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

মবে ,লাউ,পান,বিম এবং অকৃবষ গৃহসামগ্রী 

(খাট,আলমােী,ওয়যােররাপ, যো া, যটববল, 

য য়াে) ইতযাবদ উৎপাদন ও ততেী করে  র্ারক 

। এ সকল উৎপাবদত পণ্য সবমবতে সদস্যগণ 

বভন্ন বভন্ন ভারব মধ্যসত্ত্ব যভাগীরদে বনকট কম 

মূরল্য ববক্রয় করে। তারদে উৎপাবদত পরণ্যে 

ববক্রয় মূল্য যপরত ববেম্বনা, পণ্য পবেবহরন 

জটিলতা হয়, পরণ্যে ন্যায্য মূল্য পায় না।  

তারদে পণ্য বববক্রে জন্য স্থানীয় কযানটনরমন্ট 

বাজারে সমবায়ীরদে জন্য একটি বাজাে ততবে 

কো হরয়রে। উি বাজারে সমবায় সংগঠরনে 

পণ্য বববক্র কোে ব্যবস্থা কো হরয়রে।  

বাজারে সমবায় সংগঠরনে পণ্য বববক্র কোে ব্যবস্থা কো হরয়রে। 

এরত সমবায়ীগণ ও স্থানীয় বাবসন্দাগণ লাভবান হরচ্চ, সমবায় 

কা যক্রম বৃবি পারচ্ছ, সবমবত যটকসই ও সবক্রয় র্াকরে, কম যসংস্থান 

সৃবষ্ট হরচ্ছ।  

প্রবেিণ 

প্রদান কো 

হরয়রে। 

প্রবতটি 

যকারস য 

১০০০ টাকা 

খে  কো 

হরয়রে। 

য ান: ০১৭১৩১৪৯১২১ 
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৯ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

স্থানীয় সেকারেে 

সহায়তায় 

সমবায়ীরদে 

কম যসংস্থান মূলক 

আইবজএ বভবিক 

প্রবেিণ প্রদান 

সমবায় সদস্যগরণে যেি বভবিক প্রবেিণ 

জরুেী। এ ধেরণে প্রবেিণ সমবায় একারিবম 

কুবমল্লায় প্রদান কো হয়। এরিরত্র যজলাে 

যকাটা র্ারক ২টি, উপরজলাে যকান যকাটা 

র্ারক না। বৎসরে এ উপরজলা হরত ২ বা ৩ 

জরনে যববে মবহলারক প্রবেিণ যদয়াে সুর াগ 

র্ারক না। এ সকল মবহলারক কুবমল্লা 

পাঠারতও পাবেবাবেক সমস্যা বাধা হয়। স্বামী 

সংসাে যেরখ ২১ বদরনে জন্য কুবমল্লা য রত 

 ায় না,  াইরল ২০০ বকোঃবমোঃ  াতায়াত 

কষ্টকে হয়। 

স্থানীয়ভারব উপরজলা প যারয় প্রবেিরণে 

ব্যবস্থা কো হরয়রে। স্বামী সংসাে সামবলরয় 

বাড়ী যর্রক  াতায়াত করে প্রবেিণ বনরত 

পােরে। সমবায়ীগণ উপকৃত হরচ্ছ, কম যসংস্থান 

হরচ্ছ। 

সমবায় সদস্যগরণে যেি বভবিক প্রবেিণ জরুেী। এ ধেরণে প্রবেিণ 

সমবায় একারিবম কুবমল্লায় প্রদান কো হয়। এরিরত্র যজলাে যকাটা 

র্ারক ২টি, উপরজলাে যকান যকাটা র্ারক না। বৎসরে এ উপরজলা 

হরত ২ বা ৩ জরনে যববে মবহলারক প্রবেিণ যদয়াে সুর াগ র্ারক না। 

এ সকল মবহলারক কুবমল্লা পাঠারতও পাবেবাবেক সমস্যা বাধা হয়। 

স্বামী সংসাে যেরখ ২১ বদরনে জন্য কুবমল্লা য রত  ায় না,  াইরল 

২০০ বকোঃবমোঃ  াতায়াত কষ্টকে হয়। 

স্থানীয়ভারব উপরজলা প যারয় প্রবেিরণে ব্যবস্থা কো হরল স্বামী 

সংসাে সামবলরয় বাড়ী যর্রক  াতায়াত করে প্রবেিণ বনরত পােরব। 

সমবায়ীগণ উপকৃত হরব, কম যসংস্থান হরব। 

যমাো: সাববহা 

আ রুজ, 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে, 

গাবতলী, বুগড়া। 

১০০%। প্ররজক্ট 

সম্পন্ন 

কেরত ১টি 

সবমবতে ৪০ 

জন 

মবহলারক 

৪টি যকারস য 

প্রবেিণ 

প্রদান কো 

হরয়রে। 

যমাট খে  

১,০০,০০০ 

টাকা, 

উপরজলা 

পবেষরদে 

বোি যর্রক 

পাওয়া 

যগরে। 

হযা। 

২২/০৫/১৬ 

সমরয় 

হযা। যমাোঃ যমাখরলসুে 

েহমান 

উপ বনবন্ধক (প্রোসন) 

ও যমন্টে ববভাগীয় 

সমবায় দপ্তে, 

োজোহী।  

য ান: ০১৭১৩১৪৯১২১ 
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১০ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

মাগুো সদে উপরজলাধীন সমবায়ীরদেরক 

উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণ ও পবেকল্পনা মাব ক 

উহা বাস্তবায়রনে মাধ্যরম কম যসংস্থান সৃবষ্টসহ 

উৎপাবদত পণ্য বাজােজাতকেরণ সাবব যক 

সহর াবগতাকেণ। 

সমবায়ীরদেরক তুলনামূলক কম খের  প্রকল্প গ্রহরণ উদ্ভুি কো;  

সমবায়ীরদে প্রতযি ও পরোিভারব কম যসংস্থারনে সৃবষ্ট কো;  

সমবায়ীরদে উৎপাবদত পণ্য বাজােজাতকেরণ সহায়তা প্রদান;  

উৎপাদনমুখী সমবায় সবমবত গঠন। 

  

100% -- হযাঁ 

01/07/14 

হযাঁ 

 

যমাহাোঃ আবনছুে েহমান, 

উপবনবন্ধক, ববভাগীয়  

সমবায় কা যালয়, খুলনা। 

য ান: ০১৭১৭০০৯৬৩১ 

jroffice.khulna@g

mail.com. 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

১১ 

 

পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

নড়াইে সদে উপরজলাে করলাড়া ইউবনয়রন 

পাইলটিং এলাকা ব বহহতকেণ। 

‡ প্রকরল্পে মাধ্যরম ববধবা ও দুোঃস্থ মবহলারদে 

সমিরয় ১টি 

ববধবা ও দু:স্থ মবহলাো সামাবজকভারব অবরহবলত, যবকাে সমস্যা, 

হতাোগ্রস্থ। া বিবজটাল বাংলারদে বববনম যারন প্রবতবন্ধকতা দিতা, 

প ূঁবজ ও উপকেরণে 

যমাোঃ তাবেকুল 

ইসলাম 

95% -- 30/03/16 হযাঁ যমাহাোঃ আবনছুে েহমান, 

উপবনবন্ধক, ববভাগীয়  

সমবায় কা যালয়, খুলনা। 

য ান: ০১৭১৭০০৯৬৩১ 

jroffice.khulna@g
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১২ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

 মবহলা সমবায় সবমবত বনবন্ধন। 

‡  125 জন ববধবা ও দুস্থ মবহলারক আইবজএ 

প্রবেিণ; ১২০ জনরক উিুিকেণ প্রবেিণ 

প্রদান। 

‡  ০২ টি আশ্রয়ন প্রকরল্পে দুোঃস্থ মবহলারদে 

কম য-সংস্থারনে জন্য আইবজ প্রবেিণ প্রদান। 

‡ প্রকল্পভূি সবমবতে মবহলা সদস্যরদে 

সমবিত মৎস্য  াষ প্রকল্প গ্রহণ। 

‡ প্রকল্পভূি সবমবতে মবহলা সদস্যরদে 

সমবিত হাঁস ও যকারয়ল পাবখ পালন প্রকল্প 

গ্রহণ। 

‡ প্রকল্পভূি সবমবতে মবহলা সদস্যরদে গরু 

পালন প্রকল্প গ্রহণ। 

‡ উৎপাবদত কুূঁঠিে বেল্প পণ্য (নঁকসী কাঁর্া, 

যবটসীট, পাঞ্জাবী নঁকসা, বপরলা কভাে, ব্লক   

   বুটিক) বসবড় সংস্থাে কা যারদে প্রাবপ্ত। 

‡ প্রকল্পভূি সবমবতে মবহলা সদস্যরদে 

উৎপাবদত কুূঁঠিে বেল্প পণ্য ববক্রয়/ েপ্তবনে 

য ষ্ঠা। 

‡ ইউবনয়ন যর্রক প্রকল্প উন্নয়রন যসলাই যমবেন 

প্রদান।  

‡ মবহলা  সদস্যরদে সমিরয় গরু পালন, হাঁস 

মুেগী পালন, মৎস্য  াষ প্রকল্প গ্রহণ। 

‡ মবহলারদে নঁকসী কাঁর্া যসলাই ওববক্রয় 

অব্যহত। 

 অভারব সঠিক উৎপাদন এবং কম যসংস্থান সৃবে হরচ্ছ না। দাবেদ্র্তা 

কাংবখত হারে হ্রাস পারচ্ছ না। সেকাবে যব-সেকাবে বা অন্যান্য 

সাহায্য/সহর াবগতাে উপে  বনভযেেীলতা কাটরে না। গ্রারমে কম যহীন 

ববধবা ও দুোঃস্থ মবহলারদে সমবিত প্রর ষ্টাে অভারব সঠিক প্রবেিণ, 

পু ূঁবজ ও উৎপাদন উপকেণ সুববধা হরত ববঞ্চত হরচ্ছ, উৎপাদরন 

অংেগ্রহণ যনই। যনই বাজাে সুববধা।  রল কম যসংস্থান সৃবষ্ট না হওয়ায় 

কাংবখত আবর্ যক প্রবৃবি অজযন ও উন্নয়ন হরচ্ছ না।  সমস্যা যর্রক  ারচ্ছ, 

হতাো র্াকরেই।  া বিবজটাল বাংলারদে বববনম যারন প্রবতবন্ধকতা। 

ইরনারভেন প্রকরল্পে িাো সমবায় অবধদপ্তরেে মাধ্যরম বনদৃষ্ট যশ্রণীে 

মাধ্যরম উন্নয়ন পবেকল্পনা গ্রহণ। 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে, 

নড়াইল সদে, 

নড়াইল 

 

    যমাহাোঃ আবনছুে েহমান, 

উপবনবন্ধক, ববভাগীয়  

সমবায় কা যালয়, খুলনা। 

য ান: ০১৭১৭০০৯৬৩১ 

jroffice.khulna@g

mail.com. 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

ববদ্যমান পিবতে পবেবতযন করে মাঠ প যারয়ে 

কম যকতযা-কম য ােীরদে সহায়তায় সমবায় 

সবমবতে সদস্যরদে সরে বনববড়ভারব 

য াগার াগ করে তারদে স্থানীয় 

 াবহদা/প্ররয়াজন  া াই কেত যস অনু ায়ী 

ভ্রম্যমাণ প্রবেিণ যকাস য আরয়াজন কো। এোড়া 

য াগ্য ও অগ্রহী প্রােিণার্ী বা াই কেত 

তারদেরক প্রবেিণ প্রদারনে ব্যবস্থা কো। 

স্থানীয় সমবায়রদে  াবহদা ও প্ররয়াজন অনু ায়ী ভ্রম্যমাণ প্রবেিণ 

যকাস য আরয়াজন কো; 

য াগ্য ও অগ্রহী প্রবেিণার্ী বাোই কেত তারদেরক প্রবেিরণে ব্যবস্থা 

কো; 

একটি কমন/ইউবনক একাউবন্টং স টওয়াে প্রণয়ন কো; 

 প্রবতষ্ঠাবনকভারব প্রবতবষ্ঠ অত্র যজলাধীন সমবায় সবমবত কর্তযপরিে 

সারর্ মতবববনময় আরয়াজন কো;  

ববদ্যমান সেকাবে সুর াগ সুববধা সম্পরকয সমবায়ীরদে অববহত কো; 

ব্যবস্থাপনা কবমটিে সভা বাবষ যক সাধােণ সভা পবেকল্পনা প্রণয়রন 

মরিল ততবে করে বনয়বমতভারব সবমবতরত সেকবাহ কো  

70% -- হযাঁ 

24/5/2016 

হযাঁ 

 

যমাহাোঃ আবনছুে েহমান, 

উপবনবন্ধক, ববভাগীয়  

সমবায় কা যালয়, খুলনা। 

য ান: ০১৭১৭০০৯৬৩১ 

jroffice.khulna@g

mail.com. 

১৩ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

যদবহাটা, সাতিীো উপরজলাধীন  

সবমবতসমূরহ কা যক্রম পবে ালনা  র্া বনব যা ন 

অনুষ্ঠান ববষয়ক, সবমবতরত বববনরয়ারগে 

লভযাংে সংক্রান্ত তথ্য, প্রবেিণ সংক্রান্ত তথ্য, 

সদস্য পদ প্রাবপ্ত সংক্রান্ত তথ্য, সবমবত বনবন্ধন 

সংক্রান্ত তথ্য, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

পোমে য এবং অর্ যায়ন সংক্রান্ত তথ্য অব বসয়াল 

য সবুরকে সাহারয্য ই-তথ্য প্রবারহে মাধ্যরম 

সবমবতে কা যক্ররম গবতেীলতা আনায়ণ। 

যদবহাটা, সাতিীো উপরজলা সমবায় কা যালরয়ে অব বসয়াল য সবুক 

যপরজে সারর্ সমবায় সবমবত সমূরহে য সবুক যপরজে য াগসূত্র স্থাপন; 

যসবাগ্রহীতাে  াবহত তথ্য প্রদান বনবিত কো; 

যসবাগ্রহীতাে অখয ও সমরয়ে অব য় যোধকেণ;  

সবমবত কা ক্ররম গবতেীলতা ও সবমবতে উৎপাবদত পরণ্যে বাজাে 

সৃবষ্টরত সহায়তা প্রদান 

100% -- হযাঁ 

7/04/201

6 

না যমাহাোঃ আবনছুে েহমান, 

উপবনবন্ধক, ববভাগীয়  

সমবায় কা যালয়, খুলনা। 

য ান: ০১৭১৭০০৯৬৩১ 

jroffice.khulna@g

mail.com. 

১৪ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

 রোে সদে উপরজলাধীন সমবায়ীরদে অত্র 

উপরজলাে সেকাবে 20টি দপ্তে হরত প্রদি 

যসবা সংবিষ্ট যসবা গ্রবহতােরক প্রাবপ্তরত সাবব যক 

সহায়তা প্রদান কো 

যসবাগ্রহীতা  াবহত তথ্য সম্পরকয অববহত হরয় সংবিষ্ট দপ্তরেে সারর্ 

য াগসূত্র স্থাপন করে  াবহত যসবা প্রাবপ্তরত সহায়তা কো; 

আধুবনক তথ্য প্রযুবি ব্যবহারেে মাধ্যরম স্বল্প সময় যসবাগ্রহীতাে বনকট 

তথ্য সেবোহ কো; 

উঠান তবঠরকে মাধ্যরম সমবায়ীরদে সারর্ মত বববনময় কো 

100% --   যমাহাোঃ আবনছুে েহমান, 

উপবনবন্ধক, ববভাগীয়  

সমবায় কা যালয়, খুলনা। 

য ান: ০১৭১৭০০৯৬৩১ 

jroffice.khulna@g

mail.com. 

১৫ পল্লী উন্নয়ন  

ও সমবায় 

ববভাগ।  

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

আশ্রয়ণ প্রকরল্পে 

উপকােরভাগীরদে 

ঋণ প্রদান কা যক্রম 

দ্রুতকেণ এবং 

 র্া র্ ব্যবহাে 

বনবিত কেন  

আশ্রয়ণ প্রকরল্পে ঋণ প্রদারনে জন্য বকছু 

নীবতমালা েরয়রে। নীবতমালা  অনু ায়ী 

চুবিপত্র,ষ্টাম্প ইতযাবদে প্ররয়াজন হয়।ঋণ গ্রুপ 

বভবিক হওয়ায় ৫ জরনে একটি দরল ঋণ 

বদরত হয়। সমবায় অব রস উপকােরভাগীরদে 

তথ্য(িাটারবজ) না র্াকায় ঋণ প্রদারনে পরব য 

সরেজবমরন  া াই কেরত হরতা। িাটারবজ 

ততেী করে এবং ঋরণে চুবিপত্র ও ষ্টাম্প 

আদায়কােীরদে সেবোহ কোয় দ্রুত ঋণ 

আশ্রয়ণ প্রকরল্প বসবাসকােী উপকােরভাগীো  াবহদা র্াকরলও নানা  

জটিলতাে কােরণ  র্া সমরয় ঋণ পায় না,  খন ঋণ পায় তখন 

অরনক যিরত্রই যস ঋণ িাো তাো যতমন যকান কাজ কেরত পারে না। 

এ কােরণ  র্া সমরয় ঋণ প্রদান এবং ঋরণে  র্া র্ ব্যবহাে বনবিত 

কোে লরিয প্রকল্পটি যনয়া হরয়রে। 

 জনাব যমা:  বেদ 

আহরমদ, উপরজলা 

সমবায় অব সাে 

লালরমাহন,যভালা 

০১৭১৪-৯৩৯১২৭ 

ucoofficelal

mohon@gm

ail.com  

৯৫% সব য যমাট 

=৬,৭৫০/- 

(েয় হাজাে 

সাত েত 

পঞ্চাে) 

টাকা মাত্র। 

হযাঁ পাইলট 

কম যসূ ী গ্রহণ 

কো হরয়রে, 

তাবেখ: 

১৪/১২/২০১৫ 

বরষ্টাব্দ। 

হযাঁ, 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য। 

জনাব যমা: নুরুজ্জামান 

যুগ্ম-বনবন্ধক (যমন্টে), 

০১৭১১৯৭৭৫৪৭ 

jrbarisal@gmail.c

om 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ববতেণ এবং তাে ব্যবহাে বনবিত কো সম্ভব 

হরচ্ছ। 

১৬ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

সমবায় সবমবত 

সমূরহে বহসাব 

সংেিণ পিবত 

সহজীকেণ   

সদস্যরদে বহসাব সংেিরণে সচ্ছতা ও জবাব 

বদবহতা বনবিত কেন, সদস্যরদে আস্থা 

বাড়রে, বহসাব সঠিক ভারব সংেিণ হরচ্ছ 

এবং অবিট সম্পাদন সঠিক ভারব কো হরচ্ছ, 

সদস্যরদে গুণাগুন বাড়রে। 

পরব য 

T - ৪-৫ র্ন্টা, 

C - ৪০০-৫০০ টাকা 

V - ০২ বাে 

পরে 

T - ০ র্ন্টা, 

C - ৫০-১০০ টাকা 

V - ০০বাে 

জনাব যমাোঃ 

কামরুল আহসান, 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে, 

ববেোল সদে, 

ববেোল। 

০১৭২৪-৯১৪৬৮৫ 

ucokamrul

81@ gmail. 

com 

১০০% ২০০০০/- 

টাকা 

পাইলটিং কো 

হরয়রে 

২২.০৫.২০১৬ 

তাবেখ যর্রক। 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য

  

 

জনাব যমা: নুরুজ্জামান 

যুগ্ম-বনবন্ধক (যমন্টে), 

০১৭১১৯৭৭৫৪৭ 

jrbarisal@gmail.c

om 

১৭ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

“সমবায় সবমবতে 

বনব যা ন প্রবক্রয়া 

সহজীকেন”  

বনব যা ন প্রবক্রয়া সম্পরকয সমবায় সবমবতে 

সদস্যরদে প্রবেিণ প্রদান। 

বনব যা নী কযারলোে অনুসারে ববদ্যমান 

ব্যাবস্থাপনা কবমটিে যময়াদ উিীরনে কমপরি 

০৩(বতন) মাস পরব য এস, এম, এস, বা 

যমইরলে  মাধ্যরম সবমবতরক অববহত কেণ। 

বনব যা ন প্রবক্রয়ায় অনুসেনীয় ধাপসমূহ 

প যায়ক্ররম  এস, এম, এস, বা যমইরলে  

মাধ্যরম সবমবতরক অববহত কেণ। 

বনব যা ন কবমটি গঠন। 

ত বসল যর্াষনা এবং ত বসল অনু ায়ী সকল 

কা যক্রম পবে ালনা। 

যভাট গ্রহন ও  লা ল যর্াষনা। 

সমবায় সবমবতে বনব যা ন প্রবক্রয়ায় জনগরনে যভাগাবন্ত হ্রাস কো। জনাব যমাোঃ 

জগলুল হায়দাে, 

উপরজলা সমবায় 

কম যকতযা, যবতাগী 

, বেগুনা।  

০১৭১৪-৫৭২৭০২ 

ucobetagi

@gmail.co

m      

  

২০% ১৬০০০

  

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলটিং 

কো হরয়রে 

০১/০৫/২০১৬ 

যর্রক।  

য াগ্য নয় 

আেও 

পেীিা 

বনেীিাে 

প্ররয়াজন 

েরয়রে। 

জনাব যমা: নুরুজ্জামান 

যুগ্ম-বনবন্ধক (যমন্টে), 

০১৭১১৯৭৭৫৪৭ 

jrbarisal@gmail.c

om 

১৮ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

বনববড় পবে  যা 

বনবিতকেরনে 

মাধ্যরম সমবায় 

সবমবতে উন্নয়ন  

পাঁ টি সমবায় সবমবতে ১২০ জন সদস্যরক 

প্রানী সম্পদ কম যকতযাে মাধ্যরম প্রবেিন 

প্রদারনে পে প্ররতযক সদস্যরক দুটি করে 

হাঁরসে বাচ্চা ববতেন কো হরয়রে 

   

   

 

যখরট খাওয়া মানুরষে আর্ য সামাবজক অবস্থাে উন্নয়ন জনাব বনতযানন্দ 

হালদাে, 

উপরজলা সমবায় 

দপ্তে, নাবজেপুে, 

বপরোজপুে 

০১৭১৬-

০৩৬৮৬৩ 

৬০% উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রন

ে জন্য 

৫০,০০০/- 

টাকা ব্যয় 

হরয়রে 

পাইলটিং 

কম যসূব  

৫/৮/১৬ 

তাবেখ হরত 

 লমান েরয়রে 

সাোরদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

জনাব যমা: নুরুজ্জামান 

যুগ্ম-বনবন্ধক (যমন্টে), 

০১৭১১৯৭৭৫৪৭ 

jrbarisal@gmail.c

om 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

uconazirpu

r@ gmail. 

com 

১৯ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

ফুলবাবড়য়া 

কমবপ্ররহনবসভ 

বভরলজ 

যিভলপরমন্ট যকা-

অপারেটিভ 

যসাসাইটি বলোঃ এে 

মাধ্যরম আদে য গ্রাম 

প্রবতষ্টাকেণ। 

ক)ইবতমরধ্য গ্রারমে স্কুরল  াতায়ারতে োস্তায় 

একটি বাঁরেে সাঁরকা বনম যাণ কো হরয়রে। 

খ) সবমবতে উরদ্যারগ গ্রারমে স্কুলগামী 

যেরলরমরয়রদে স্কুরল গমণ েতভাগ বনবিত 

কোে ব্যবস্থা গ্রহণ কো হরয়রে। 

র্) জনস্বাস্থয প্ররকৌেল দপ্তরেে সহর াগীতায় 

স্বাস্থযসম্মত স্যাবনরটেরনে উরদ্যাগ গ্রহন কো 

হরয়রে। 

ে) উি সবমবতে মাধ্যরম ই তাে ও যদায়া 

মাহব ল অনুষ্ঠারন জনাব আলহাজ্ব এিরভারকট 

যমাোঃ মুেব উল আলম আজাদ, য য়ােম্যান, 

উপরজলা পবেষদ মরহাদয় উি সবমবতরত 

১,০০,০০০/- (এক লি) টাকা অনুদান প্রদান 

করেরেন। একই সারর্ মাননীয় এম.বপ 

মরহাদরয়ে পি যর্রক আেও ৫০,০০০/- 

(পঞ্চাে হাজাে) টাকা অনুদান প্রদান কো 

হরয়রে। 

সমবায় সবমবতে মাধ্যরম একটি গ্রাম যক স্ববনভযে করে তুলা  ায় এরত 

করে সমবায় সবমবত সদস্য গণ লাভবান হয় ও একটি গ্রারমে ব্যাপক 

উন্নবত সাবধত হয় 

যমাোঃ ইসমাইল 

তালুকদাে, 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে  

লাখাই, হববগঞ্জ 

৭০% ০ হা, 

৩০/০৪/২০১৬

বরোঃ 

হা, যমাোঃ খায়রুজ্জামান  

যুগ্ম বনবন্ধক ও যমন্টে 

ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয়, বসরলট  

য ান: ০৮৭১৬১৪৬০ 

য ান: ০৮২১৭২৩২৩১  

jr_sylhet@yah

oo.com 

 

 

 

 

 পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

“সবমবত বনবন্ধন 

সহজীকেণ ও 

যটকসই সমবায় 

সবমবত গঠন” 

ক) উচ্চমূরল্য যেকি যপত্র ক্রয় কোয়  রল 

সবমবতে সদস্যগণ আবর্ যকভারব িবতগ্রস্থ হয়। 

খ) দালারলে সহর াগীতায় যেকি যপত্র প্রস্তুত 

করে যনয়াে  রল সবমবতে সদস্যগণ 

আবর্ যকভারব িবতগ্রস্থ হয়। 

গ) স্থানীয় প যারয়ে যপো/সমস্যাে  সমাধান না 

পাওয়ায় আবর্ যক, োেীবেক ও মানবষকভারব 

িবত্রগ্রস্থ হয়। 

র্) সবমবতগুরলা অকা যকে হওয়াে  রল 

সদস্যরদে জমাকৃত অর্ য ২/৩জন আর্ যসাত 

করেন।  সবমবতে সদস্যগণ আবর্ যকভারব 

িবতগ্রস্থ হয় এবং সমবায় ববভারগে ভাবমূবতয 

ক্ষুন্ন হয়। 

সমস্যাোঃ 

সমবায় ববভাগ য  সমস্ত যসবা জনগণরক বদরয় র্ারক তাে মরধ্য 

অন্যতম হরলা সমবায় সবমবতে বনবন্ধন। বকন্তু মাঠ প যারয় বনবন্ধন 

সংক্রান্ত যেকি যপত্র অপ্রতুলতা এবং বনবন্ধন সংক্রান্ত ববষরয় যসবা 

গ্রবহতাে অজ্ঞতা র্াকাে কােরণ দালারলে মাধ্যরম বনবন্ধন সংক্রান্ত 

যেকি যপত্র প্রস্তুত করে যনয়াে  রল (ক) অবধক সময়, (খ) অপ্রতযাবেত 

অর্ য ব্যয় এবং ১৫ যর্রক ২০  াতায়াত করে হয়োনী স্বীকাে হন। 

অন্যবদরক দালারলে মাধ্যরম যেকি যপত্র প্রস্তুত কোে  রল সবমবত 

গঠরনে শুরুরতই গণতাবন্ত্রক/সদস্যরদে সোসবে অংেগ্রহণ মূলক 

পিবতরত গঠন না হওয়ায় সবমবতগুরলা যটকসই হরচ্ছ না। 

ক) উচ্চমূরল্য সবমবতে বনবন্ধন সংক্রান্ত যেকি যপত্র ক্রয় কেরত হয়। 

খ) সমবায় আইন, বববধ, বনবন্ধন নীবতমালা, সবমবতে উপ-আইন এবং 

বনবন্ধন সংক্রান্ত যেকি যপত্র প্রস্তুত কোে যিরত্র সবমবতে সদস্যরদে 

অজ্ঞতা। 

যমাোঃ মামুন কবীে, 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে, পঞ্চগড় 

সদে, পঞ্চগড়। 

100

% 

12টি 

সবমবতে 

(2000 x 

12)= 

24,000.

00 টাকা।, 

অব স ও 

ব্যবিগত। 

০১লা জানুয়ােী, 

২০১৪ বরোঃ। 

বাস্তবায়নর া

গ্য। 

বাস্তবাবয়ত 

ও 

যেবপ্লরকটিং 

 লরে। 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪৪

৯ 

jr_rangpur@yahoo

.com 

 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ক) একজরনে বনকট কুবিগত র্ারক ববধায় 

বতবন যেকি যপরত্রে উচ্চমূল্য যনন। 

খ) অজ্ঞতা র্াকাে কেরণ দালারলে সহর াগীতা 

যনওয়াে কােরণ দালালরক অবতবেি অর্ য প্রদান 

কেরত হয়। 

গ) স্থানীয় প যারয় যসবাগ্রবহতা জনগরণে 

তুলনায় যসবাপ্রদানকােী প্রবতষ্ঠারনে জনবল 

কম র্াকা। 

র্) সবমবত হরত সদস্যগণ যকান প্রকাে সুর াগ-

সুববধা না পাওয়াে  রল সবমবতে প্রবত 

সদস্যগণ আগ্রহ হাবেরয় য রলন। 

গ) সবমবতে সদস্যরদে স্থানীয় প যারয়ে যপো/সমস্যা (কৃবষ, প্রাণী 

সম্পদ, স্বাস্থয, পবেবাে পবেকল্পনা ইতযাবদ) অনু ায়ী বাস্তবসম্মত 

প্রবেিন না পাওয়া। 

র্) সবমবত কা যকে ও যটকসই হরচ্ছ না। 

সমাধানোঃ 

ক( যসবা গ্রবহতা কর্তযক ইউবনয়ন পবেষরদে বিবজটাল যসন্টাে হরত 

অনলাইরন ই-রমইরলে মাধ্যরম অর্বা স্ব-েেীরে উপরজলা সমবায় 

অব সাে বোবে "বনবন্ধরনে পরব য প্রবেিরনে" জন্য আরবদন কো; 

খ( প্রাপ্ত আরবদন যমাতারবক উপরজলা সমবায় অব সাে যটবলর ারন 

সবমবতে যপো অনু ায়ী সংবিষ্ট সেকােী কম যকতযা ও স্থানীয় য য়াম্যান 

এবং সংবিষ্ট সবমবতে উরিযািারদে সারর্ আরলা না করে ২)দুই(  

কম যবদবরসে মরধ্য বনবন্ধরনে পরব য প্রবেিরণে বদন ধা য করে সকলরকই 

যটবলর ান ও পরত্রে মাধ্যরম অববহত কো; 

গ( প্রবেিরণে বনধ যাবেত বদরনে শুরুরতই সবমবতে যশ্রণী অনু ায়ী 

সংবিষ্ট যপোে সেকােী কম যকতযা )কৃবষ, প্রাণী সম্পদ, স্বাস্থয ও পবেবাে 

পবেকল্পনা ইতযাবদ ববভারগে কম যকতযা( কর্তযক সবমবতে সদস্যরদে 

যপোগত সমস্যাে উপে পোমে য প্রদারনে ব্যবস্থা কো; 

র্( বনবন্ধন সংক্রান্ত প্ররয়াজনীয় যেকি যপত্র ববনামূরল্য সেবোহ করে 

উপবস্থত সদস্যরদে সোসবে অংেগ্রহণ মূলক পিবতরত প্রর্ম 

ব্যবস্থাপনা কবমটি গঠন, সবমবত বক উরিযরে গঠিত হরচ্ছ এবং উরিযশ্য 

সমূহ কতবদরন বাস্তবায়ন কেরব, লভযাংে ববতেরণে সুষ্পষ্ট নীবতমালা 

বনবদ যষ্ট কো এবং সবমবতে যেকি যপত্র প্রস্তুরত প্রবেিণ প্রদান কো; 

ঙ( প্রস্তুতকৃত যেকি যপত্র উপরজলা সমবায় কা যালরয় আনয়ন  ১ যর্রক 

5 কম যবদবরসে মরধ্য বনবন্ধন প্রদান এবং ই-রমইল/রমাবাইল 

ম্যারসজ/ যটবলর ারন অববহত করে অব স 

সহায়রকে)এম.এল.এস.এস( মাধ্যরম বনবন্ধন সংক্রান্ত যেকি যপত্র 

সবমবতরত যপৌোরনা। 

১০।  লা ল : 

প্রতযাবেত  লা ল )TCV): 

 সময় খে   াতায়াত 

আইবিয়া 

বাস্তবায়রনে 

পরব য 

৩০ যর্রক ৯০ বদন ২০,০০০/- যর্রক 

৪০,০০০/- টাকা 

15 যর্রক 20 

বাে 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

আইবিয়া 

বাস্তবায়রনে 

পরে 

1 যর্রক 5 বদন 345.00 

টাকা 

1 যর্রক 2 বাে 

যমাট 

পার্ যকয 

29 যর্রক 85 বদন 

কম 

19,655/- 

যর্রক 

39,655/- 

টাকা কম 

14 যর্রক 19 

বাে কম 

বনবন্ধরনে পরব য প্রবেিণ প্রদান কোয় 10426জন সদস্যই সমবায় 

বক? সমবায় আইন, বববধ ও সবমবত পবে ালনাে বনয়মাবলী সম্পযরক 

অববহত হরয়রেন।  া প্রকল্প বাস্তবায়রণ পরব য উি ববষরয় অববহত 

হওয়াে সুর াগ বেল না। 

বনবন্ধরনে পরব য সব যরমাট 10426 জন সবমবত বনবন্ধরনে প্ররয়াজরন 

প্রবেিণ গ্রহন কোয় (10426জন X ৩০০.০০ টাকা)= 

31,27,800.00 টাকা করে সমবায় ববভারগে সাশ্রয় হরয়রে। 

সমবায় সবমবত বনবন্ধরন আগ্রহ বৃবি যপরয়রে।  

প্রকল্পভুি সবমবতগুরলা বনবন্ধরনে পরব য প্রবেিণ পাওয়ায় যপ্রবিরত 

সঠিকভারব পবে াবলত হরচ্ছ এবং যটকসই বদরক  ারচ্ছ।  

সমবায় অবধদপ্তে হরত 7টি উপরজলায় অত্র প্রকল্পটি যেবপ্লরকটিং 

বাস্তবায়ন কো হরয়রে (যেবপ্লরকটিং আরদে সংযুি)। 

স লভারব যেবপ্লরকটিং সম্পন্ন হওয়ায় সমবায় আইন পবেবতযন কোে 

উরদ্যাগ যনয়া হরয়রে (খসড়া সমবায় আইন,2017 এে 

12(1)(2)(3) ধাোয় অত্র প্রকরল্পে ববষয়গুরলা উরল্লখ েরয়রে 

সংযুি)। 

২০ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

বিবজটাল পিবতরত 

বনবন্ধন সহজীকেণ 

এবং যটকসই 

গুনগত মানসম্মত 

সমবায় সবমবত 

গঠন। 

অনলাইন/স্ব-েেীরে আরবদন দাবখল  

ব েবত এসএমবস/ ই-রমইল/ প্রাবপ্ত স্বীকােপত্র 

এে মাধ্যরম প্রাক-প্রবেিন ও সাংগঠবনক সভাে 

বাতযা যপ্রেন। 

প্রাক প্রবেিন ও সাংগঠবনক কাগজপত্র 

বনধ যাবেত বদরন  া াই-বাোই এবং প্রবেিন 

প্রদান।  

সেকােী প্রকরল্পে আওতায় সবমবত বনবন্ধন 

প্রদান ও এসএমএস/ইরমইল এে সবমবত ও 

সংবিষ্টরদেরক অববহতকেন  

অন্যান্য সবমবতে যিরত্র যজলা দপ্তরে ই-রমইরল 

বনবন্ধন সংক্রান্ত যেকি যপত্র যপ্রেন। 

সমস্যাোঃ সমবায় ববভাগ য  সমস্ত যসবা জনগণরক বদরয় র্ারক তাে 

মরধ্য অন্যতম হরলা সমবায় সবমবতে বনবন্ধন। বকন্তু মাঠ প যারয় 

বনবন্ধন সংক্রান্ত যেকি যপত্র অপ্রতুলতা এবং বনবন্ধন সংক্রান্ত ববষরয় 

যসবা গ্রবহতাে অজ্ঞতা র্াকাে কােরণ দালারলে মাধ্যরম বনবন্ধন সংক্রান্ত 

যেকিপত্রে প্রস্তুত করে যনয়াে  রল (ক) অবধক সময়, (খ) অপ্রতযাবেত 

অর্ ব্যয় এবং ১৫ যর্রক ২০  াতায়াত করে হয়োনী বেকাে হন। 

অন্যবদরক দালারলে মাধ্যরম যেকিপত্র প্রস্তুত কোে  রল সবমবত 

গঠরনে শুরুরতই গণতাবন্ত্রক/সদস্যরদে সোসবে অংেগ্রহণ মুলক 

পিবতরত গঠন না হওয়ায় সবমবত গুরলা যটকসই হরচ্ছ না। 

ক) অবধক সময় ব্যয় (সময় ৩০-৬০ বদন)  

খ) মধ্যসত্ত্বরভাগী/ দালালরদে যদৌোত্ব।  

গ) অপ্রতযাবেত অর্ য ব্যয় ( বববভন্ন যিরত্র ৫০০০/- ২০০০০/-টাকা)  

যমাোঃ মঞ্জুে যমারে যদ 

তালুকদাে 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে 

 খানসামা, 

বদনাজপুে। 

১০০

% 

যকান অর্ য 

ব্যয় হয়বন। 

০১/০৭/২০১৫

বরোঃ। 

বাস্তবায়নর া

গ্য 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪৪

৯ 

jr_rangpur@yahoo

.com 

 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

অন্যান্য প্রার্বমক সবমবতে যিরত্র যজলা সমবায় 

অব সারেে বনকট বনবন্ধন সংক্রান্ত নবর্ যপ্রেন। 

যজলা সমবায় অব সাে কর্তযক প্রাপ্ত কাগজপত্র 

 া াই-বাোই যেরষ বনবন্ধন প্রদান। 

র্) সমবায় সংক্রান্ত প্রকৃত ধােনাে অভাব  

ঙ) বিবজটাল সুববধা ব্যবহারে অিমতা ও অপ্রতুলতা  

 ) সবমবতে যশ্রণী অনু ায়ী তাে উরিশ্য বনবদ যষ্ট না র্াকা।সমাধানোঃ ক) 

যসবা গ্রবহতা ইউআইএসবস/ অনলাইন ব্যবহােকােী প্রবতষ্ঠান হরত 

ইরমরলে মাধ্যরম বনধ যাবেত েরক উপরজলা সমবায় অব সাে বোবে 

আরবদন কো; খ) প্রাপ্ত আরবদন যমাতারবক ৫ কম যবদবরসে মরধ্য 

ব েবত ইরমরলে মাধ্যরম প্রাক-বনবন্ধন প্রবেিণ ও সাংগঠবনক সভাে 

য ক বলষ্টসহ বদন বনধ যােন পব যক আরবদনকােী বনকট বাতযা যপ্রেন কো;  

গ) বনধ যাবেত বদরন বনবন্ধন পব য প্রাক-প্রবেিণ সম্পাদন এবং সবমবতে 

উপ-আইরন উরিশ্য বনবদ যষ্ট করে সাংগঠবনক প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র 

 া াই-বাোই পুব যক উপরজলা দপ্তরে আনায়ন;  

র্) উপরজলা সমবায় অব সাে কর্তযক সেকােী কম যসূব ে আওতাভুি 

সবমবত বনবন্ধন প্রদান এবং ইরমল বা এস এম এস এে মাধ্যরম যসবা 

গ্রহনকােীরক তথ্য যপ্রেন;ঙ) অন্যান্য সবমবতে যিরত্র যজলা সমবায় 

কা যালরয় কাগজপত্র সহ আরবদন যপ্রেন;  

 ) যজলা সমবায় অব সাে কর্তযক বনবন্ধন প্রদান। 

 লা লোঃ 

বববেণ সময় খে   াতায়াত 

আইবিয়া বাস্তবায়রনে আরগ ১-৩মাস ৫০০০-২০০০০/- ১০-১৫বাে 

আইবিয়া বাস্তবায়রনে পরে ৭-১৫ বদন ২০০০/- ২বাে 

আইবিয়া বাস্তবায়রনে  রল যসবা গ্রবহতাে প্রতযাবেত যববনর ট ২৩-৭৫ বদন কম ১৩০০০-১৮০০০/- কম ৮-১৩ বাে  াতায়াত কম 

অন্যান্য সুববধা --- --- --- 
 

২১ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

সমবারয়ে মাধ্যরম 

 াকুবে জীবীরদে 

বাসস্থান সমস্যাে 

সমাধান। 

 াকুেীজীবীরদে য ারখে সামরন যতমন যকান 

ববকল্প না র্াকায় প্রায় সবাই ঢাকাে বদরক ঝূঁরক 

পরড়। জীবরনে সব অজযন একটি বাড়ীে 

আকাঙ্খায় যেষ হরয়  ায়। এরত মা-মাটি-

মানুরষে প্রবত মমত্বরবাধ ও উন্নয়ন প্রর ষ্টা 

উরপবিত হবাে পাোপাবে ঢাকাে উপে 

মহা াপ সৃবষ্ট হরচ্ছ। আগামী 2050 সারর্ 

সারল বাংলারদরেে জনসংখ্যা দাঁড়ারব প্রায় 

40-45 যকাটি। এই জনসংখ্যাে অবতবেি 

সমস্যাোঃ 

1. াকুেীজীবীরদে অবধকাংরেে বনজস্ব একটি পেন্দনীয় বাসস্থারনে 

প্রতযাো তারদে জীবিোরত পুেণ হয় না। আে  অবধকাংে যিরত্রই 

 াকুেীে অর্ য িাো বাড়ী ততেী কো সম্ভব হয় না। 

2. হারতে কারে গ্রহণর াগ্য সমাধান না র্াকায় যভাগাবন্ত বারড়।  

3. ঝূঁরক পরড় ঢাকাে বদরক। ঢাকা হরয় উরঠ বসবারসে অনুপর াগী।  

4. টিবসবভ অসহনীয় মাত্রায় যবরড়  ায়।  

5.জীবরনে েন্দ হাবেরয়  ায়।ব্যহত হয় উন্নয়ন...। 

সমাধানোঃ 

প্রার্বমক প যারয় সেকাবে কম যকতযারদে/কম য ােীরদে সমিরয় প্রবতটি 

যজলায় (ঢাকা ব্যতীত)” ...... যজলা সেকাবে কম যকতযা/কম য ােী 

কল্যাণবহুমুখী সমবায় সবমবত বল. নারম একটি/দুটি সংগঠন সৃবষ্ট।  

অজয় কুমাে সাহা, 

যুগ্ম-বনবন্ধক)ভাোঃপ্রাোঃ(, 

ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয়, েংপুে 

ববভাগ, েংপুে। 

 

৭০

% 

যকান অর্ য 

ব্যয় হয়বন 

০৮/০৫/২০১৬

বরোঃ 

বাস্তবায়নর া

গ্য 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪

৪৯ 

jr_rangpur@yaho
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 াপ 64 টি যজলায় সমভারব বন্টন হওয়া 

প্ররয়াজন।  

এ ববষরয় সুদুেপ্রসােী গ্রহণর াগ্য একটি 

পবেকল্পনায় সমস্যাে সমাধান হরত পারে। 

এরিরত্র প্রার্বমক প যারয় সেকােী কম যকতযা-

কম য ােীরদে সমিরয় সমবায় সবমবত গঠন করে 

সমবায় অবধদপ্তরেে মাধ্যরম খুব সহরজই লিয 

ও পবেকল্পনা বাস্তবায়ন কো  ায়। 

প্রর্ম পদরিপ হরলা 63টি যজলায় অর্বা 

করয়কটি যজলায় একর ারগ সমবায় সবমবত 

গঠন হরব। পাইলটিং হরত পারে। প্রবেিরণে 

ব্যবস্থা র্াকরব। যজলা প্রোসন ও সমবায় 

ববভাগ এই প্রবেিরণে ব্যবস্থা গ্রহণ কেরব। 

সদস্যরদে গবতেীলতা উন্নয়ন অগ্র াত্রা যবগবান 

কেরত সহায়তা কেরব। 

সদস্য সংখ্যা ও  াবহদা, ববরব নায় জায়গা 

জবমে পবেমাণ বনধ যােণ পব যক সবমবতে নারম 

অন্তভূ যি করে ‘সমবায় বনবাস’ বা ‘সমবায় 

পল্লী’ নামক প্রকল্প গ্রহণ কেরত হরব।  সেকাবে 

 াকুবে জীবীরদে জন্য এ উরিরশ্য সমবায় 

সবমবত গঠরনে সেকাবে বনরদে যনা জােী কো 

য রত পারে। 

বহুতল ভবরন এক সদস্য এক প্লট/ফ্লাট নীবত 

গৃবহত হরব।  

সবমবত নাগবেক যসবাে উদ্ভাবন ও বাস্তবায়রন 

ভূবমকা োখরব। জনগনরক সহরজ যসবা যপৌরে 

যদবাে ব্যবস্থা কেরব। সেকারেে উন্নয়ন 

পবেকল্পনা বাস্তবায়ন কেরব। প্রস্তাববত 

ইরনারভটিভ এই আইবিয়াটি বনরয় আরলা না ও 

গঠনমূলক সমারলা না হরত পারে। এরত 

যববড়রয় আসরত পারে পবেেীবলত নীবতমালা। 

-বাংলারদরেে খাস জবমে পবেমাণ 38 লি 54 হাজাে একে। 

সেকাবে নীবতমালাে আওতায় এে ক্ষুদ্র্ অংে বরন্দাবস্ত বা জবম ক্রয় 

করে আবাসন ব্যবস্থা গরড় যতালা। অর্ য সংগ্রহ হরব সদস্যরদে বনকট 

যর্রক যেয়াে সঞ্চয় এবং সেকাবে বাড়ী ভাড়াে একটি অংে যর্রক। 

তাোড়া সবমবতটি উৎপাদনেীল ও আয়বধ যক অন্যান্য উন্নয়ন 

পবেকল্পনাও গ্রহণ কেরব। তারদে জীবন মারনে উন্নয়রন শুরু হরব 

বাসস্থান সমস্যাে সমাধারনে মধ্য বদরয়।  

যজলা/উপরজলা প যারয় 2500-3000 জন করে আনুমাবনক 

200000 লি কম যকতযা/কম য ােীে জন্য বাসস্থারনে ব্যবস্থা কো 

সম্ভব।  

এখারন প্রতযাো পুেণ হরল যসখারনই তাে বনজস্ব উন্নয়ন পবেকল্পনা গ্রহণ 

ও বাস্তবায়রন উৎসাহী হরবন।  

মানবসক বস্থেতা েবিত হরব। তাে যমধা মনন যসখারনই কারজ লাগরব।  

সেকারেে উন্নয়ন পবেকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হরব এবং ঢাকা হরব 

বাসর াগ্য।  

 এরত বেরে আবর্ যক সাশ্রয় 8830 যকাটি টাকা, সময় সাশ্রয় 768 

যকাটি র্ন্টা, য াগার াগ সাশ্রয় 14 লি বাে। (এই বহসাবটা ঢাকারতই 

 বদ বাসস্থান ততবে কেরত হয়।) 

এই আইবিয়াটি নতুন, জাতীয় প যারয় এখনও  ালু হয়বন। এখারন 

সেকারেে যকান অর্ য ব্যয় হরব না।বেং সেকারেে োজস্ব বাড়রব। যসবা 

গ্রবহতাে যভাগাবন্ত কমরব। এব্যাপারে বতযমান সেকারেে আন্তবেক ও 

ইবতবা ক নীবতমালা ও যর্াষণা কারজ লাগারনা  ায়। তাোড়া 

আববশ্যক ভারব যজলা/প্রোসরকে যনর্তরত্ব সমবায় সবমবত গঠিত হরল 

 াকুেীজীবীরদে আবর্ যক ও সামাবজক অরনক প্রতযাো পেন কো  ারব। 

 াকুেীজীবীরদে যিরত্র একটি বমলন স্থল, মানবসক প্রোবন্ত ও এরক 

অপরেে পবেপেক হরব এই সবমবত। আইবিয়াটি শুধু বাসস্থান নয়, 

বাসস্থারনে মাধ্যরম আমারদে উন্নত জীবরনে েতয পুেরণে একটি 

গুরুত্বপণ য মাধ্যম হরয় উঠরব। বনজ যজলা বা পেন্দনীয় জায়গারত একটি 

বাসস্থান র্াকরল যসটা আনন্দ-অনুষ্ঠান-উৎসব, সহমবম যতা, বমর্বিয়ায় 

জীবনটা ধন্য হরয় উঠরব। সম্মাবনত যবাধ কেরব আজীবন। সমবারয়ে 

মবহমা এখারন বক্রয়ােীল র্াকরব।  

সাবব যক অজযনোঃ সময়-অর্ য-য াগার াগ-সাশ্রয়+যমৌবলক  াবহদাে মূল 

েতয পেণ+বঞ্চনা যর্রক মুবি+মানবসক প্রোবন্ত+সেকাবে উন্নয়ন 

পবেকল্পনায় অংে গ্রহণ+জনগরণে যসবা সহজীকেণ=পণ যাে জীবন।  
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মূলকর্া শুরু কেরত হরব, ভালভারব এবং 

এখনই। প্ররয়াজন আন্তবেক কম যতৎপেতা। 

এরিরত্র অন্যান্য যদরেে অবভজ্ঞতা কারজ 

লাগারত পাবে।র মন ভােরত  াকুেীরত 

য াগদান কোে সারর্ বাসস্থান  াবহদা 

যমটারনাে জন্য 3 যর্রক 4 টি জায়গাে অপেন 

যনয়া হয়। এেপে গঠিত সমবায় সবমবতে 

মাধ্যরম তা বাস্তবায়রনে পদরিপ যনয়া  ারব। 

এরিরত্র সমবায় সবমবত গঠরনে স্বাভাববক 

প্রবক্রয়া বহরসরব যজলা/উপরজলা সমবায় 

অব সােগণ যজলা প্রোসক মরহাদরয়ে সমিয় 

সভায় আইবিয়া উপস্থাপরনে মাধ্যরম সমবায় 

সবমবত গঠরনে কাজটি শুরু কেরল দ্রুত কাবঙ্খত 

 লা ল পাওয়া  ারব।  াকুেীজীবীরদে প্রারণে 

দাবী’ বাসস্থান সমাধারনে যোঁয়ায় বমটরত 

পারে। এখারন ‘বাসস্থান’ যমৌবলক  াবহদাে 

একটি। বকন্তু এই  াবহদা যমটারনাে পবেকবল্পত 

যকান নীবতমালা আমারদে সামরন যনই। 

 াকুেীজীবীো বদক ভ্রান্ত। তাোড়া  াকুেী 

জীবরনে যেষ প্রারন্ত খুব কমসংখ্যকরদে সব 

অজযন বদরয় একটি বাড়ী হরলও তা ব্যবহারেে 

স্পৃহা বিয়মান হরয়  ায়। আে  ারদে হয়না 

তাো অবসে জীবরন পবেবাে, সমাজ, োষ্ট্র প্রায় 

সবখারন গুরুত্বহীন অবস্থায় বদন  াপন করেন। 

তােপে অবজ্ঞা অবরহলায় জীবনাবসান র্রট। 

 াকুেীে জীবিোরত একটা ববকল্প হারত র্াকা 

দেকাে।  ারত  াকুেীজীবীগণ আজীবন 

সম্মাবনত যবাধ কেরত পারেন এবং আনন্দ-

যবদনা-উৎসব-অনুষ্ঠান, সহমবম যতা বমর্বিয়ায় 

জীবনটা য ন ধন্য হরয় উরঠ। আমাে ববরব নায় 

‘সমবায়’ খুব সহরজই এ ববষরয় পর্ যদখারত 

অগ্রগবতোঃ লালমবনেহাট  যজলায় এই আইবিয়াটিে পাইলটিং এ 

অভাবনীয় সা ল্য অবজযত হয়। প্রািন যজলা প্রোসক, লালমবনেহাট 

জনাব যমাোঃ হাবববুে েহমান (যুগ্ম-সব ব) মরহাদরয়ে ঐকাবন্তক প্রর ষ্টায় 

আইবিয়া বাস্তবায়রনে লরিয সমবায় সবমবত গঠরনে সকল প্রবক্রয়া 

অনুসুত হয় এবং বতযমান যজলা প্রোসক জনাব আবুল  রয়জ 

যমাোঃআলাউবিন খান মরহাদরয়ে গৃবহত পদরিরপ সমবায় অবধদপ্তরেে 

বিবজ ও বনবন্ধক মরহাদরয়ে বনবন্ধরনে অনুমবতে যপ্রবিরত গত 

26/01/2017বরোঃ তাবেরখ বনবন্ধন নং 056 মূরল যজলা সমবায় 

অব সাে, জনাব নূে যমাহাম্মদ কর্তযক সবমবতটি বনববন্ধত হয়। 

লালমবনেহাট যজলা সেকােী কম যকতযা কম য ােী কল্যাণ সমবায় সবমবত 

বলোঃ  াকুেীজীববরদে বাসস্থান সমস্যাে সমাধারনে লরিয উদ্ভাবনী 

আইবিয়াে আরলারক সমবায় সবমবতটি সেকােী কম যকতযা-

কম য ােীগরণে মরধ্য পােস্পাবেক সম্পকয ও নানামুখী  উন্নয়রনে িাে 

উরন্মা রনে উরিরশ্য গঠিত হরয়রে এবং ভববষ্যৎ কম যপন্থা বাস্তবায়রন 

আেও উরদ্যাগী ভূবমকা পালন কেরত সিম হরব। 

 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

পারে জনপ্রোসরনে সকল  াকুেীজীবীরদে 

কারে সমবায় ববভাগ আদে য স্থানীয় হরয় উঠরত 

পারে। সকল  াকুেীজীবীে বমলন স্থান বানারনা 

 ায় আমাে এই আইবিয়াটি বাস্তবায়রনে 

মাধ্যরম। তাই আইবিয়াটি শুধু ‘বাসস্থান’ নয়, 

বাসস্থারনে মাধ্যরম আমারদে উন্নত জীবরনে 

েতয পুেরণে গুরুত্বপণ য উপকেণ বহরসরব যদখরত 

হরব। তাোড়া ব্যবসাবয়ক ও উৎপাদনেীল 

কা যক্রম, খামাে ইতযাবদ পবেকল্পনা প্রকল্প গ্রহণ 

কো  ারব।  

বিতীয় পদরিপ হরলা সমবায় আইন ও বববধ 

অনু ায়ী সমবায় সবমবত গঠন কো। এটা হরব 

সেকাবে সুববধা প্রাবপ্তে প্রর্ম েতয। নতুন 

প্রাকটিস  ালু যর্রক যেষ ববন্দুরত যপৌোরত 

ধারপ ধারপ বকছু কাজ কেরত হরব।  া 

সংরিরপ- 

ক) যজলা প্রোসরকে যনর্তরত্ব সাংগঠবনক সভা; 

খ)বহসাবাবদ ও যেকি যপত্র প্রস্তুতকেণ।গ)উপ-

আইন (গঠনতন্ত্র) প্রণয়ন; র্) মূলধন সংগ্রহ; ঙ) 

সেকাবে সকল ববভারগে সহর াবগতা ও অংে 

গ্রহণ; সহজ েরতয জবমে মাবলকানা প্রাবপ্তে 

ব্যবস্থা কো;  ) বাসস্থারনে মাবলকানা পাওয়াে 

পিবত বনধ যােণ; ে) সেকারেে দৃবষ্ট আকষ যণ; 

জ) এববষরয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপবেষদ 

সব ব মরহাদয়, ভূবমমন্ত্রণালয়, পল্লীউন্নয় ও 

সমবায় ববভাগ, সমবায় অবধদপ্তরেে বিবজ 

মরহাদরয়ে মাধ্যরম ববভাগীয় কবমেনাে, যজলা 

প্রোসক ও যজলা সমবায় অব সােগণরক 

বনরদ যেনা প্রদান।  



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

২২ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

‘‘উদ্ভাবন প্রবক্রয়া 

সহজীকেরণ কা যকে 

প্রবেিণ’’ 

নাগবেক যসবায় উিাবন ও যসবা সহজীকেরন জন 

প্রোসরন কম যেত সকরলে দাবয়ত্ব েরয়রে। দাবয়ত্ব 

জাগ্রত করে উদ্ভাবন সংস্কৃবতে সারর্ সংযুি হওয়াে 

সেকােী আহবারন সাড়া বদরত যগরল এ সম্পরকয 

পবেষ্কাে ধােনা র্াকা দেকাে। ব বন উদ্ভাবন কেরবন 

শুধু বতবন জানরল হরব না; জানরত হরব র্তণমূল যর্রক 

উচ্চ প যারয়ে সংবেস্নষ্ট সকলরক। এই জানারনাে 

মাধ্যমও প্রবক্রয়া বক হরব? সবর রয় কা যকে উিে 

হরলা সভা/প্রবেিণ/কম যোলা। বকন্তু একাজটি কেরত 

নানা সমস্যা যমাকারবলা কেরত হয়। টিবসবভসহ 

যভাগাবমত্ম হয় অসহনীয়। তােপেও খুব কম সংখ্যক 

এটা কো সম্ভব হয়। এরত কাবঙ্খত  লা ল অবজযত 

হয় না। 

নাগবেক যসবায় উদ্ভাবন একটি মহবত 

উরদ্যাগ।জনপ্রোসরন কম যেত সকরলে দাবয়ত্বরবাধ 

জাগ্রত হওয়া প্ররয়াজন। উদ্ভাবন একটি গুেম্নত্বপণ য 

কম যসু ী। এ সম্পরকয  প্ররতযরকে  ধােনা র্াকা 

প্ররয়াজন। এটা না র্াকরল একটা  মৎকাে ও 

জনগুেম্নত্ব সম্পন্ন উদ্ভাবরনে কা যকাবেতা ব্যর্ যতায় 

প যরববেত হরত পারে। উদ্ভাবন কাজরক গবতেীল ও 

মানসম্মত কেরত প্রবেিণ/কম যোলাে য  আরয়াজন 

তা খুব সংিপ্ত পবেসরে অনুবষ্ঠত হয়।  াো প্রবেিণ 

গ্রহণ করেন তারদে অবধকাংেই উদ্ভাবনী কারজ 

নারমন না। তাোড়া এই প্রবেিণ/কম যোলা সম্পাদন 

কেরত নানা জটিল প্রবক্রয়া, সময়, য াগার াগ ও অর্ য 

ব্যরয়ে উপে বনভ যেেীল হরত হয়। এিরত্র প্রবেিণ 

প্রবক্রয়া, স্থান, প্রবেিক, উপকেণ প্রভৃবত ববোট 

সমস্যা হরয় দাড়ায়। তাহরল সহজ সেলভারব মাঠ 

প্রস্ত্িত হরব বকভারব? যসবা গ্রবহতাে যসবা সহজ হরব 

বকভারব? 

এখারনই যতা উদ্ভাবরনে উদ্ভাবন হরত পারে। উদ্ভাবন 

সংস্কৃবত ববকারে গুেম্নত্বপণ য ববষয় হরলা উদ্ভাবন 

সম্পরকয সবাইরক জানরত হরব এবং যসবাে 

মানবসকতায়  উিুি হরত হরব। মাঠ প যারয় এ সম্পরকয 

 র্া র্ ধােণা না র্াকায় উদ্ভাবন ববকারে সমস্যা 

যদখা যদয়। 

উদ্ভাবরনে সারর্ যুি হরয় কারজ নামাে পে য ারখ 

পরড় নানা অসেবত। এে মুল কােণ সম্প্রবত শুেম্ন 

হওয়া এই ধাোয় খুব কম সংখ্যক কম যকতযা/কম য ােী 

জবড়ত। a2i এে সহর াবগতায় এবং স্থানীয় ভারব 

প্রতযাবেত  লা ল )TCV) 

 সময় খে   াতায়াত 

আইবিয়া বাসত্মবায়রনে পরব য একবদন সময় ব্যয় ১০ র্ন্টা ১২,০০০/- - ১০,০০০/- )V( ৩/৪ বাে 

আইবিয়া বাসত্মবায়রনে পরে মাবসক সভাে বদন হওয়ায় ৩-৪ র্ন্টা)প্রকৃত 

পি আলাদা সময়  লারগ না( 

৩,০০০/- - ৪,০০০/-)সভাে ব্যরয় 

প্রবেিণ( 

মাবসক সভাে জন্য য াগার াগ হওয়ায় আলাদা 

য াগার ারগে প্ররয়াজন যনই। 

যমাট পার্ যকয ৬-৭ র্ন্টা ৯,০০০/- - ১১,০০০/- ৩/৪ বাে 

প্রবেিরণে জন্য আলাদা বদন ও সময় লাগরে না। সময় বাঁ রলা ৬-৭ র্ন্টা। বারো 

মারস ৭২-৮৪ র্ন্টা। 

আলাদা যকান ব্যয় যনই। সভাে ব্যরয় প্রবেিণ। অর্ য বাঁ রলা ৯-১১ হাজাে টাকা। 

বারো মারস ১০৮০০০-১৩২০০০ টাকা। 

বভন্নভারব য াগার ারগে প্ররয়াজন পড়রে না। একবদরনই সভা ও প্রবেিণ অনুবষ্ঠত 

হওয়াে প্রবত উপরজলাে ৩/৪ বাে য াগার াগ সাশ্রয় হরচ্ছ। বারো মারস ৩৬-৩৮ 

বাে। 

যকান যভাগাবমত্ম যনই। এক যেঁরয়মী যর্রক যববেরয় এরস নতুনরত্ব অংেগ্রহণ করে 

সবাই আনন্দ অনুভব কেরেন। প্রবেিরণে জন্য  বদ বকছু অর্ য ব্যয় কেরত হয় 

তরব তাে বনরজোই  াঁদা তুরল তা বহন কেরত য রয়রেন। উদ্ভাবরনে মবহমায়  

সকল যজলা এটা করে যদবখরয়রেন। বদনাজপুে যজলা একটি মাবিবমবিয়া 

প্ররজক্টে ক্রয় করে নতুন মাত্রা য াগ করেরে। 

একসারর্ অবধক সংখ্যক কম যকতযা - কম য ােীরক উদ্ভাবনী কা যধাোয় যুি কো 

 ারচ্ছ। বমর্বিয়াটা  মৎকাে হরচ্ছ। নতুন নতুন গল্প যববেরয় আসরে। 

যকন্দ্রীয় কম যসূ ীে আওতায় প্রবেিণ/কম যোলাে অরপিায় র্াকরল বেরে 

ববভাগীয় প যারয় সামান্য করয়কজরনে ২/১টি প্রবেিণ অনুবষ্ঠত হরত পারে। বহু 

অর্ য ব্যয় অর্  বহু সংখ্যক কমী এে সারর্ যুি হওয়া সম্ভব হরব না।বকন্তু যজলা 

প যারয় টিবসবভ প্রায় শূন্য। এধেরনে প্রবেিণ মাঠ প্রস্ত্িত কেরণ তর্া যসবা 

গ্রহীতা ও যসবা দাতাে জন্য উপযুি মাধ্যম বহরসরব ববরবব ত হরয়রে। 

কমীরদে মরধ্য সৃবষ্টধমী প্রবতর াবগতাে আবহ ততবে হরয়রে। যমন্টে ও যমবন্টে 

মরধ্য সু- সম্পকয স্থাপন হরয়রে। 

১০০% ব্যকেণ যমরন প্রবেিণ কো সম্ভব না হরলও উদ্ভাবন ববষরয় জানা ও 

দাবয়ত্বরবাধ সর তনতা বৃবি পাওয়া এবং উদ্ভাবরন নামরত অব্যর্ য প্রমাবণত 

হরয়রে। যজলা প্রোসনরকও যুি কো যগরে। উদ্ভাবন সম্পরকয অস্পষ্টতা দূে 

হরচ্ছ। 

প্রবতটি যজলায় ২/১জন করে প্রবেিক ততেী হওয়াে পবেরবে সৃবষ্ট হরয়রে। 

তাোড়া যজলাে সকল ববভারগে সমিরয় একটি প্রবক্রয়াে মধ্য বদরয় এটা শুেম্ন 

কো যগরল উদ্ভাবন সংস্কৃবতরত ববপস্নব র্রট  ারব।এক ববভাগ আরেক ববভাগরক 

সহর াবগতাে হাত বাবড়রয় যদরব এটা বনোঃসরন্দরহ বলা  ায়। তাোড়া এিরত্র 

আরেকটি অজযন হরলা র্তণমূল প যারয়ে যসবা গ্রবহতারদে অংেগ্রহরণে পবেরবে 

সৃবষ্ট হরচ্ছ।তাোও সা রল্যে ধাোয় আসরত পােরে। নীল ামােী, বদনাজপুে, 

পঞ্চগড়, ঠাকুেগাঁও েংপুে এে বহুসমবায়ী ও সমবায় সবমবত উদ্ভাবনী ধাোয় 

যুি হরয়রে। 

অজয় কুমাে সাহা, যুগ্ম-

বনবন্ধক)ভাোঃপ্রাোঃ(, 

ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয়, েংপুে ববভাগ, 

েংপুে। 

 

১০

০

% 

যকান অর্ য 

ব্যয় হয়বন 

)সভাে 

ব্যরয় 

প্রবেিণ( 

১০/০২/২০১

৬বরোঃ 

বাস্তবায়নর া

গ্য 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪

৪৯ 

jr_rangpur@yaho

o.com 

 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

বকছু সংখ্যক প্রবেিণ/কম যোলা অনুবষ্ঠত হরলও 

মাঠপ যায় এে প্রভাব খুব একটা লিয কো  ায়বন। 

উদ্ভাবন ব বন বা  াোই কেম্নন না যকন পাইলটিং ও 

বাসত্মবায়রন অরনকভারব সহর াবগতা প্ররয়াজন। 

তাোড়া উদ্ভাবন কেরবা বকভারব এবং তা যকান্ 

প্রবক্রয়ায় েবড়রয় বদরত হরব, উপকােরভাগী কাো হরব, 

বকভারব সমৃ্পি  হরব, সহর াগী যক হরবন, ববভাগীয় 

সমর্ যন বকভারব পাওয়া  ারব, অর্,র্ ঝূঁবকে মাত্রা 

প্রভৃবত অজানা র্াকরল উদ্ভাবরনে যর্াষনা হয়রতা হরব 

উদ্ভাবনী কা যধাোয় আসরব না। বকন্তু এই জানা ও 

কারজ নামাে পিবত সহজ নয়। প যাপ্তও নয়। আবাে, 

নাগবেকগণ উদ্ভাবনী ধাোয় বা উদ্ভাবনী আইবিয়া বনরয় 

সামরন আসরত  াইরল যসই পিবত আমারদে কারে 

যনই। 

এিরত্র কেণীয় হরলাোঃ বনজস্ব উরদ্যারগ 

প্রবেিণ/কম যোলাে আরয়াজন করে কমীরদে 

য তনাগত উন্নয়রনে মাধ্যরম এবং সবমবত ও র্তণমূল 

প যারয় বগরয় নাগবেকরদে উদ্ভাবন কারজ সমৃ্পি 

কো। এই ভাবনা বাসত্মবায়রন পব য প্রস্ত্িবত ও 

গ্রহণর াগ্য পবেকল্পনা বনরয় অগ্রসে হরত হরব। সাবব যক 

মুল্যায়ন পাঠ কেরল শুধু প্রবেিণ নয়, উদ্ভাবরনে গবত 

প্রকৃবত, কেণীয় সম্পরকয একটা  মৎকাে ধােনা 

পাওয়া  ারব। একটা ভারলা উদ্ভাবনী আইবিয়ারক  বদ 

কা যকে ভাবব তরব এই কা যকরেে যনপরথ্যে সব যরশ্রষ্ঠ 

কাবেগড় হরত পারে মাঠ প্রস্ত্িত কো। এজন্য 

প্ররয়াজন সব যজন স্বীকৃত 

প্রবেিণ/কম যোলা/মতবববনময় সভা।  া র্তণমূল 

কমীরদে মরধ্য  লরতই র্াকরব।  রল ব বিত যসবাটি 

খুব জেম্নেী। 

 

য খারন একটি ইরনারভটিভ আইবিয়া যবে হরল আমো আনরন্দ উরিবলত হই। 

যসখারন মাঠ প্রস্ত্িত কেরনে এই প্রবক্রয়ায় িজন িজন আইবিয়া যবে হরয় 

আসরে। সমবায়ী ও কমীরদে মরধ্য দায়বিতা সৃবষ্ট হরব। সকরলে সহর াবগতা 

পাওয়া বনবিত কো  ারচ্ছ। আমো পাইলটিং এ অভাবনীয় সা ল্য যপরয়বে। 

যদরেে সকল ববভাগ বনজস্ব উরদ্যারগ এটা কেরত পােরল উদ্ভাবন সংস্কৃবতরত 

ববপস্নব র্রট  ারব। আইবিয়াে সংখ্যাবধরকযে জন্য মন্ত্রনালরয় আলাদা যসল গঠন 

কেরত হরত পারে। কমীরদে নাগবেক যসবায় উিুি কেণ এবং   যায় অগ্রগামী 

কেরত এধেরণে আরয়াজন অবশ্যম্ভাবী। এরত প্রধানমন্ত্রী কা যালয়, মন্ত্রীপবেষদ 

ববভাগ, জন প্রোসন মন্ত্রণালরয়ে বদক বনরদ যেনাে প্রবত  র্ার্ য সম্মান যদখারনা 

সম্ভব হরব। তাোড়া টিবসবভ প্রায় শুন্য এবং খুব সহরজই সা ল্যজনক ভারব 

সমাধা কো সম্ভব হরব। 

      নতুনরত্ব ভো তবব ত্রময় আরয়াজন যর্রক অংে গ্রহণকােী  রর্ষ্ট উপকৃত 

হরয়রেন এবং সরমত্মাষ প্রকাে করেন। বনয়বমত এধেরনে প্রবেিণ আরয়াজরনে 

পি সবাই মত প্রকাে করেন। প্ররতযরকে দাবয়ত্বরবাধ সৃবষ্ট হরয়রে এবং নাগবেক 

যসবা সহজীকেরণ সবাই ভূবমকা োখরবন । 

২৩ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

“সমবায় প্রর ষ্টায় 

উন্নত জীবন, সমবিত 

উরদ্যারগ যটকসই 

উন্নয়ন” 

 

লিয উরিশ্য বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন যটকসই কেরত 

যগরল সদস্যগরণে মরধ্য য মন মধুে সম্পকয প্ররয়াজন, 

যতমবন পাোপাবে এক সবমবত আরেক সবমবতে 

উন্নয়রন এবগরয় আসরত পারে। য মনোঃ এক সবমবতে 

অর্ য সম্পদ আরে বা ক্ষুদ্র্ ঋণ কা যক্রম  ালায়, 

আরেকটি সবমবত সদস্য আরে, সম্ভাবনা আরে, 

সমাধান যনই, অর্ য যনই। যকান সবমবতে বেবিত 

যবকাে সদস্য আরে উন্নয়রনে উপকেণ যনই, মবহলা 

সবমবত আরে প্রবেিণ ও উপকেণ যনই ইতযাবদ। 

এরিরত্র ‘আরে এবং নাই’- এে মরধ্য একটা সমিয় 

সাধন কেরত পাবে। গুরুত্ব যদব উৎপাদনেীলতা যক। 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪৪৯ 

jr_rangpur@yahoo.com 

 

অজয় কুমাে সাহা, 

যুগ্ম-

বনবন্ধক)ভাোঃপ্রাোঃ(, 

ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয়, েংপুে 

ববভাগ, েংপুে। 

 

১০

০

% 

যকান অর্ য 

ব্যয় হয়বন 

 

০৫/০৪/২০

১৭বরোঃ। 

বাস্তবায়নর া

গ্য 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪

৪৯ 

jr_rangpur@yaho
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ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

শুধু ব্যবসাবয়ক দৃবষ্টভেীরত নয়; পােস্পাবেক 

যসৌহারদ্যযে বভবিরত এরক অপরেে পবেপেক হরত 

হরব। য খারন সুর াগ আরে যসখারনই এই পিবত 

অনুসৃত হরব। ক্ষুদ্র্ ঋণ কা যক্রম পবে ালনাকােী 

সবমবত ক্ষুদ্র্ উৎপাদরন উৎসাহী সবমবতে সারর্ য ৌর্ 

উরদ্যাগ গ্রহণ কেরব। এরতই ‘ক্ষুদ্র্ ঋরণ ক্ষুদ্র্ উৎপাদন, 

সমবিত প্রর ষ্টায় যটকসই উন্নয়ন।’ আমো য ভারবই 

কাজ কবে না যকন অর্ যটা উৎপাদনেীল কারজ 

ব্যবহাে হরব। ঋণ কা যক্ররমে মাধ্যরম সুরদে ব্যবসা 

বন্ধ কেরত হরব। সদস্যরদে কম যসংস্থানই হরব লিয। 

উন্নয়রনে স্বারর্ য আমারদে অরনকবকছুে উপে বনভ যে 

কেরত হয়।  াে মরধ্য সংগঠন, উপকেণ, স্থান এবং 

প্রধানত অর্ য। সংগঠন র্াকরলও তা পবে ালনাে জন্য 

 র্া র্ পবেকল্পনা ও অরর্ যে অভাব অনুভূত হয়। এ 

কােরন গঠিত বহু সংগঠন বনবিয় হরয় পরড়। শুধু 

কাগজ কলরমই টিরক র্ারক।  া সমবায় অবধদপ্তরেে 

ব্যর্ যতাে পবেবধ বৃবি করে। অন্যবদরক এক যশ্রণীে 

সমবায় সবমবত আরে,  ারদে ভাল সাংগাঠবনক েবি 

ও আবর্ যক অবস্থান সুদৃঢ় তাো উৎপাদনেীল কারজ 

েবিটা ব্যবহাে করে না। সঞ্চয় বহরসরব অর্ য জমা 

করে যসই অর্ য বদরয় ঋণ ব্যবসা পবে ালনা  করে। এই 

ঋণ ব্যবসাে মরধ্য অস্বচ্ছতা-অবনয়মও েরয়রে। একটা 

বনয়ম-নীবতে মরধ্য এক সবমবতে উন্নয়রন আরেক 

সবমবত এবগরয় আসরব। 

প্রার্বমকভারব প্ররতযক উপরজলায় কমপরি 01 টি 

করে উরদ্যাগ গ্রহণ কেরত হরব। যকান বনবদ যষ্ট এলাকা 

আবর্ যক ও সাংগাঠবনকভারব েবিোলী একটি সমবায় 

সবমবতে (সঞ্চয় ও ঋণদান হরল ভাল হয়) সারর্ 

কমপরি 01টি সবমবত (আবর্ যক ও সাংগঠবনকভারব 

দুব যল),  ারদে অরনক সদস্য আরে ও সম্ভাবনা আরে, 

তারদে ব বিত করে মত বববনময় হরব। একাবধক হরল 

একটি মবহলা সবমবত র্াকরল ভাল হয়। 

আবর্ যক ববষয়াবদসহ একটি সমর াতা চুবি হরব।  

সামর্ য, সম্ভাবনা ও  াবহদা অনু ায়ী একটা 

পবেকল্পনা প্রণীত হরব।  

এলাকাে সমস্যা ব বিত করে সমাধারনে জন্য বকছু 

য ৌর্ উরদ্যাগ গৃহীত হরব। 

সদস্যরদেরক বনরয় অববহত কেন সভা হরব। 

সবমবতে কা যক্রম ও যেকি যপত্রাবদ হালনাগাদকেরন 

পদরিপ গৃবহত হরব। 

 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 াবহদাবভবিক আদান প্রদারনে মাধ্যরম ব্যবসাবয়ক 

ও উৎপাদনমুখী কা যাবদ সম্পাদন হরব। 

উৎপাবদত পন্য বাজােজাতকেরণে পদরিপ গ্রহণ। 

দবেদ্র্-অসহায় সকল সদরস্যে কম যসংস্থান সৃবষ্ট 

এবং অবজযত লাভ যর্রক বা উৎপাবদত পরন্যে 

বববনমরয় ঋণ পবেরোধ।  এবং 

এলাকায় সকল উন্নয়রনে যকন্দ্র বহরসরব কাজ কো।  

বাল্য বববাহ প্রবতরোধ, যনোমুি সমাজগঠন, 

বেশুশ্রম প্রবতরোধ, বেশু বেিা, পাবেবাবেক ও 

এলাকাে ববরোধ বনস্পবি, স্বাস্থয  

যসবা, যখলাধুলা, ববরনাদন, উৎসব অনুষ্ঠান, পবেস্কাে- 

পবেচ্ছন্নতা প্রভৃবতরত দাবয়ত্ব পালন। 

উন্নয়নরক যটকসই কেরত সমবিত উরদ্যাগ 

সহর াবগতা অব্যাহত োখরত হরব।“সমবায় প্রর ষ্টায় 

উন্নত জীবন, সমবিত উরদ্যারগ যটকসই উন্নয়ন’ েীষ যক 

উদ্ভাবনী আইবিয়াোঃঅজয়/05 এে পাইলটিং এ আো 

জাগাবনয়া সা ল্য অবজযত হরয়রে। এরত প্রবতটি 

“যজলায়/উপরজলায়” একটি সামর্ যবান সমবায় 

সবমবত+ একাবধক সম্ভাবনাময় সমবায় সবমবতে 

একটি সমর াতাে মাধ্যরম “আবর্ যক” ব্যবস্থাপনা 

উন্নয়ন প্রবেিণ, উৎপাদনমুখী পবেকল্পনা গ্রহণ ও 

বাস্তবায়রনে মাধ্যরম উন্নয়ন এবং যটকসই উন্নয়রনে 

ধাোয় আসরব। 

 অর্ যাৎ র্তণমূল সমবায়ীগণ সৃবষ্টেীল 

ধাোয় সমৃ্পি হরয় কম যসংস্থান আবর্ যক স্বাবলম্বীতা 

উৎপাদনমুখী কা যক্ররম গবতেীলতা, সমবায় সবমবতে 

লিয উরিশ্য বাস্তবায়ন, সমবারয়ে প্রবত আস্থা বৃবি 

ও যমৌবলক  াবহদা পেরন সহায়তা কেরত পােরব। এই 

পিবত সাোরদরে েবড়রয় যদয়া যগরল এে সা রল্য 

সমবায় অবধদপ্তে এে কা যধাো সমৃি হরব বরল 

আমাে দৃঢ় ববশ্বাস।  

 

২৪ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

‘‘সমবায় সবমবতে 

মাধ্যরম ঔষবধ বৃিে 

উৎপাদন ও 

বাজােজাত কেন’’ 

‘‘সমবায় সবমবতে মাধ্যরম ঔষবধ বৃিে উৎপাদন ও 

বাজােজাত কেন ” ববষয়ক উদ্ভাববত পিবতরত ০৩-

০৪ বদন সময় লারগ। এরত ৫০০-১,০০০/- টাকা 

হাজাে টাকা খে  হয় এবং ০২-০৩ বদন  াতায়াত 

কেরত হয়। 

সমস্যাোঃ 

১। সমবায় সবমবতগুবল তারদে সদস্যরদে বনকট যর্রক আদায়কৃত যেয়াে/সঞ্চয় 

এে মাধ্যরম সৃষ্ট তহববরলে ব্যবহাে জারন না। 

২। তারদে মুলধনরক উৎপাদন মূখী কারজ ব্যবহাে কেরত জারন না। 

৩। সবমবতে উৎপাবদত পন্য বাজাে জাত কেরনে সমস্যা। 

৪। সমবায়ীগণ তারদে উৎপাবদত পরন্যে সঠিক মূল্য পায়না। 

৫। উৎপাবদত ঔষবধ বৃি সংেিণ/গুদামজাত কেরনে সমস্যা। 

 

নাম: যমাোঃ 

তবহদুজ্জামান খন্দকাে 

পদবী: যজলা সমবায় 

অব সাে)ভাোঃপ্রাোঃ(, 

গাইবান্ধা। 

কম যস্থল: যজলা সমবায় 

কা যালয়, গাইবান্ধা। 

১০০% যকান অর্ য 

ব্যয় হয়বন। 

০১/০৩/২০১৭

বরোঃ। 

বাস্তবায়নর া

গ্য 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

সমাধানোঃ 

১। সবমবতে সদস্যগরণে যেয়াে ও সঞ্চয় আমানরতে টাকা হারত জমা না যেরখ 

সবমবতে নামীয় ব্যাংক বহসাব খুরল সংবেস্নষ্ট ব্যাংক বহসারব জমা কেরনে 

ব্যবস্থা র্াকায় আবর্ যক স্বচ্ছতা র্াকরব। 

২। ব্যাংক বহসাব হরত টাকা উরিালন পব যক সাে,কীটনােক বীজ ও  াো ক্রয় 

)সবমবতে উৎপাবদত ঔষবধ বৃিে( কেরব। 

৩। উৎপাবদত ঔষবধ বৃিে বাজাে জাত কেরনে জন্য বববভন্ন ঔষবধ বৃিে িাো 

উৎপাবদত ঔষধ প্রস্ত্িতকােী যকাম্পানীে সবহত য াগার ারগে মাধ্যরম সঠিক 

মূরল্য ববক্ররয়ে য াগার াগ স্থাপন।  রল সবমবতে কর্তযপিরক যহবকম/স্থানীয় 

হকােরদে বনকট বােংবাে  াওয়াে প্ররয়াজন হরব না।  রল সবমবতে কর্তযপিে 

যভাগাবমত্ম করম  ারব। 

৪। সবমবতে উৎপাবদত বববভন্ন ঔষবধ পন্য সংেিরনে ব্যবস্থা না র্াকায় তা নষ্ট 

হরয়  ায়। এই নরষ্ঠে হাত যর্রক উৎপাবদত পন্য েিা কোে জন্য গুদাম র্রেে 

ব্যবস্থা র্াকরল সবমবতটি আবর্ যক ভারব লাভবান হরব। 

 

 লা লোঃ 

সবমবতটিে উৎপাবদত পন্য সবমবত যর্রক ববক্রয় কোে কােরন সদস্যগণরক পন্য 

ববক্ররয়ে জন্য হকােরদে বনকট য রত হরব না।  রল তারদে যভাগাবমত্ম, সময় 

ও খে  করম  ারব। 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪
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২৫ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

“সমবায়ীরদে 

উৎপাবদত পন্য 

ন্যায্য মূল্য 

বাজােজাতকেণ” 

ক) ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় উৎপাদক কৃষকগণ 

আবর্ যকভারব িবতগ্রস্থ হয়। 

খ) অবধক পবেমারন পণ্য উৎপাদন হরল অরনক 

যিরত্র পণ্য বববক্র কেরত না পাোয় উৎপাবদত 

 সল য রল বদরত হয়। 

গ) আর্ য-সামাবজক উন্নয়রন এবং জাতীয় 

অর্ যনীরত প্রভাব য রল। 

 

সমবায় বভবিরত বাজােজাত কো হরল 

উৎপাদকগণ ন্যায্য মূল্য পান। 

নাগবেক যসবায় উদ্ভাবনী উরদ্যাগ জনবান্ধব হরল 

উর্ধ্যতন কর্তযপি আইন সংরোধরনে উরদ্যাগ 

গ্রহণ করেন।  

সমবায় ববভারগে কারজে পবেবতযন আসরব 

সমস্যাোঃ 

পঞ্চগড় সদে উপরজলাে 314টি সমবায় সবমবতে প্রায় 36,000 

হাজাে সদস্য তারদে উৎপাবদত কৃবষ ও অ-কৃবষ পরন্য ববপনন সুববধাে 

অভারব এবং মধ্যসত্বরভাগীরদে যদৌোত্ব এে কােরণ ন্যায্য মূল্য পান 

না। 

স্থানীয় বাজারে ববক্ররয়ে সীমাবিতা প্রবেিরনে অভাব 

সমস্যাে প্রভাবোঃ 

ক) ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় উৎপাদক কৃষকগণ আবর্ যকভারব িবতগ্রস্থ 

হয়। 

খ) অবধক পবেমারন পণ্য উৎপাদন হরল অরনক যিরত্র পণ্য বববক্র 

কেরত না পাোয় উৎপাবদত  সল য রল বদরত হয়। 

গ) আর্ য-সামাবজক উন্নয়রন এবং জাতীয় অর্ যনীরত প্রভাব য রল। 

সমাধানোঃ 

অবধক খাদ্য উৎপাদক; এককভারব পণ্য ববক্রয়; উচ্চ মূল্য বাজারেে 

দুরুত্ব বাজােজাতকেরণে অজ্ঞতা মধ্যস্বত্বরভাগীরদে যদৌোত্ব। 

 

১০।  লা ল : 

যমাোঃ মামুন কবীে, 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে, পঞ্চগড় 

সদে, পঞ্চগড়। 

10

0

% 

12,000.

00 টাকা  

০১লা 

জানুয়ােী, 

২০১6 বরোঃ। 

বাস্তবায়নর া

গ্য 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 
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ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 গ্রীস্মকালীন টরমরটা বববক্র বতল প্রকল্প গ্রহরণে পে যমাট বববক্র 

আইবিয়া বাস্তবায়রনে পরব য 50/- টাকা প্রবত মন 400/-টাকা প্রবতমন 1। গরলহা ঐকয কল্যাণ কৃষক সমবায় সবমবত বলোঃ এে মাধ্যরম ২০১৬ সারল 1,66,000 

যম :টন গ্রীস্মকালীন  টরমরটা ঢাকাসহ যমাট 17টি যজলাে আড়ৎ এ বববক্র কো হরয়রে। 

2। কৃবষ্ট কৃবষ সমবায় সবমবত বলোঃ এে মাধ্যরম 2016 সারল  ীন  ,যকাবেয়া ও ভােরত যমাট 

90 যকাটি 10 লি টাকাে বতল েপ্তানী কো হরয়রে।  

আইবিয়া বাস্তবায়রনে পরে 400/- টাকা প্রবতমন 1200/-টাকা প্রবতমন 

যমাট পার্ যকয 450/- টাকা যবেী 800/- টাকা প্রবতমন যবেী 

2টি সমবায় সবমবতে 9502 জন সমবায় সবমবতে সদস্য ন্যায্য মূল্য 

যপরয়রেন। 

সমবায় সবমবতে প্রবত স্থানীয় জনসাধােরণে আগ্রহ যবরড়রে। 

এই প্রকরল্পে স লতায় সমবায় অবধপ্তে হরত পণ্য বাজােজাত কেরণে 

অনলাইন স টওয়াে(ই-কমাস য) প্রস্তুত কোে জন্য “সাবভযস ইরনারভেন 

 াে” হরত অর্ য পাওয়া যগরে।  া সাোরদরে উৎপাদকগণ উপকৃত হরব। 

সমবায় সবমবতগুরলাে মার  ই-কমাস য  ালু হওয়াে সম্ভাবনাে সৃবষ্ট 

হরয়রে; 

এই প্রকরল্পে বাস্তবতায় খসড়া সমবায় আইন,2017 এে 11(1)(ক) 

ধাোয় “কৃবষ ও কৃবষজাত পণ্য উৎপাদন ও ববপণন সমবায়” নারম 

একটি ধাো নতুন করে সংর াজন কো হরয়রে । 

২৬ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

" াবহদা বভবিক 

ভ্রাম্যমান প্রবেিণ 

প্রদান" 

ক) ভ্রাম্যমান প্রবেিরণ অংেগ্রহণকােীরদে 

যকান প্রকাে সম্মানী ভাতা যদয়া হয় না। বকন্তু 

প্রবেিণ যনয়াে জন্য তারদে উপরজলায় আসরত 

হয় ববধায় সবমবতে সদস্যগণ আবর্ যকভারব 

িবতগ্রস্থ হয়। 

খ)সদস্যগণ উপকৃত না হওয়ায় এ ধেরণে 

প্রবেিণ গ্রহণ কেরত আগ্রহী হয় না। 

সমস্যাোঃ 

সমবায় ববভাগ য  সমস্ত যসবা জনগণরক বদরয় র্ারক তাে মরধ্য 

অন্যতম হরলা ভ্রাম্যমান প্রবেিণ। বতযমান পিবতরত মাঠ প যারয় ৫টি 

সবমবতে যমাট ২৫ জনরক এবং ৩জন অবতবর্ বিা বদরয় প্রবেিণ যদয়া 

হরয় র্ারক। এরত উি এলাকাে যমাট সদস্যরদে ৫% প্রবেিণ যদয়া 

হয় এবং সদস্যরদে  াবহদামত অবতবর্ বিা আনা হয়না।  রল 

সদস্যগণ উি প্রবেিণ গ্রহরণ খুব যবেী আগ্রহরবাধ এবং উপকৃত হয় 

না। এখারন মূল সমস্যা হরলা: 

ক) সমবায় সবমবতে ৯৫% সদস্য প্রবেিণ যর্রক ববঞ্চত র্াকা; 

খ) সদস্যরদে সমস্যা/ াবহদা অনু ায়ী প্রবেিণ না পাওয়া; 

সনাতন পিবতে প্রবেিণ প্রদান; 

সবমবতে তুলনা কম সংখ্যক সমবায়ীরক প্রবেিণ; 

ক( বনধ যাবেত ইউবনয়ন অববস্থত সমবায় সবমবতে ব্যবস্থাপনা কবমটিে 

সদস্যরদে সারর্ স্থানীয় সমস্যা/বক ববষরয় প্রবেিণ গ্রহণ কেরত আগ্রহী 

তা ব বিত কো; 

যমাোঃ মামুন কবীে, 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে, পঞ্চগড় 

সদে, পঞ্চগড়। 

১০০

% 

6,000.0

0 টাকা ও 

অব স। 

০১লা 

জানুয়ােী, 

২০১5 বরোঃ। 

বাস্তবায়নর া

গ্য। 

বাস্তবাবয়ত ও 

যেবপ্লরকটিং 

 লরে। 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 
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ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

খ( উপরজলা বনব যাহী অব সাে/রজলা প্রোসক এে মাধ্যরম ব বিত 

স্থানীয় সমস্যা/আগ্রহী ববষরয় সংবিষ্টরদে সারর্ য াগার াগ কো; 

গ( প্রবেিরণে বদন ও স্থান বনধ যােণ কো ও সংবিষ্টরদে অববহত কো; 

র্ প্রবেিরণে বদরন উপবস্থত সদস্যরদে সমস্যা/আগ্রহী ববষরয় প্রশ্ন বা 

বজজ্ঞাসাে মাধ্যরম তারদে সমস্যা সমাধারনে ব্যবস্থা কো; 

১০।  লা ল : 

প্রতযাবেত  লা ল )TCV): 

 সময় খে   াতায়াত 

আইবিয়া বাস্তবায়রনে পরব য ১৯ বদন ১,১৪০০০/- টাকা ১৯ বাে 

আইবিয়া বাস্তবায়রনে পরে ১ বদন ৬,০০০.০০ টাকা 1 বাে 

যমাট পার্ যকয ১৮বদন কম ১,০৮,০০০/- টাকা কম ১৮ বাে কম 

 াবহদা বভবিক ভ্রাম্যমান প্রবেিরণে  রল ৪৮৬ জন কৃষক তারদে 

কৃবষ ববষয়ক সমস্যা উপে পোমে য এবং ববনামূরল্য গ্রীস্মকালীন টরমরটা 

যপরয়রেন।  

ভ্রাম্যমান প্রবেিরণে বদরন কৃবষ ববভাগ হরত উপ-সহকােী কৃবষ 

কম যকতযারক সমবায় সবমবতগুরলারত সপ্তারহ একবদন  াওয়াে বনরদ যেনা 

প্রদান কোয় বতযমারন স্থানীয় ১০টি সমবায় সবমবত  ারচ্ছন। 

 াবহদা বভবিক ভ্রাম্যমান প্রবেিরণে  রল ৫৫ জন কৃষক ববনা 

যভাগাবন্তরত কৃবষ যপরয়রেন। 

 াবহদা বভবিক ভ্রাম্যমান প্রবেিরণে  রল ৪৮৬ জন পঞ্চগড় 

যমবিরকল অব সাে কর্তযক স্বাস্থয ববষয়ক সমস্যা উপে পোমে য যসবা 

যপরয়রেন। 

 াবহদা বভবিক ভ্রাম্যমান প্রবেিরণে  রল ৪৮৬ জন প্রাণী সম্পদ 

ববষয়ক সমস্যা উপে পোমে য যসবা যপরয়রেন। 

য খারন ববদ্যমান যসবা ব্যবস্থায় পঞ্চগড় সদে উপরজলাে ৩১৪টি 

বনববন্ধত সবমবতে বেরে ৫০/৬০ জন সদস্য প্রবেিন পান, যসখারন অত্র 

প্রকল্প গ্রহণ কোয় এবং বনবন্ধরনে পরব য প্রবেিণ প্রদান কোয়  ৪৮৬জন 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

সদস্যই সমবায় বক? সমবায় আইন, বববধ ও সবমবত পবে ালনাে 

বনয়মাবলী সম্পযরক অববহত হরয়রেন। 

সমবায় অবধদপ্তে হরত 7টি উপরজলায় অত্র প্রকল্পটি যেবপ্লরকটিং 

বাস্তবায়ন কো হরয়রে। 

২৭ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

ঋণ সহজীকেণ ও 

যটকসই সমবায় 

গঠণ। 

সবমবতে মাধ্যরম সমবায় বভবিরত পণ্য 

উৎপাদন এবং সমবায় বাজারেে মাধ্যরম ন্যায্য 

মূরল্য পণ্য বাজােজাতকেণ। 

সমস্যাোঃ  

পণ্য উৎপাদনকােী সদস্যগণ এককভারব পণ্য উৎপাদন করে এবং 

সুবনদৃষ্ট স্থারন বাজােজাত কেরণে ব্যবস্থা না র্াকায় মধ্য সতযরভাগীল 

মাধ্যরম বববভন্ন বাজা‡ে উৎপাবদত পণ্য ববক্রয় কোয় ন্যায্য মূল্য হরত 

ববঞ্চত হয়।  

উৎপাদনকােী প্রাবমত্মক জনরগাবষ্টরক সংগঠিত করে সমবায় সবমবত 

গঠন ও ববদ্যমান 

সমাধানোঃ 

সমবায় সবমবতে পণ্য উৎপাদনকােী সদস্যরদে বনরয় সমবায় বভবিক 

পণ্য উৎপাদন এবং সবমবতে মাধ্যরম বাজােজাতকেরণে ব্যবস্থা কো। 

আমত্মোঃ সমবায় সম্পরকযে বভবিরত সমবায় পরণ্যও বাজাে, ই-কমাস য 

)অনলাইন মারকযটিং( সৃবষ্ট করে উৎপাবদত পণ্য বাজােজাত কেণ। 

 লা লোঃ 

সমবায় বভবিরত পুবজ গঠন ও পণ্য উৎপাদন করে আমত্মোঃ সমবায় 

সম্পকয বভবিরত সমবায় বাজাে সৃবষ্টে মাধ্যরম টিবসবভ কবমরয় 

উৎপাবদত পণ্য সমূহ ন্যায্য মূরল্য বাজােজাতকেণ।  

* ই-কমারস যে ) অনলাইন মারকযটিং( মাধ্যরম বনজস্ব ব্র্যারে যদরে 

ববরদরে ন্যায্য মূরল্য পণ্য বাজােজাতকেন এবং তবরদেীক মুদ্র্া অজযন 

কো সম্ভব। 

 * গ্রামীণ জনরগাষ্টী ববরেষ করে গ্রামীণ মবহলারদে আত্ম-কম যসংস্থান 

সৃবষ্টে মাধ্যরম নােীে িমতায়ন, দাবেদ্র্ ববরমা ন ও আর্ য-সামাবজক 

অবস্থাে উন্নয়ন র্টরব।  

 

যমাোঃ আবতাবুজ্জামান,  

উপরজলা সমবায় 

অব সাে, নীল ামােী 

সদে, নীল ামােী। 

 

১০০

% 

যকান ব্যয় 

হয়বন। 

০৩/০১/২০১৭ 

ইং 

বাস্তবায়নর া

গ্য 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪

৪৯ 
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২৮ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

সমবায় পরণ্যে 

বাজাে ও ই-কমাস য 

সৃবষ্টে মাধ্যরম 

সমবায়ীরদে 

আবর্ যক উন্নয়ন। 

সবমবতে মাধ্যরম সমবায় বভবিরত পণ্য 

উৎপাদন এবং সমবায় বাজারেে মাধ্যরম ন্যা  

মূরল্য পণ্য বাজােজাতকেণ। 

 

সমস্যাোঃ 

পণ্য উৎপাদনকােী সদস্যগণ এককভারব পণ্য উৎপাদন করে এবং 

সুবনদৃষ্ট স্থারন বাজােজাত কেরণে ব্যবস্থা না র্াকায় মধ্য সতযরভাগীে 

মাধ্যরম বববভন্ন বাজারব উৎপাবদত পণ্য ববক্রয় কোয় ন্যায্য মূল্য হরত 

ববঞ্চত হয়।  

সমাধানোঃ 

উৎপাদনকােী প্রাবমত্মক জনরগাবষ্টরক সংগঠিত করে সমবায় সবমবত 

গঠন ও ববদ্যমান সমবায় সবমবতে পণ্য উৎপাদনকােী সদস্যরদে বনরয় 

যমাোঃ আবতাবুজ্জামান,  

উপরজলা সমবায় 

অব সাে, নীল ামােী 

সদে, নীল ামােী। 

 

১০০

% 

যকান ব্যয় 

হয়বন। 

০১/০১/২০১৬ 

ইং 

বাস্তবায়নর া

গ্য 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪

৪৯ 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

সমবায় বভবিক পণ্য উৎপাদন এবং সবমবতে মাধ্যরম 

বাজােজাতকেরণে ব্যবস্থা কো। আমত্মোঃ সমবায় সম্পরকযে বভবিরত 

সমবায় পরণ্যও বাজাে, ই-কমাস য )অনলাইন মারকযটিং( সৃবষ্ট করে 

উৎপাবদত পণ্য বাজােজাত কেণ। 

 লা লোঃ 

সমবায় বভবিরত পুবজ গঠন ও পণ্য উৎপাদন করে আমত্মোঃ সমবায় 

সম্পকয বভবি‡ত সমবায় বাজাে সৃবষ্টে মাধ্যরম টিবসবভ কবমরয় 

উৎপাবদত পণ্য সমূহ ন্যায্য মূরল্য  বাজােজাতকেণ।   

* ই-কমারস যে ) অনলাইন মারকযটিং( মাধ্যরম বনজস্ব ব্র্যারে যদরে 

ববরদরে ন্যায্য মূরল্য পণ্য বাজােজাতকেন এবং তবরদেীক মুদ্র্া অজযন 

কো সম্ভব। 

* গ্রামীণ জনরগাষ্টী ববরেষ করে গ্রামীণ মবহলারদে আত্ম-কম যসংস্থান 

সৃবষ্টে মাধ্যরম নােীে িমতায়ন, দাবেদ্র্ ববরমা ন ও আর্ য-সামাবজক 

অবস্থাে উন্নয়ন র্টরব।  

jr_rangpur@yaho

o.com 

 

২৯ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

অব বসয়াল য ইজ 

বুক যপরজে 

সাহারয্য ই-তথ্য 

প্রবারহে মাধ্যরম 

সমবায় কা যক্ররম 

গবতেীলতা অজযন   

যসবা গ্রবহতা সবমবতগুবলে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্তযপরিে কমপরি য  যকান একজন 

)সভাপবত  যসরক্রটােী অর্বা বনব যাহী সদরস্যে ( 

স্মাট য য ান ব্যবহাে কেরবন।  

ব্যবহৃত স্মাট য য ারন সবমবতে নারম ) সবমবতে 

সাইন যবাি য ও অব স র্রেে েববসহ( একটি 

করে ই-রমইল আইবি ও য স বুক আইবি 

খুলরবন 

উপরজলা সমবায় কা যলরয়ে য সবুক 

আইবি/র জবুক যপজ এে সারর্ সবমবতগুবলে 

য সবুক আইবিে যেেেীপ র্াকরব। পাোপাবে 

সবমবতে য সবুক আইবিে সারর্ যজলা সমবায় 

কা যালয়, ববভাগীয় সমবায় কা যালয় ও সমবায় 

অবধদপ্তরেে সারর্ও বলংক র্াকরব।  

উপরজলা সমবায় কা যালয় য সবুক অর্বা ই-

যমইল এে মাধ্যরম সমবায় অবধদপ্তরেে সব যরেষ 

বনরদ যেনা/সাকুযলাে সবমবতরক অববহত কেরবন। 

সবমবতে বাবষ যক সাধােন সভা, ই-রমইল, 

য সবুক মাধ্যরম জানারবন এবং সবমবত যস 

অনু ায়ী তবড়ৎ ব্যবস্থা গ্রহণ কেরবন। 

সমস্যাোঃ 

আধূবনক তথ্য প্রযুবি য মন য সবুক, স্মাট যর ান, ই-রমইল, এবং 

কবম্পউটাে ইতযাবদ প্রযুবিে ব্যবহাে সম্পরকয সমবায়ীরদে ধােনা ও 

প্রবেিরণে অভাব।  লশ্রুবতরত প্ররয়াজনীয় যসবা দ্রুততাে সারর্ না 

পাওয়ায় সদস্যো বনরুৎসাবহত হরয় এক প যারয় সবমবতগুবল অকা যকে 

হরয় পড়রব। 

সমাধানোঃ 

সমবায় সবমবত প যারয় দাবয়ত্বপ্রাপ্ত একজন একটি স্মাট যর ান ব্যবহাে 

করে ঐ য ারন ই-রমইল আইবি এবং য সবুক আইবি খুলরবন। 

য সবুক আইবি এে মাধ্যরম উপরজলা সমবায় অব সারেে সারর্ 

যেেেীপ র্াকরব। যসই সুবারদ উপরজলা প্রেসানসহ উপরজলাে 

যসবাপ্রদানকােী সকল দপ্তরেে সারর্ সবমবতগুবলে সোসবে বলংরকজ 

র্াকরব এবং অরনক সমরয় উপরজলা সমবায় অব সারেে মাধ্যরম যসবা 

প্রদানকােী দপ্তেগুবলে বলংরকজ র্াকরব। এোড়া যজলা সমবায় 

কা যালয়, ববভাগীয় সমবায় কা যালয় এবং সমবায় অবধদপ্তরে সারর্ও 

সোসবে বলংরকজ/রেেেীপ র্াকরব অর্বা উপরজলা সমবায় 

অব সারেে মাধ্যরম বলংরকজ/রেেেীপ র্াকরব। এরত করে সমবায় 

অবধদপ্তরেে সকল স্তরেে কা যালয়সমূহ হরত প্ররয়াজনীয় যসবা 

যমা: যমাস্তাব জুে 

েহমান,  

উপরজলা সমবায় 

অব সাে, ব বেেবন্দে, 

বদনাজপুে। 

৬০

% 

যকান ব্যয় 

হয়বন। 

যম/২০১৬ বর:। বাস্তবায়নর া

গ্য নয়। 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪

৪৯ 

jr_rangpur@yaho

o.com 

 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

সবমবত য  যকান সমরয় জরুেী প্ররয়াজরন 

উপরজলা সমবায় অব সাে এে বনকট ই-

যমইল/র স বুক এে মাধ্যরম পোমে য  াইরবন। 

উপরজলা সমবায় অব সাে তাৎিবনক ই-

যমইরল অর্বা প্ররয়াজরন পেবতী ০১)এক ( 

কম যবদবরসে মরধ্য সবমবতরত উপবস্থত হরয় 

প্ররয়াজনীয় পোমে য ও বদক বনরদ যেনা প্রদান 

কেরবন। প্ররয়াজরন য রহতু  সবমবতগুবলে সভা 

সাধােনত: োরত অনুবষ্ঠত হয় যস কােরণ 

যমাবাইল কন ারেন্স এে মাধ্যরমও সবমবতে 

ব্যবস্থাপনা কবমটিে সদস্যগরণে সারর্ 

আরলা না কো য রত পারে এবং  প্ররয়াজনীয় 

মতামত প্রদান কো য রত পারে। 

সবমবতে বনব যা ন কবমটিে অনুরমাদন, 

প্ররয়াজনীয় অন্তবতী কবমটি অনুরমাদন, বারজট 

অনুরমাদন, তদােবকে জন্য মাবসক বহসাব 

বববেণী দাবখল ও অবিরটে জন্য বাবষ যক বহসাব 

বববেনী দাবখল ই-রমইল এ কেরবন।  

উপরজলা সমবায় অব সাে তাৎিবনক ভারব 

এখবতয়ারেে মরধ্য পরড় এমন কাজ গুবল 

সম্পাদন করে সবমবতরক ই-রমইল কেরবন 

এবং যজলা সমবায় কম যকতযাসহ উিযতন 

কতযপরিে এখবতয়াে ভূি ববষয়টি তাঁরদে 

বোবরে উপস্থাপন কেরবন। 

সবমবত উৎপাবদত কৃবষ পণ্য,ক্ষুদ্র্ ও কুটিে বেল্প 

ইতযাবদ পরণ্যে েবব ববক্রয় মূল্যসহ য সবুরক 

প্রদান কেরবন এং আন্ত: সমবায় য াগার ারগে 

বভবিরত উৎপাবদত পণ্যগুবল উপরজলা সমবায় 

অব সাে বাজােজাত কেরণ সহর াবগতা 

কেরবন। 

/ধােনা/প্রবেিণ দ্রুততাে সারর্ প্রদান কো  ারব। এরত সমবায় 

সবমবতগুবলে কা যক্ররম গবতেীলতা আসরব এবং সবমবতগুবলে 

উৎপাবদত পণ্য বাজােজাতকেণ সহজতে হরব। সবমবতগুবল যটকসই 

সমবায় সবমবত বহরসরব প্রবতষ্ঠা পারব। 

 লা লোঃ 

গৃহীত আইবিয়াটিে মাধ্যরম সমবায় সবমবতগুবল য সবুক, আইবি ও ই-

যমইল  খুরল উপরজলা সমবায় কা যালরয়ে সারর্ যুি হরব। একাজ টি 

সম্পন্ন হরল - 

০১। সমবায় কা যালরয়ে পরি অবত দ্রুত সমবায়ীরদে যসবা প্রদান কো 

সম্ভব হরব। 

০২। উপরজলা সমবায় কা যালরয়ে সারর্ সংযুবিে  রল উপরজলা 

প যারয় অন্যান্য সেকােী যসবা দপ্তে সমূরহে সারর্ও সংযুবিে মাধ্যরম 

কৃবষ, মৎস্য, পশুপালনসহ অন্যান্য ববষরয়ও দ্রুত যসবা গ্রহণ সম্ভব হরব।  

৩। সামাবজক য াগার াগ মাধ্যরম সংযুবিে কােরণ বববভন্ন উন্নয়ন বদক 

ও ব ন্তাে সারর্ সংযুি র্াকরব। 

৪। সমবায়ী তর্া সমবায় সবমবতে উৎপাবদত পণ্য গুবল বাজাে 

জাতকেণ সহজ হরব এবং আকষ যনীয় মূরল্য  াবহদামত বনিযাবেত স্থারন 

ববক্রয় কো সম্ভব হরব। 

ইরতা মরধ্য ৫(পা )টি  সমবায় সবমবত য সবুক আইবি যখালাে মাধ্যরম 

তথ্য -প্রযুবিে এ যসবা গ্রহণ বনবিত করেরে। এে  রল সবমবতগুরলা 

উৎপাদনমূখী যটকসই সমবায় সবমবত বহরসরব স্ব স্ব এলাকায় সদস্যরদে 

আস্থা অজযরন সমর্ য হরয়রে। প যায় ক্ররম অন্যান্য সমবায় সবমবতগুবলেও 

য সবুক এবং ই-যমইল, একাউন্ট যখালা অব্যাহত র্াকরব।এে  রল 

সমবায়ীরদে সময়,  াতায়াত এবং খে  পরব যে য রয় কম লাগরে এবং 

সবমবতগুবল যটকসই ও লাভ বান হরচ্ছ। 

৩০ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় বভবিক 

বিবজটাল ওয়াি 

গঠন, যনটওয়াবকং 

সমবায় সবমবতে মাধ্যরম বববভন্ন দপ্তরেে তথ্য 

সংেিন কো এবং সমবায়ীরদে সেবোহ কো। 

সমস্যাোঃ 

তথ্য প্রাবপ্ত ও সংেিন। সমবায়ীরদে প্ররয়াজনীয় বববভন্ন ধেরনে তথ্য 

না জানাে কােরন তাো বববভন্ন সুববধা হরত ববঞ্চত হয় এবং দবেদ্র্ 

সমবায়ীরদে দাবেদ্র্ ববরমা ন হরচ্ছ না।   

যমাোঃ  বেদ উবিন 

সেকাে, উপরজলা 

সমবায় অব সাে, 

 েংপুে সদে, েংপুে। 

১০০

% 

যকান অর্ য 

ব্যয় হয়বন। 

০১/০১/২০১৭ বাস্তবায়নর া

গ্য 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

সিমতা ততেী ও 

দাবেদ্র্ ববরমা ন। 

সমাধানোঃ 

ব বিত এলাকায় একটি সমবায় সবমবত গঠনকরে ববভন্ন দপ্তরেে তথ্য 

সংগ্রহ ও সংেিণ কেরত হরব। পাোপাবে সমবায়ীরদে প্রবেিরনে 

মাধ্যরম দিতা বৃবি কেরত হরব। 

 লা লোঃ 

পাইলটিং এলাকায় একটি সমবায় সবমবত গঠন কো হরয়রে। সবমবতে 

ও অনান্য সংস্থাে সহায়তায় একটি তথ্য ভাোে গরড়রতালা হরয়রে। 

উি তরথ্যে উপে বভবি করে সমবায়ীরদে বববভন্ন জাতী গঠন মূলক 

প্রবতষ্ঠারনে সবহত বলংরকজ স্থাপন করে তারদে দিতা বৃবি করে 

কম©সংস্থান  সৃবে কো হরয়রে এবং সেকারেে বববভন্ন সুববধা গ্রহন 

কো হরচ্ছ। 

পাইলটিং এলাকায় একটি সমবায় সবমবত গঠন কো হরয়রে। সবমবতে 

ও অনান্য সংস্থাে সহায়তায় একটি তথ্য ভাোে গরড়রতালা হরয়রে। 

উি তরথ্যে উপে বভবি করে সমবায়ীরদে বববভন্ন জাতী গঠন মূলক 

প্রবতষ্ঠারনে সবহত বলংরকজ স্থাপন করে তারদে দিতা বৃবি করে 

কম©সংস্থান  সৃবে কো হরয়রে এবং সেকারেে বববভন্ন সুববধা গ্রহন 

কো হরচ্ছ। 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪

৪৯ 

jr_rangpur@yaho

o.com 

 

৩১ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

সমবায় সবমবতে 

মাধ্যরম পণ্য 

উৎপাদন ও 

বাজােজাত কেণ। 

ক( উৎপাদনকােী সমবায় সবমবত গুবলে 

উৎপাবদত পরণ্যে ধেন অনুসারে 

তাবলকাভুিকেন। 

খ( তাবলকাভুি সমবায় সবমবত গুবলরক বনরয় 

অববহতকেন সভা অনুষ্ঠান। 

গ( মানসম্মত পণ্য উৎপাদরন সমবায় সবমবত 

গুবলরক উৎপাবদত পরণ্যে ধেণ অনুসারে 

আধুবনক প্রবেিণ প্রদান 

র্( তাবলকাভুি সমবায় সবমবতে মরধ্য 

আমত্মোঃসমর াতা চুবি প্রণয়ন। 

ঙ( সমবায় সবমবত গুবলে বাজারেে  াবহদা 

অনু ায়ী পণ্য উৎপাদন। 

 ( উৎপাবদত পরণ্যে ব্রাবেংকেন। 

ে( উপরজলা/রজলা প যারয় প্র ারেে ব্যবস্থা 

কো। 

সমস্যাোঃ 

ক( প্ররয়াজনীয় মূলধরনে অভাব। 

খ( পণ্য উৎপাদরন কযাটাগেী বভবিক সমবায়ীরদে প্রবেিরণে অভাব। 

গ( আমত্মোঃ সমবায় সম্পরকযে অভাব।  

সমাধানোঃ 

ক( সমবায় সবমবত গুবলরক পণ্য উৎপাদরন উৎসাবহ এবং আগ্রহী করে 

যতালা। উৎপাবদত পণ্য বাজােজাতকেরনে জন্য পােস্পাবেক 

আমত্মোঃসমবায় সম্পরকযে উন্নয়রনে মাধ্যরম একটি েবিোলী 

লাভজনক ব্যবসাবয়ক যনটওয়াক সৃবষ্ট কো 

খ( । সমবায় কা যালয় মাধ্যরম প্রবেিণ ও পোমে য প্রাদন কো। 

গ( । সমবায় সবমবতে সমূরহে মাধ্যরম আমত্মোঃ সমবায় সম্পযক সৃবষ্ট 

কো 

 লা লোঃ 

বববেণ সময় খে   াতায়াত 

এ যক এম জাহােীে 

আলম,  

উপরজলা সমবায় 

অব সাে, 

 বীেগঞ্জ, বদনাজপুে। 

৭০

% 

যকান অর্ য 

ব্যয় হয়বন। 

যম/২০১৬ 

বরোঃ। 

বাস্তবায়নর া

গ্য নয় 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪

৪৯ 

jr_rangpur@yaho

o.com 

 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

আইবিয়া 

বাস্তবায়রনে 

আরগ 

৮-১০ বদন ২০,০০০/- ৮-১০ 

বাে 

আইবিয়া 

বাস্তবায়রনে 

পরে 

৩-৪ বদন ৫,০০০/- ২-৩ বাে 

আইবিয়া 

বাস্তবায়রনে 

 রল যসবা 

গ্রবহতাে 

প্রতযাবেত 

যববনর ট 

৫-৬ বদন ১৫,০০০- ৬-৭ বাে 

সমবায় সবমবতে পরণ্যে স্থানীয় বাজাে সৃবষ্ট হরব এবং উৎপাদনকােী 

সমবায় সবমবতগুবল অবধকতে লাভজনক হরব, মধ্যস্বত্ত্বরভাগীে যদৌোত্ব 

লার্ব হরব, যভািা যশ্রণী সঠিক মূরল্য মানসস্মত পন্য ক্রয় কেরত সিম 

হরব এবং সব যপবে সমবায় সবমবতগুবল যটকসই হরব। বীেগঞ্জ 

উপরজলাধীন ৫টি সবমবতে আমত্মোঃসমাবয় সস্পযরকে মাধ্যরম সমবায় 

সবমবতে পণ্য উৎপাদন ও বাজােজাতেন সম্ভব হরয়রে। 

   

৩২ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

তথ্য প্রযুবি )ই-

যমইল, য সবুক ও 

যমাবাইল 

য ানালাপ( 

ব্যবহারেে মাধ্যরম 

সমবায়ীরদে যসবা 

প্রদান ও সমবায় 

সবমবতে যটকসই 

উন্নয়ন  

যসবা গ্রবহতা সবমবতগুবলে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্তযপরিে কমপরি য  যকান একজন 

)সভাপবত  যসরক্রটােী অর্বা বনব যাহী সদরস্যে ( 

স্মাট য য ান ব্যবহাে কেরবন।  

ব্যবহৃত স্মাট য য ারন সবমবতে নারম ) সবমবতে 

সাইন যবাি য ও অব স র্রেে েববসহ( একটি 

করে ই-রমইল আইবি ও য স বুক আইবি 

খুলরবন 

উপরজলা সমবায় কা যলরয়ে য সবুক 

আইবি/র জবুক যপজ এে সারর্ বসবমবতগুবলে 

সমস্যাোঃ 

আধূবনক তথ্য প্রযুবি য মন স্মাট যর ান ই-রমইল, য সবুক এবং 

কবম্পউটাে ইতযাবদ প্রযুবিে ব্যবহাে সম্পরকয সমবায়ীরদে ধােনা ও 

প্রবেিরণে অভাব,  লশ্রুবতরত প্ররয়াজনীয় যসবা দ্রুততাে সারর্ না 

পাওয়ায় সদস্যো বনরুৎসাবহত হরয় এক প যারয় সবমবতগুবল অকা যকে 

হরয় পরড়। 

সমাধানোঃ 

সমবায় সবমবত প যারয় দাবয়ত্বপ্রাপ্ত একজন একটি স্মাট যর ান ব্যবহাে 

করে ঐ য ারন ই-রমইল আইবি এবং য সবুক আইবি খুলরবন। 

য সবুক আইবি এে মাধ্যরম উপরজলা সমবায় অব সারেে সারর্ 

যমা: আব্দুস সবুে, 

 উপরজলা সমবায় 

অব সাে, বদনাজপুে 

সদে, বদনাজপুে  

ও উপরজলা সমবায় 

অব সাে )অবত:দা:( 

ববেল, বদনাজপুে। 

১০০

% 

যকান অর্ য 

ব্যয় হয়বন। 

১৭.০৪.২০১৬ 

বরোঃ। 

বাস্তবায়নর া

গ্য 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪

৪৯ 

jr_rangpur@yaho

o.com 

 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

য সবুক আইবিে যেেেীপ র্াকরব। পাোপাবে 

সবমবতে য সবুক আইবিে সারর্ যজলা সমবায় 

কা যলয়, ববভাগীয় সমবায় কা যালয় ও সমবায় 

অবধদপ্তরেে সারর্ও বলংক র্াকরব।  

উপরজলা সমবায় কা যলয় য সবুক অর্বা ই-

যমইল এে মাধ্যরম সমবায় অবধদপ্তরেে সব যরেষ 

বনরদ যেনা/সাকুযলাে সবমবতরক অববহত কেরবন। 

সবমবতে বাবষ যক সাধােন সভা, ই-রমইল, 

য সবুক এে মাধ্যরম জানারবন এবং সবমবত যস 

অনু ায়ী তবড়ৎ ব্যবস্থা গ্রহণ কেরবন। 

সবমবত য  যকন সমরয় জরূেী প্ররয়াজরন 

উপরজলা সমবায় অব সাে এে বনকট ই-রমইল 

য স বুক এে মাধ্যরম পোমে য  াইরবন, 

উপজরলা সমায় অব সাে তাৎিবনক ই-রমইরল 

প্ররয়াজরন পেবতী ০১)এক ( কম যবদবরসে মরধ্য 

সবমবতরত উপবস্থত হরয় প্ররয়াজনীয় পোমে য ও 

বদক বনরদ যেনা প্রদান কেরবন। প্ররয়াজরন 

য রহতু  সবমবতগুবলে সভা সাধােনত: োরত 

অনুবষ্ঠত হয় যস কােরণ যমাবাইল কন ারেন্স 

এে মাধ্যরমও সবমবতে ব্যবস্থাপনা কবমটিে 

সদস্যগরণে সারর্ আরলা না কো য রত পারে 

এবং  প্ররয়াজনীয় মতামত প্রদান কো য রত 

পারে 

সবমবতে বনব যা ন কবমটিে অনুরমাদন, 

প্ররয়াজনীয় অন্তবতী কবমটি অনুরমাদন, বারজট 

অনুরমাদন, তদােবকে জন্য মাবসক বহসাব 

বববেণী দাবখল ও অবিরটে জন্য বাবষ যক বহসাব 

বববেনী দাবখল ই-রমইল এ দাবখল কেরবন।  

উপরজলা সমবায় অব সাে তাৎিবনকভারব 

এখবতয়ারেে মরধ্য পরড় এমন কাজ গুবল 

সম্পাদন করে সবমবতরক ই-রমইল কেরবন 

যেেেীপ র্াকরব। যসই সুবারদ উপরজলা প্রোসনসহ উপরজলাে 

যসবাপ্রদানকােী সকল দপ্তরেে সারর্ সবমবতগুবলে সোসবে বলংরকজ 

র্াকরব এবং অরনক সমরয় উপরজলা সমবায় অব সারেে মাধ্যরম যসবা 

প্রদানকােী দপ্তেগুবলে বলংরকজ র্াকরব। এোড়া যজলা সমবায় 

কা যালয়, ববভাগীয় সমবায় কা যালয় এবং সমবায় অবধদপ্তরে সারর্ও 

সোসবে বলংরকজ/রেেেীপ র্াকরব অর্বা উপরজলা সমবায় 

অব সারেে মাধ্যরম বলংরকজ/রেেেীপ র্াকরব। এরত করে সমবায় 

অবধদপ্তেসহ সকল স্তরেে কা যালয়সমূহ হরত প্ররয়াজনীয় যসবা /ধােনা/ 

প্রবেিণ দ্রুততাে সারর্ প্রদান কো  ারব। এরত সমবায় সবমবতগুবলে 

কা যক্ররম গবতেীলতা আসরব এবং সবমবতগুবল  াবহদা অনু ায়ী পণ্য 

উৎপাদরন আগ্রহ সৃবষ্ট এবং উৎপাবদত পণ্য বাজােজাতকেণ সহজতে 

হরব। সবমবতগুবল যটকসই সমবায় সবমবত বহরসরব প্রবতষ্ঠা পারব। 

 লা লোঃ  

গৃহীত আইবিয়াটিে মাধ্যরম সমবায় সবমবতগুবল য সবুক, আইবি ও ই-

যমইল  খুরল উপরজলা সমবায় কা যালরয়ে সারর্ যুি হরব। একাজ টি 

সম্পন্ন হরল - 

সমবায় কা যালরয়ে পরি অবত দ্রুত সমবায়ীরদে যসবা প্রদান কো সম্ভব 

হরব। 

উপরজলা সমবায় কা যালরয়ে সারর্ সংযুবিে  রল উপরজলা প যারয় 

অন্যান্য সেকােী যসবা দপ্তে সমূরহে সারর্ও সংযুবিে মাধ্যরম কৃবষ, 

মৎস্য, পশুপালনসহ অন্যান্য ববষরয়ও দ্রুত যসবা গ্রহণ সম্ভব হরব।  

সামাবজক য াগার াগ মাধ্যরম সংযুবিে কােরণ বববভন্ন উন্নয়ন বদক ও 

ব ন্তাে সারর্ সংযুি র্াকরব। 

সমবায়ী তর্া সমবায় সবমবতে উৎপাবদত পণ্য গুবল বাজাে জাতকেণ 

সহজ হরব এবং আকষ যনীয় মূল্য  াবহদামত বনিযাবেত স্থারন ববক্রয় কো 

সম্ভব হরব।  

সামাবজক য াগার াগ মাধ্যরম সংযুবিে  রল পণ্য উৎপাদন, উৎপাবদত 

পণ্য ববক্রয়/ক্রয় বা বাজাে কেরণে যিরত্র সমবায় অবধদপ্তরেে ই-

কমারস যে সারর্ও যুি হওয়া  ারব। 

ইরতা মরধ্য বনম্নববণ যত ৬(েয়)টি  সমবায় সবমবত য সবুক আইবি 

যখালাে মাধ্যরম তথ্য -প্রযুবিে এ যসবা গ্রহণ বনবিত করেরে।  



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

এবং যজলা সমবায় কম যকতযাসহ উিযতন 

কর্তযপরিে এখবতয়াে ভুি ববষয়টি তাঁরদে 

বোবরে উপস্থাপন কেরবন। 

সবমবত উৎপাবদত কৃবষ পণ্য, ক্ষুদ্র্ ও কুটিে বেল্প 

ইতযাবদ পরণ্যে েবব ববক্রয় মূল্যসহ য সবুরক 

প্রদান কেরবন এবং আন্ত: সমবায় য াগার ারগে 

বভবিরত উৎপাবদত পণ্যগুবল উপরজলা সমবায় 

অব সাে বাজােজাত কেরণ প্ররয়াজনীয় 

সহর াবগতা কেরবন।  

 

১. োনীপুকুে সাবব যক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সবমবত বল:, fb আইবিনং- 

Rsgussl Ranipukur 

২.ধম যপুে সাবব যক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সবমবত বল:,     fb আইবিনং- 

Dharmopur sgussl 

৩.ভাোো সাবব যক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সবমবত বল:,    fb আইবিনং- 

Bsgussl Bhandara 

৪.েহেগ্রাম সাবব যক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সবমবত বল:,   fb আইবিনং-

েহেগ্রাম সাবব যক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সবমবত বল:   

৫. গরুেগ্রাম োত্র কল্যানা যুব সমবায় সবমবত বল:, fb আইবিনং- 

Grour Gram Somobay Somiti 

৬. তারুন্য বহুমূখী সমবায় সবমবত বল:,                  fb আইবিনং- 

Tarunno Mcsl 

ববন যত সবমবতগুরলা উৎপাদনমূখী যটকসই সমবায় সবমবত বহরসরব স্ব স্ব 

এলাকায় সদস্যরদে আস্থা অজযরন সমর্ য হরয়রে। প যায় ক্ররম অন্যান্য 

সমবায় সবমবতগুবলেও য সবুক এবং ই-যমইল, একাউন্ট যখালা 

অব্যাহত র্াকরব। এে  রল সমবায়ীরদে সময়,  াতায়াত এবং খে  

পরব যে য রয় কম লাগরে এবং সবমবতগুবল যটকসই ও লাভ বান হরচ্ছ। 

৩৩ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

সবমবতে 

সদস্যরদেরক 

সমবায় সবমবতে 

মাধ্যরম বববভন্ন 

বনতয প্ররয়াজনীয় 

পণ্য ন্যায্য মূরল্য 

সেবোহ। 

অনলাইন বাজাে ব্যবস্থাপনা  ালুকেন। সমস্যাোঃ 

ক( পবেবহন সমস্যা । 

খ( গুদামজাতকেরন  অসুববধা । 

গ( মুলধরনে  স্বল্পতা । 

র্( মধ্যস্বত্ব যভাগীরদে  যদৌোত্ব । 

ঙ( উৎপাদরকে  বনকট হরত পন্য ক্রারয় প্রবতবন্ধকতা  । 

সমাধানোঃ 

ক( সমবায় বভবিক ন্যয্য মূরল্য সদস্য গরনে মরধ্য পণ্য সেবোহ     

    কো । 

খ( বনজস্ব পবেবহরনে মাধ্যারম পন্য সেবোহ কো । 

যমাোোঃ মাহফুজা যবগম 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে 

পীেগঞ্জ,েংপুে। 

৬০

% 

যকান অর্ য 

ব্যয় হয়বন। 

১৯/০১/২০১৫ 

বরোঃ। 

বাস্তবায়নর া

গ্য নয় 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪

৪৯ 

jr_rangpur@yaho

o.com 

 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

গ( সবমবতে সদস্য গরনে যেয়াে সঞ্চয় আদায় এে মাধ্যারম   

   মূলধন সৃবষ্ট ও তা বববনরয়রগে যিত্র ততেী । 

র্( সমবায় বভবিক বাজাে ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্ব যভাগীরদে    

    যদৌোত্ব  হ্রাস পারব । 

ঙ( সদস্য গরনে যভাগাবমত্ম  হ্রাস পারব। 

 লা লোঃ 

সু লরভাগীরদে সময়,খে , াতায়াত এবং যভাগাবমত্মে পবেবতযন 

সাবধত হরব। 

 

 

৩৪ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

অনাবাদী জবমরত 

সমবায় সবমবতে 

মাধ্যরম  া-পাতা 

উৎপাদরন সহায়তা 

কেন। 

ক( সমবায় ববভারগে মাধ্যরম ঋন সহায়তায় 

 া-কােখানা স্থাবপত হরল সবমবতে 

সুববধারভাগীগন উপকৃত হরবন। 

খ( বনরজস্ব কােখানা স্থাবপত হরল অববেষ্ট 

অনাবাবদ জবমসমূহ   া- ারষে আওতায় আনা 

সম্ভব হরব। 

গ( বনজস্ব  া- কােখানা র্াকরল সমবায়ীগন 

সঠিক মূল্য প্রাপ্য হরবন। 

র্(  া- াষ একটি দীর্ যরময়াদী  সল ও 

লাভজনক  সল হওয়ায় সমবায়ীরদেরক  া-

 ারষ উিুি কেন। 

সমস্যাোঃ 

মূলধরনে অভাব,  া- ারষ দিতা না র্াকা,  া- ারষ কাবেগেী সহায়তা 

না পাওয়া। 

সমাধানোঃ 

ক( বাস্তবায়নকােীে সহায়তা বববভন্ন ববভারগে সবহত য াগার াগ পব যক 

প্রবেিরণে ব্যবস্থা গ্রহন পব যক  া- ারষ স লতা অজযন। 

খ( সেকােী আবর্ যক সহায়তা প্রদান। 

গ( সোকেীভারব  া-কােখানা স্থাপন কো। 

 লা লোঃ 

২০০ একে অনাবাদী জবমরত  া- াষ করে ৭২ জন সমবায়ীে আর্ য- 

সামাবজক অবস্থাে উন্নয়ন হরয়রে। ৪০০ জন শ্রবমরকে বনয়বমত কম য- 

সংস্থান হরয়রে। এোড়া সবমবতে বনজস্ব অব স ভবন ততেী কো হরয়রে 

 াহাে শুভ উরিাধন করেন জনাব যমাোঃ মব জুল ইসলাম, বনবন্ধক ও 

মহাপবে ালক, সমবায় অবধদপ্তে, ঢাকা মরহাদয়। 

ক( অনাবাদী জবম হরত বাৎসবেক ১২০০০০০০.০০ )এক যকাটি ববে 

লি( টাকা  া-পাতা উৎপাদন হরচ্ছ।  

খ( ৪০০ জন শ্রবমরকে স্থায়ী কম য-সংস্থারনে সু-ব্যবস্থা হরয়রে। 

গ( বনরজস্ব মূলধন িাো  া-কােখানা স্থাপরনে উরদ্যাগ গ্রহন কো 

হরয়রে। 

যমাোঃ  ােম্নক যহারসন 

উপরজলা সমবায় 

অব সাে,  

যেঁতুবলয়া, পঞ্চগড়। 

৮০

% 

যকান অর্ য 

ব্যয় হয়বন। 

নরভম্বে / 

২০১১ বরোঃ 

বাস্তবায়নর া

গ্য নয় 

অজয় কুমাে সাহা 

যুগ্ম-বনবন্ধক 

 ববভাগীয় সমবায় 

কা যালয় 

 েংপুে ববভাগ, েংপুে। 

য ান: ০৫২১৫৫৭৪২ 

Mobile:০১৭১২৫৫৫৪

৪৯ 

jr_rangpur@yaho

o.com 

 

৩৫ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

বাংলারদে সমবায় 

প্রবেিণ ব্যবস্থাপনা 

পিবত 

(Bangladesh 

Cooperative 

Training 

বাংলারদরেে সমবায় প্রবেিণ ব্যবস্থাপনা 

পিবত একটি স টওয়াে+একটি ওরয়ব 

যপইজ। কবম্পউটাে ও যমাবাইরল এরত কাজ 

কো  ারব। ইহাে ব্যবহাে মূলতোঃ যসবা 

সহজীকেণ (SPS) এবং ব্যবহােকােীগরণে, 

সমবায় সদস্য, মাঠ প যারয়ে কম যকতযা-

ববদ্যমান প্রবেিণ ব্যবস্থাপনায় প্রবেিণ যকাস য এবং প্রবেিণার্ীে তথ্য 

বা িাটা ভাোে যনই (No Data Bank)। 

ববদ্যমান প্রবেিণ ব্যবস্থাপনা তথ্য ও য াগার াগ প্রযুবি (ICT) বনভযে 

নয় এবং ইহারত ই-লাবন যং (E-Learning) এে সুববধা যনই। 

যমাোঃ মবেউে েহমান 

অধ্যি 

)উপবনবন্ধক( 

আঞ্চবলক সমবায় 

ইন্সটিটিউট, খুলনা   

 

60% 1,00,000

/-  

(এক লি) 

টাকা 

{প্ররয়াজনীয় 

স টওয়যাে ও 

ওরয়ব সাইট 

আঞ্চবলক 

সমবায় 

ইন্সটিটিউট, 

খুলনা এ 

পাইলট 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

যমাোঃ ইকবাল যহারসন 

অধ্যি 

)অবতবেি বনবন্ধক( 

বাংলারদে সমবায় 

একারিবম  

যকাটবাড়ী, কুবমল্লা। 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Management 

System) 

কম য ােী, সাধােণ নাগবেক, কর্তযপি, ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপি এবং যেকরহাল্ডােগরণে বনববড়ভারব 

টিবসবভ (TCV) লার্ব কেরব। 

প্রবেিণ প্রবতষ্ঠারনে সরে যসবাগ্রহীতা বকংবা ঊর্ধ্যতন কর্তযপরিে 

তাৎিবণকভারব অর্বা অনলাইরন য াগার াগ (Online 

Communication) ও প্রবতকাে লারভে যকান সুর াগ যনই। 

উন্নয়ন বাবদোঃ          

৯০,০০০ টাকা 

এবং ওরয়ব 

বেং ও 

অন্যান্য 

বাবদোঃ                         

১০,০০০ 

টাকা} 

 

কম যসুব  গ্রহণ 

কো হরয়রে।  

22/05/20

16 বরোঃ 

 

 

01911-

202163 

bcacomilla@gma

il.com 

৩৬ পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাগ। 

সমবায় 

অবধদপ্তে, 

ঢাকা।  

আমোও পাবে 

(আপা) 

(মানবসম্পরদে 

ইবতবা ক 

ব্যবহারেে মাধ্যরম 

সেকাবে সম্পরদে 

সরব যাচ্চ ব্যবহাে 

বনবিতকেণ এবং 

যসবা প্রদানকােী ও 

যসবাগ্রহণকােীে 

সদর্ যক মানবসকতা 

সৃবষ্ট। 

 বতযমান উদ্ভাবনী উরদ্যাগ গ্রহণ কো যিরত্র 

প্রবতষ্ঠারনে ২টি সমস্যারক সামরন যেরখ 

আমো অগ্রসে হরয়বে।  র্া- 

জনাব হবেদাস ঠাকুে,  

অধ্যি-আঞ্চবলক 

সমবায় ইন্সটিটিউট, 

নেবসংদী 

( যমাবাইল : 

০১৭১২০০৫২১৪;                 

ই-যমইল: 

srslbs4667@

gmail.com) 

১০০% প্রায়  ৪,০০০ 

টাকা। 

হযাঁ 

( আঞ্চবলক 

সমবায় 

ইন্সটিটিউট, 

নেবসংদীরত 

প্রার্বমকভারব 

পাইলটিং কো 

হরয়রে) 

 

15/০7/২০

16 

 

হযাঁ 

( বাংলারদে 

সমবায় 

একারিমী ও 

১০টি 

আঞ্চবলক 

সমবায় 

ইন্সটিটিউটসমূ

যহ 

বাস্তবায়নর া

গ্য) 

যমাোঃ ইকবাল যহারসন 

অধ্যি-অবতবেি 

বনবন্ধক, 

বাংলারদে সমবায় 

একারিমী 

য ান: ০৮১-৭৬০১৭  

যমাবাইল: 

০১৯১১২০২১৬৩ 

ই-যমইল: 

bcacommilla@

gmail.com 

 



ক্র নং র্ন্ত্রণালয়   

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন ্রগহরণে য ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্   

ঠিকানা 

কা থক্ররর্

ে 

অ্রগতরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি ্রগহণ 

কো হরয়রছ 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো যদরশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য রকনা? 

যফাকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

নার্, পদরব, যফান   ই-

যর্ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   

 

 

বাংলারদে পল্লী উন্নয়ন যবাি য )ববআেবিবব( 

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ আন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্   অ্রগতরতে ত্য 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও 

ঠিকানা 

কা যক্ররমে 

অগ্রগবত )%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম যসূব  

গ্রহণ কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় 

মন্ত্রণালয় 

প্রযুবি 

ব্যবহারেে 

মাধ্যরম 

প্রবেিণ 

কা যক্রম 

পবে ালনা 

১। যুরগাপর াগী 

প্রবেিণ ব্যবস্থাপনা 

না র্াকা। 

২। সবমবত/দরলে 

সদস্যরদে 

িাটারবইজ না 

র্াকা। 

৩। প্রবেিণার্ীরদে 

সময়মত প্রবেিণ 

সম্পরকয অববহত না 

কো। 

৪। প্রবেিরণ 

আধুবনক প্রযুবিে 

ব্যবহাে না কো। 

সুববধারভাগী িাটারবজ 

ততেী 

২। িাটারবজ হরত 

প্রবেিনার্ীরদে 

তাবলকা প্রস্তুত এবং তা 

উপরজলাে ও 

ইউবনয়রনে ওরয়ব 

যপাট যারল তথ্যসহ 

প্রকাে 

৩। প্রবেিনার্ীরদে 

তাবলকা প্রস্তুত হওয়াে 

সারর্ সারর্ এসএমএস 

করে জানারনা। 

প্রবেিরণ মাবিবমবিয়া 

প্ররজক্টরেে মাধ্যরম 

স্লাইট প্রদে যন করে 

যলক াে প্রদান এবং 

যলক াে সম্পবকযত 

বভবিও বক্লপ এে 

ব্যবহাে 

৪।  লা ল বহসারব 

প্রবেিণ যবেী যটকেই।  

যমা: োবজউে 

েহমান 

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

৮০% না না হযাঁ  

োহ আহসান 

মাহমুদ 

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

যমা: এনামুল হক 

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

২ োবকব যহারসন ৫০% না না হযাঁ  



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও 

ঠিকানা 

কা যক্ররমে 

অগ্রগবত )%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম যসূব  

গ্রহণ কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় 

মন্ত্রণালয় 

 াবহদা 

বভবিক 

প্রবেিণ 

প্রদান 

বতযমান 

গতানুগবতক 

একমূখী যলক াে 

প্রদারনে মাধ্যরম 

প্রবেিণ প্রদান কো 

হয়। 

ববদ্যমান প্রবেিণ 

পিবতে স্থরল আধুবনক 

প্রযুবি প্ররয়াগ ও 

প্রবেিণ সামগ্রী ব্যবহাে 

করে আকষ যনীয় 

প্রবেিণপ্রদান কো। 

য মন প্ররজক্টরেে 

মাধ্যরম বববভন্ন 

বেিণীয় বভবিও ক্লীপস 

যদখারনা, ব্যানাে 

য স্টুন, যপ্ল-কারি যে 

ব্যবহাে। এোড়া ববষয় 

বভবিক প্রবেিরণে 

অংে বহসারব বববভন্ন 

উপকেণ প্রদান য মন- 

হাঁস-মুেগী, গরু-োগল 

ববষরয় বববভন্ন প্রকাে 

ঔষুধ, টীকা, কৃবষ 

ববষয় হরল ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ 

কৃবষ উপকেণ, বীজ 

ইতযাবদ সেবোহ কো 

হরব। 

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

যমা: এনামুল হক 

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

৩ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

আইবজএ 

বভবিক 

প্রবেিণ 

১। প্রবেিণ 

যলক াে বনভ যে, 

ম্যানুয়ালী। 

১। ববষয়, প্রবেিনার্ী 

ও প্রবেিক বনব যা ন। 

যমা: কাওোে আলী 

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

৫০% না না হযাঁ  



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও 

ঠিকানা 

কা যক্ররমে 

অগ্রগবত )%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম যসূব  

গ্রহণ কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

সমবায় 

মন্ত্রণালয় 

প্রদান করে 

কম যসংস্থা 

সৃবষ্টে 

মাধ্যরম আর্ য 

সামাবজক 

উন্নয়ন 

২। আধুবনক প্রযুবি 

বনভ যে নয়, 

প্রবেিরণ মান্ধতয 

আমূরলে পিবত 

অবলম্বল। 

৩। প্রবেিণ সমগ্র 

বদন ব্যাবপ না হওয়া 

এবং প্রবেিনার্ীে 

মধ্যি যভারজে 

ব্যবস্থা না র্াকা। 

৪। প্রবেিরণে পাো 

পাবে সাে-বীজসহ 

প্ররয়াজনীয় কৃবষ 

উপকেণ সেবোহ 

না কো। 

২। বদন তাবেখ স্থান 

বনধ যােণপব যক প্রবেিণ 

সূব  প্রনয়ন। 

৩।অনুরমাদরনে জন্য 

যজলা দপ্তরে যপ্রেণ। 

৪। অনুরমাদন 

৫। প্রবেিক ও 

প্রবেিনার্ীরদে 

অববহত কেণ। 

৬। প্ররয়াজনীয় 

সেঞ্জামাবদ প্রস্তুত কেন 

৭। প্রবেিণ সর্ম্পযন 

কেন এবং ভাতা ও 

গারেে  াোববতেণ 

 

 

 

যমা: ইমাম যহারসন 

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

৪ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় 

মন্ত্রণালয় 

 াবহদা বভবিক 

প্রবেিণ প্রদান 

 

 

বতযমান 

গতানুগবতক 

একমূখী যলক াে 

প্রদারনে মাধ্যরম 

প্রবেিণ প্রদান কো 

হয়। 

ববদ্যমান প্রবেিণ 

পিবতে স্থরল আধুবনক 

প্রযুবি প্ররয়াগ ও 

প্রবেিণ সামগ্রী ব্যবহাে 

করে আকষ যনীয় 

প্রবেিণপ্রদান কো। 

য মন প্ররজক্টরেে 

মাধ্যরম বববভন্ন 

বেিণীয় বভবিও ক্লীপস 

লুৎ ে েহমান 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৪০% না না হযাঁ  

আবজজুল ইসলাম 

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

বেমুল কুমাে বমত্র 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও 

ঠিকানা 

কা যক্ররমে 

অগ্রগবত )%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম যসূব  

গ্রহণ কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

যদখারনা, ব্যানাে 

য স্টুন, যপ্ল-কারি যে 

ব্যবহাে। এোড়া ববষয় 

বভবিক প্রবেিরণে 

অংে বহসারব বববভন্ন 

উপকেণ প্রদান য মন- 

হাঁস-মুেগী, গরু-োগল 

ববষরয় বববভন্ন প্রকাে 

ঔষুধ, টীকা, কৃবষ 

ববষয় হরল ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ 

কৃবষ উপকেণ, বীজ 

ইতযাবদ সেবোহ কো 

হরব। 

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

৬ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় 

মন্ত্রণালয় 

ঋরণে অর্ য 

হস্তমজুদ 

যোরধ আদায় 

ভাউ াে 

ব্যবহাে 

 

 

বতযমারন ঋরণে অর্ য 

হস্তমজুদ যোরধ 

WCS এে উপে 

বনভ যে কো হয়। 

ভাউ াে ব্যবহাে 

শুরু কো যগরল 

হস্তমজুদ হ্রাস 

পারব।  

ঋণ কা যক্ররম স্বচ্ছতা ও 

দূনীবত কমারনা  ারব। 

যমা: েবহদুে েহমান 

সুমন  

উপপবে ালক 

২০% না না হযাঁ  

যমাো: আয়ো নূেী  

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

৭ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় 

মন্ত্রণালয় 

বকবস্ত 

পবেরোরধে 

তথ্য প্রদারনে 

মাধ্যরম 

সদস্যরদে অজ্ঞাত 

ও অসর তনতাে 

কােরণ আদায়কৃত 

ঋরণে টাকা 

১। মাঠকমী কর্তযক 

বকবস্ত আদায়। 

২। পােববহরত এবি 

হয়না। 

যমা: মবমনুল 

ইসলাম  

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

৪০% না না হযাঁ  



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও 

ঠিকানা 

কা যক্ররমে 

অগ্রগবত )%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম যসূব  

গ্রহণ কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

হস্তমজুদ বন্ধ 

কেন 

 

 

পােববহরত এবি 

এবং ব্যাংরক জমা 

হয় না  াে কােরণ 

মাঠকমী 

হস্তমজুরদে সুর াগ 

পায়। 

৩। সঠিকভারব 

WCS না যলখা। 

৪।  র্া র্ভারব 

ব্যাংরক জমা না যদয়া। 

৫। ব্যাংক ভাউ াে 

সময়মত অব রস ও 

সবমবতরত না যদয়া 

৬।  লা ল: হস্তমজুদ 

যমা: বজন্নাত আলী 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যগৌতম কুমাে   

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

যমা: হাসানুজ্জামান  

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

 

 

 

৮ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় 

মন্ত্রণালয় 

 

 

 

সঞ্চয় জমা ও 

লভযাংে 

প্রদান 

সহবজকেন 

  যমা:  আবু জা ে 

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

৬০% না না -  

সবঞ্জব  ন্দ্র সাহা  

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

পােরভজ আলম  

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

বমন্টু তবোগী 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও 

ঠিকানা 

কা যক্ররমে 

অগ্রগবত )%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম যসূব  

গ্রহণ কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

তপন কুমাে মেল 

উপরজলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযা 

 

 

 

বাংলারদে পল্লী উন্নয়ন যবাি য )ববআেবিবব( 

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ আন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্   অ্রগতরতে ত্য 

 

ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

১ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় 

 াবহদাে 

বভবিরত 

প্রবেিণ 

পেবতী 

সহজীকেণ 

ঋণ ববতেরনে 

যটকসই পল্লী 

উন্নয়ন 

ববআেবিবব’ে 

বাস্তবায়নাধীন বববভন্ন 

প্রকল্প/কম যসূব ে 

সবমবত/দরল ঋণ 

ববতেরণে পরব য 

সবমবত/দরলে সদস্যরদে 

 াবহদাে বভবিরত যেি 

বনব যা ন কো। অতোঃপে 

দরল উপবস্থত হরয় 

সংবিষ্ট যেরি বাোইকৃত 

সদস্যরদে প্রবেিন 

প্রদান করে ঋণ ববতেণ 

কো।  লশ্রুবতরত ঋরণে 

অরর্ যে সঠিক ব্যবহাে 

বনবিতকেরনে মাধ্যরম 

দাবেরদ্র্ে অবসান। 

ঋণ ববতেরণে পরব য 

স্থানীয়  াবহদাে 

বভবিরত বববভন্ন যেরি 

সদস্যরদে প্রবেিণ 

প্রদারনে মাধ্যরম 

দিতা বৃবি এবং ঋণ 

প্রাবপ্তে পে প্রবেিণ 

প্রাপ্ত যেরি ঋরণে অর্ য 

সঠিক ব্যবহারেে 

মাধ্যরম আর্ য সামাবজক 

উন্নয়ন। প্রবেিণ স্থান 

সবমবত/দরল হওয়ায় 

একবদরক সদস্যরদে 

অব রস আসাে জন্য 

সময় এবং খে  বা রব 

অন্যবদরক ভ্রমণ সংখ্যা 

করম আসরব। 

জাবকয়া ইসলাম যজানাস 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৫০% না না হযাঁ  

২ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

অ ল গভীে 

নলকূপ  ালুে 

মাধ্যরম 

সমবিত ধান 

ও মাে  াষ ও 

সুরপয় পাবন 

সেবোহ 

১। শুষ্ক যমৌসুরম পাবনে 

স্তে নীর  যনরম  াওয়ায় 

হস্ত াবলত নলকূপ 

অরকরজা হরয়  ায়। 

২। ববশুি ও 

আরস যবনকমুি পাবনে 

অভাব। 

১। জনবসবতপণ য 

এলাকায় অ ল নলকূপ 

ব বিতকেণ। 

২। আরলা না ও বসিান্ত 

গ্রহণ উপরজলায়। 

যমা: হারুে অে েবেদ 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

২০% না না না  

যমা: আব্দুল আউয়াল 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

আ সানা জাহান 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

৩। মৎস্য  ারষ প যাপ্ত 

জলােরয়ে অভাব। 

৪। কৃবষ উৎপাদান প যাপ্ত 

পাবনে অভাব। 

৫। পাবনবাবহত যোরগে 

প্রাদূভ যাব 

৩। 

ববরেষজ্ঞ/প্ররকৌেলীে 

মাধ্যরম প্রাক্কলন ততেী 

৪। যজলাদপ্তরে প্রাক্কলন 

যপ্রেণ 

৫। যজলা দপ্তে কর্তযক 

দেপত্র বাোই 

৬। যজলাদপ্তেকর্তযক 

কা যারদে প্রদান। 

৭। সু লরভাগীরদে 

১০% অর্ য জমা 

৮। যমোমত কাজ 

সম্পাদন ও যস  

ব্যবস্থাপনা  ালু। 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

 

আব্দুস সবুে 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

 যমাহাম্মদ যমািাে যহারসন 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

     

৩ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

সঞ্চয় জমা ও 

লভযাংে প্রদান 

সহবজকেণ 

  যমা: ইউনুস হাওলাদাে 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৪০% না না হযাঁ  

 যমাহাম্মদ নাবহদুে েহমান 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

টিপু সুলতান 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: ইয়ারুল ইসলাম 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: আব্দুল হান্নান 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

অপব য হালদাে 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৪ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

সঞ্চরয়ে 

মুনা া প্রদান 

সহজীকেণ 

১। সঞ্চরয়ে মুনা া 

প্রদান প্রবক্রয়াে 

জটিলতা। 

২। মুনা া প্রদারনে 

যিরত্র যকান 

বাধ্যবাদকতা না র্াকা। 

৩। জনবরলে অভাব 

এবং যবতন ভাতাে 

অবনিয়তা। 

৪। বনবভড় তদােবকসহ 

  যাে অভাব 

১। দাবেদ্র্ জনরগাষ্ঠীে 

আত্মসামাবজক অবস্থাে 

পবেবতযরনে জন্য নতুন 

করে সমবায় সবমবত 

গঠরনে মাধ্যরম 

দাবেদ্র্হ্রাসকেণ। 

২। সবমবত/দল 

গঠনপব যক সদস্যরদে 

সঞ্চয় জমাে প্রবত 

আগ্রহসৃবষ্ট কো। 

৩। সবমবত পবে ালনায় 

জনবল বনরয়ারগে 

পাোপাবে তারদে 

যবতন ভাতাে বনিয়তা 

প্রদান কো। 

যমা: যতৌবহদুল ইসলাম 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

 

 

৪০% না না হযাঁ  

যমা: জাবহদুল ইসলাম 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

এ.এস.এম আরনায়াে যহারসন 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: সব কুল আলম 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

 েহাদ আহরমদ আকন্দ 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৫ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

নাগবেক 

যসবাসমূহ 

সহজ প্রাবপ্তে 

লরিয দরলে 

উরঠান তবঠক 

বনয়বমতকেন 

 

সমবায় সবমবতগুরলাে 

উঠান তবঠক বনয়বমত না 

হওয়াে কােরণ 

সদস্যরদে সবমবতে 

উরিরশ্য সম্পরকয ধােণা 

র্ারক না   রল 

কাংবিত আর্ যসামাবজক 

উন্নয়ন হরচ্ছ না। 

সবমবতে সাংগঠবনক 

দূব যলতাে কােরণ সঞ্চয় 

জমা, পুবজ গঠন, ঋণ 

দাদন আদায় কা যক্রম 

বাধা গ্রস্থ হয়। দাবেদ্র্ 

ববরমা রন অগ্রগবত 

আোনুরূপ হয় না।  

সপ্তারহ বনধ যাবেত একটি 

বদরন সদস্যরদে সুববধা 

মত সমরয় সাপ্তাবহক 

উঠান তবঠরক তারদে 

উপবস্থবত বনবিত 

কেরল মানববক উন্নয়ন 

হরব। সাংগঠবনক 

দূব যলতা র্াকরব না। 

বনরজরদে মরধ্য 

পােস্পাবেক সম্পকয দৃঢ় 

হরব। বনরজরদে আর্ য 

সামাবজক উন্নয়রন 

ববলষ্ঠ অবদান োখরত 

পােরবন। এভারব 

তারদে পুবজ গঠন 

বনয়বমত হরব এবং 

ঋরণে টাকাে সুষ্ঠ 

ব্যবহাে বনবিত হরব। 

দাবেদ্র্ জনরগাবষ্ঠে 

দাবেদ্র্ ববরমা ন সম্ভব 

হরব।  

 

োমীমা আিাে বানু 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৫০% না না না  

ববশ্ববজৎ কুমাে যর্াষ 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

এ যক এম যগালাম যমাস্ত া 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: জাহােীে যহারসন 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: োইসুল হাসান  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: আবতকুে েহমান 

উপপবে ালক )সমবায়( 

৬ যমা: েবকবুল ইসলাম ৭০% না না হযাঁ  



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

আয় 

বধ যনমূলক 

কম যকারে 

সহায়তা প্রদান 

১। আয় বধ যনমূলক 

কম যকারেে উপে 

আত্মবনভযেেীল হরয় 

জীবন মান পবেবতযরনে 

ধােনা না র্াকাে 

সমস্যা। 

২। সঠিক আইবিএ 

বনব যা ন সংক্রান্ত ধােণা 

না র্াকা। 

৩। কা ামাল সংক্রান্ত 

ধােনাে অভাব। 

৪। সঠিক প্রবেিরণে 

অভাব। 

৫।  াতায়ারতে সমস্যা। 

১। সদস্য/সবমবত 

বনব যা ন 

২। প্রবেিক বনরয়াগ 

৩। স্থান, তাবেখ ও 

সময় বনধ যােণ। 

৪। প্রবেিণ প্রদান। 

৫। ঋণ সহায়তা প্রদান। 

৬। কা ামাল 

সেবোহকােী 

প্রবতষ্ঠারনে সারর্ 

সংর াগ সহায়তা। 

৭। উৎপাদন প্রবক্রয়া 

শুরু। 

৮। বনজস্ব ব্রারেে নারম 

পণ্য ততেীরত সহায়তা 

৯। উৎপাবদত পণ্য 

বাজােজাতকেরণ 

সহায়তা 

সহকােী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা 

যমা: আবেফুল ইসলাম 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: মবেউে েহমান 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

এস এম োবখে উবিন  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

 

৭ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

ব্যবি প যারয় 

(একক) ঋণ 

ববতেণ 

 

  যমা: মঞ্জুে এলাহী 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

- না না হযাঁ  

যমা: মাহবুবুল কববে 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: ব রোজ 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

 উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

মহম্মদ উল্লাহ পােরভজ 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

 

     নাোয়ন  ন্দ্র সেকাে  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

     

বব এম কামরুজ্জামান  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: েবেফুল ইসলাম  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৮ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

ব্যবিপ যারয় 

(একক) 

ঋণববতেণ 

 

  যমা: মাহবুবুল কববে 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

- 

 

না না হযাঁ  

যমা: ব রোজ 

 উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৯ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

যসানালী 

ব্যাংক কর্তযক 

ঋণ 

প্রার্বমক সবমবতে ২ 

বদন উপরজলা ঋণ 

কবমটিে ২ বদন, যজলা 

মাঠ কমী ও এআেবিও 

এে মাধ্যরম প্রার্বমক 

সবমবতে যেজুরলেন ও 

মহম্মদ উল্লাহ পােরভজ 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৩০% না না হযাঁ  



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

অনুরমাদরনে 

সময় ও ধাপ 

কমারনা। 

দপ্তে ৩ বদন, যসানালী 

ব্যাংরকে বিবজএম 

অব স ৩ বদন, যর্রক 

প্রবতটি যিরত্র সময় 

কামীয় উপকাে 

যভাগীরদে ঋণ ববতেণ 

সহজীকেণ 

ঋণ আরবদন  েম ০১ 

বদরন পেণপব যক  াইল 

উপরজলায় উপস্থাপন 

এবং যসই বদরনই উপ-

কবমটি ও উপরজলা ঋণ 

কবমটিে সভা করে 

যসইটি ঋণ প্রস্তাব যজলা 

দপ্তরে যপ্রেণ এবং 

যসখান যর্রক বিবজএস, 

বিবজএম যর্রক  

উপরজলায় ঋণ 

ববতেণ। 

 

 

 

নাোয়ন  ন্দ্র সেকাে  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

১০ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

ক্ষুদ্র্ ঋণ 

ববতেণ 

প্রবক্রয়া 

সহবজকেণ 

 

১। উঠান তবঠরকে 

মাধরম সদস্যরদে ঋণ 

প্রবক্রয়া সম্পরকয ধােণা 

প্রদান। 

২। িাটা যবইরজে 

মাধ্যরম সদস্যরদে তথ্য 

 র্া র্ভারব সংগ্রহ ও 

সংেিণ। 

উপপবে ালক, 

ববআেবিবব, 

কক্সবাজাে, উপরজলা 

বনব যাহী অব সাে স্থানীয় 

জন প্রবতবনবধ, 

ইউবসবসএ 

বম যকতযা/কম য ােী, 

ইউবসবসএ এে 

ব্যবস্থাপনা কবমটি, 

বব এম কামরুজ্জামান  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৪০% 

 

না না হযাঁ  

যমা: েবেফুল ইসলাম  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

নবমতা োনী 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

৩। যজলা দপ্তে যর্রক 

ঋণ মঞ্জুেীে আরবদন 

অনলাইরনে মাধ্যরম 

যপ্রেণ ও অনুরমাদন। 

৪। ঋণ মঞ্জুেী পাওয়াে 

পে সদস্যরদে ঋণ 

ববতেরণে তাবেখ ও 

পবেমাণ এসএমএস এে 

মাধ্যরম জাবনরয় যদওয়া।  

 

সবমবতে সদস্যরদেরক 

অববহত কেণ এবং 

অনুরমাদন  

২। সদস্যরদে 

প্ররয়াজনীয় তথ্য সংগ্রহ 

ও  া াই-বাোই যেরষ 

অনলাইন িাটা এবি 

কো। 

৩। ঋণ আরবদনপত্র 

সংগ্রহ, প্রার্বমক 

সবমবত, উপকবমটি, ঋণ 

অনুরমাদন কবমটি ও 

যজলা দপ্তরেে 

অনুরমাদরনে পে ঋণ 

প্রদান। 

৪। বকবস্তে টাকা জমা 

হরয়রে বকনা যমাবাইল 

এসএমএস এে মাধরম 

সদস্যরদেরক জানারনা।  

যমা: আা: কারদে আাবমন 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: েহীদুে েহমান 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

সমীে কুমাে যসন 

উপরজলাপল্লীউন্নয়ন কম যকতযা 

যমা: োরসল সােওয়াে 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: অবল উল্লাহ খান 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমাহাম্মদ আবুল  য়সাল 

য ৌধুেী 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

জবহে উবিন 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

 

 য েরদৌস মামুন বেমুল 

উপপবে ালক 

   



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

  বমরর্ন  াকমা 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

 

 

  

এ.রজি.এম েেীফুন্নবী 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

১১ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

পুোতন 

সবমবতে ঋণ 

কা যক্রম 

সহবজকেণ 

 

প্রার্বমক সবমবত হরত 

আরবদনপত্র সংগ্রহ এবং 

 া াই-বাোই, উপ 

কবমটি ও উপরজলা ঋণ 

অনুরমাদন কবমটি, উপ 

পবে ালক মরহাদরয়ে 

বনকট প্রস্তাব যপ্রেণ 

এবংঅনুরমাদন, 

 াইরলে কাজ সম্পন্ন 

কো, প্রবতটি যিরত্র সময় 

কবমরয় সবমবত ঋণ 

পবেরোরধে পে দ্রুত ঋণ 

ববতেণ। 

বিবস, বিআইও, বিবি, 

ইউএনও, ইউবসবসএ, 

দপ্তরেে 

কম যকতযা/কম য ােী 

ওসবমবতে সদস্যরক 

অববহতকেন। 

২। সবমবতে সদস্যগণ 

য বদন ঋণ পবেরোধ 

করেন ঐ বদনই 

আরবদনপত্র সংগ্রহ, উপ 

কবমটি ও উপরজলা ঋণ 

অনুরমাদন কবমটিে 

বমটিং করে উপ 

পবে ালক মরহাদরয়ে 

বনকট প্রস্তাব যপ্রেণ। 

৩।উপ পবে ালক 

মরহাদরয়ে সারর্ 

যমাবাইরল য াগার াগ 

করে য বদন প্রস্তাব 

যমা:  েহাদ যহারসন 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৫০% 

 

না না হযাঁ  

হুমায়ুন কববে পারটায়ােী,  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমাহাম্মদ কামরুজ্জামান 

সেকাে, 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: েবহদুল ইসলাম 

উপপবে ালক 

যমা: মবহউবিন েেী  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

পাঠারনা হরলা ঐবদনই 

প্রস্তাব অনুরমাদন এবং 

সবমবতে 

সভাপবত/ম্যারনজােরক 

যমাবাইরল ঋণ 

ববতেরনে তাবেখ ও 

সময় জানারনা। 

৪। এআেবিও, যজও 

)বহসাব( এবং 

পবেদে যকরদে তদােবক 

করে য  সকল 

কাগজপত্র নতুন করে 

যনওয়ােপ্ররয়াজন যনই 

তা পুোতন সবমবতে 

 াইল যর্রক সংগ্রহ 

করে  াইরলে কাজ 

দ্রুত সম্পন্ন করে, 

সবমবত ঋণ পবেরোরধে 

পে ২/৩ বদরনে মরধ্য 

ঋণ ববতেণ। 

১২ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

ব্যাংক ঋণ 

ববতেরণে 

সময় কমারনা 

 

  যমা: মবেউে েহমান 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৪০% 

 

না না হযাঁ  

সারোয়াে আলম 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

১৩ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

নতুন সবমবত 

গঠন ও 

ঋণববতেণ 

 

তথ্য সংগ্রহ ও জবেপ 

কা যক্ররমে মাধ্যরম 

সদস্য বা াই করে 

সদস্যরদে বনরয় একটি 

বমটিং করে নতুন সবমবত 

গঠন কো হয়। সবমবতে 

কাগজ পত্র প্রস্তুত করে 

উহা বনবন্ধন কো হয় 

এবং ইউবসবস বলোঃ এে 

সদস্য পদ গ্রহণ করে ঋণ 

ববতেণ কো হয়। 

১। জবেপ কো 

২। তথ্য সংগ্রহ কো, 

৩।বমটিং কো 

৪।সবমবতে কবমটি গঠন 

কো,  

৫। কা যকােী কবমটিে 

সভা কো 

৬। পুবজ গঠন কো। 

৭। বনবন্ধন কো। 

৮। ইউবসবস বলোঃ এে 

সদস্য পদ লাভ কো। 

৯। ঋরণে জন্য আরবদন 

কো। 

১০। ঋণ মঞ্জুে ও 

ববতেণ কো। 

যমা: মাহফুজুে েহমান 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৬০% 

 

না না হযাঁ  

যমা: আবমনুল ইসলাম 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

১৪ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

আবতযক ঋণ 

ববতেরনে 

সময় কমারনা 

িাটারবইজ ব্যবহাে করে 

সঠিক সদস্য বনব যা ন ও 

কবমটি কবমরয় ঋণ 

কা যক্রম  ালু কো। 

ঋণ ববতেরণে পরব য 

 া াই এ অনুরমাদরনে 

জন্য সময়কম 

লাগারনা। 

েেী  যমা:  য়সাল 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৪০% না না হযাঁ  

১৫ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

অনলাইরন ঋণ 

যসবা 

 

অনলাইন ব্যাংবকংরয়ে 

মাধ্যরম ঋণ প্রদান। 

 যমা: জাবমল আকতাে 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

- 

 

না না হযাঁ  



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

যমা: ইমোন আলী 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

১৬  ঋণ আদায় 

কা যক্ররম 

সদস্যরদে 

সম্পৃিতা বৃবি 

সদস্যরদে বনকট যর্রক 

আদায়কৃত ঋরণে টাকা 

সবমবতে নারম ব্যাংরক 

জমা করে ব্যাংক 

ভাউ াে সবমবতে 

ম্যারনজােরদে বনকট 

যপৌরে যদওয়া হয়। এরত 

সদস্যো তারদে 

পবেরোধীত কা য  র্া 

সমরয় সঠিক বনয়রম 

ব্যাংরক জমা হরয়রে 

বকনা তা বনবিত হরত 

পারেনা।  রল প্রায়েই 

সদস্যরদে বনকট 

সংেবিত পাে বই ও 

অব রস সংেবিত 

যলজারেে মরধ্য বহসারবে 

গড় বমল যদখা যদয়। 

তাই আদায়কৃত টাকা 

 র্া সমরয় সঠিক বনয়রম 

ব্যাংরক জমা বনবিত 

করে সদস্যরদে 

সদস্যরদে NID, 

যমাবাইল নম্বে, েবব ও 

ঋরণে সকল তথ্য 

সম্ববলত িাটা যবইজ 

র্করব। বকবস্তরত 

আদায়কৃত ঋরণে টাকা 

 র্াসমরয় ব্যাংরক জমা 

বনবিত করে সদস্যরদে 

এসএমএস বদরয় 

জাবনরয় যদওয়া হরব। 

জনাব যমরহদী আিাে 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৭০% না না হযাঁ  



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

এসএমএস বদরয় জাবনরয় 

যদওয়া হরব য , আপনাে  

আজরক পবেরোধীত 

৪০০/- টাকা আসল, 

৫০/- টাকা যসবামূল্য ও 

৫০/- টাকা সঞ্চয় যমাট 

৫০০/- টাকা ব্যাংরক 

জমা হরয়রে।  াে স্কল 

নং ২৫। 

১৭ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

স টওয়যারেে 

মাধ্যরম বহসাব 

েিন 

 

  এস.এম জাহােীে আলম 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৪০% না না হযাঁ  

যমা: শুকুে আলী 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

১৮ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

তত্রমাবসক 

বভবিরত সঞ্চয় 

বববেনী যপ্রেণ 

 

সদস্যগরণে জমাকৃত 

সঞ্চরয়ে পবেমাণ/বহসাব 

এক নজরে যকান তথ্য 

ইউআেবিও তর্া 

অব রসে কারে না 

র্াকায় এবং যকান 

কােরণ সদস্যরদে পাে 

বই হাবেরয় যগরল 

সদস্যরদে ব্যবিগত 

পাে ববহ ও –এ এবি 

২। ব্যাংরক জমা। 

৩। উপরজলা প যারয় 

সবমবত/দলওয়ােী কযাে 

ববহ/খবতয়ারন এবি 

৪। ইউআেবিও এে 

দপ্তরে কবম্পউটারে-এ 

সঞ্চরয়ে সদস্যওয়যােী 

তথ্য এবি। 

মবজবুে েহমান  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৫০% 

 

না না হযাঁ  

যমা: বতোন যহারসন  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: যবলাল যহারসন 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

সঞ্চরয়ে জমাকৃত তথ্য 

 াবহবামাত্র সেবোহ 

সম্ভব হয় না। এরত 

সবমবতে অন্যান্য 

স্বাভাববক কা যক্ররম 

ববরূপ প্রভাব পরড়। 

৫। তত্রমাবসক বভবিরত 

সদস্য ওয়ােী তথ্য। 

মাঠকমীকর্তযক ববতেণ 

ও সাপ্তাবহক উঠান 

তবঠক। 

যমা: ব রোজ আহরমদ 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

তুবহন যহারসন 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

১৯ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

পু ূঁবজ গঠরনে 

মাধ্যরম 

সবমবত/দরলে 

সদস্যরদে 

সাবলবম্বকেণ 

সবঞ্চত অর্ য সঠিকভারব 

বববনরয়াগ না হওয়া। 

মাবসক বভবিক সঞ্চয় 

আদারয়ে ব্যবস্থা 

গ্রহণপব যক পবজে 

পবেমানবৃবি। 

২। ১টি সবমবত/দরলে 

৩০ জন সদরস্যে 

বাৎসবেক ৭,২০০০/- ৫ 

বেে এবং উি টাকাে 

সুদ ৫৪০০/- টাকাসহ 

প্রাপ্ত টাকা সংবিষ্ট 

সবমবতে সদস্যরদে 

২/৩ জরনে মরধ্য ৫% 

সুরদ বববনরয়াগ কো। 

এভারব প যায়ক্ররম ৫ 

বেে প যন্ত বববনরয়াগ ও 

উরিালন প্রবক্রয়া 

অব্যহত োখা। 

৩। ৫ বেে পে সংবিষ্ঠ 

সবমবত/দরলে সদস্য 

যমা: োবকল আহরমদ 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৭০% না না হযাঁ  



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

৪১৪,০০০/- পু ূঁবজ 

গঠরনে মাধ্যরম উি 

সবমবত/দলরক স্বালম্বী 

যর্াষনা। 

২০ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

সঠিক 

উপকােরভাগী 

বনব যা ন 

  

১। সঠিক প্র াে না 

হওয়া। 

২। প যান্ত তথ্য সংগ্ররহ 

না হওয়া। 

৩।বনয়বমত উঠান তবঠক 

না হওয়া। 

১।প্র াে প্র ােনা 

২। উঠান তবঠরক 

প্রার্বমক বনব যা ন 

৩। জবেপ। 

৪। সকরলে মতামরতে 

বভবিরত প্রকৃত 

উপকারেরভাগী বনব যা ন 

৫। সবমবত গঠন। 

৬। বিবজটাল 

িাটারবইজ প্রস্তুত। 

৭। স্বীকৃবত প্রদান।  

যমাো: আরমনা খাতুন 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৬০% 

 

না না হযাঁ  

আব্দুল্লাহ আল বারকে,  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: েহীদ উল্যাহ 

উপপবে ালক 

যলাকমান যহারসন 

 উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

 

২১ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

প্রবেিরণািে 

সহায়তাে 

মাধ্যরম 

মবহলা ঋণ 

গ্রহীতারদে 

প্রকৃত 

আত্মকম যসংস্থা

ন সৃজন 

ববআেবিবব’ে 

সুববধারভাগীরদে প্রবেিণ 

প্রদারনে পে 

আত্মকম যসংস্থারনে লরিয 

ঋণ সহায়তা প্রদান কো 

হরলও সঠিকভারব 

আয়বধ যনমূলক কম যকাে 

)আইবজএ( বাস্তবায়রন 

১। বনব যাব ত দরলে 

সকল সদরস্যে িাটা 

যবইজ প্রস্তুত করে 

আইবজএ ববরব নাপব যক 

প্রবেিণার্ী মরনানয়ে 

প্রদান কো। 

২। দীর্ যরময়াদী 

)১৫বদন/০১ মাস/ ০২ 

োেবমন আিাে 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৬০% না না হযাঁ  



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

সহায়তাে যিরত্র খুবই 

সীবমত। প্রবেিণ পেবতী 

আইবজএ বাস্তবায়রন 

সবতযকাে সহর াবগতা না 

পাওয়ায় অবধকাংে 

মবহলা ঋণ গ্রহীতা ঋরণে 

অর্ য সঠিক খারত ব্যবহাে 

না করে পবেবারেে পরুষ 

সদরস্যে হস্তগত করেন। 

 রল ঋণ গ্রহীতা মবহলা 

সদস্য কর্তযক প্রকৃতপরি 

যকান আইবজএ 

বাস্তবায়ন কো হয়না। 

এরত তাো ঋরণে সু ল 

পাওয়া যখরক ববঞ্চত হয় 

এবং ঋণ পবেরোরধ 

পরুরষে মুখারপিী হয়। 

অরনে সময় ঋরণে অর্ য 

পবেরোরধ পুরুষগণ দায়-

দাবয়ত্ব এবড়রয়  ায় 

এমনবক মবহলাগণ 

পবেবারেে পরুষ কর্তযক 

বনগৃহীত হয়। এ কােরণ 

ববআেবিবব’ে ঋণ 

মাস/০৩ মাস( প্রবেিণ 

আরয়াজরনে 

মাধ্যরমহারত কলরম 

বেখন পিবতরত 

প্রবেিণ প্রদান। 

৩। প্রবেিণ প্রদারনে 

পে ঋণ সহায়তায় বা 

সহায়তা োড়া 

অনুরমাদন )এককাবলন( 

প্রবেিরণািে সহায়তা ) 

 ন্ত্রপাবত, যমবেনােী, 

কা ামাল ( সেবোহ 

কো। 

৪। ঋরণে অর্ য 

বববনরয়াগ করে ঋণ 

গ্রবহতাে 

আত্মকম যসংস্থানমূলক 

কম যকাে বাস্তবায়রন 

প্ররয়াজনীয় সহায়তা 

প্রদান কো। 

৫। প্ররয়াজনীয় 

কা ামারলে বলংরকজ 

এবং ঋণ গ্রবহতাে 

উৎপাবদত পণ্য 

বাজােজাতকেরণে 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

কা যক্ররমে মূল উরিশ্য 

ব্যাহত হয়। 

সুর াগ সৃবষ্টে জন্য 

যসলস যসন্টাে স্থাপন ও 

ববআেবিবব’ে অন্যান্য 

যসলস যসন্টারেে সারর্ 

বাজােজাতকেণ 

বলংরকজ স্থাপন কো।   

২২ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

আয়বধ যনমূলক 

কম যকারে 

সহায়তা২ 

১। আয় বধ যনমূলক 

কম যকারেে উপে 

আত্মবনভযেেীল হরয় 

জীবন মান পবেবতযরনে 

ধােনা না র্াকাে 

সমস্যা। 

২। সঠিক আইবিএ 

বনব যা ন সংক্রান্ত ধােণা 

না র্াকা। 

৩। কা ামাল সংক্রান্ত 

ধােনাে অভাব। 

৪। সঠিক প্রবেিরণে 

অভাব। 

৫।  াতায়ারতে সমস্যা। 

১। সদস্য বনব যা ন 

২। বেরেে শুরুরত 

প্রবেিকযারলোে ও 

প্রবেিণ প্যারনল ততেী 

৩। প্রবেিক বনব যা ন 

৪। স্থান, তাবেখ ও 

সময় বনধ যােণ। 

৫। প্রবেিন প্রদান। 

৬। সনদ প্রদারন 

সহায়তা 

৭। কাঁ ামাল 

সেবোহকােী 

প্রবতষ্ঠারনে সারর্ 

সংর াগ সহায়তা 

৮। উৎপাদন শুরু। 

৯। উৎপাবদত পণ্য 

বাজােজাত যেরণ 

সহায়তাসহ মারকযটিং 

হাজেী সেকাে 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৫০% না না হযাঁ  

যমাহাম্মদ জাববে আবরন 

হাব জ 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমােরেদ আলম 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

ততেীরত সহায়তা 

প্রদান। 

 

২৩ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

যমাবাইল 

এযাপস ততেী 

ববআেবিবব’ে 

কম যকতযা/কম য ােীরদে 

যমাবাইল নম্বে 

ব্যবহারেে সহজ পিবত 

অল্প সমরয় সহরজ 

যমাবাইল নম্বরে কর্া 

বলা  ারব। 

এ.এম.এ যসারহল 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

১০০% ৫০.০০০/- হযাঁ হযাঁ  

২৪ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

হযােআউট ও 

পাওয়াে 

পরয়ন্ট 

সংেিরণে 

মাধ্যরম 

প্রবেিণ 

যসোরনে 

কা যকাবেতা 

বৃবি 

বববভন্ন প্রবেিরণে 

যলক াে েীট সংেবিত 

এবং তা পেবতী ব্যবহাে 

প্রবক্রয়া সহজ কো। 

প্রবেিণার্ীরদে 

প্ররয়াজরন য  যকান 

স্থান সমরয় যলক াে 

েীট প্রাবপ্ত সহজ হরব। 

লাবনী খাতুন 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

৩০% না না হযাঁ  

২৫ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

সঞ্চয় বৃবিে 

মাধ্যরম 

গ্রাজুরয়ট 

সদস্য ততেী 

আর্ য সামাবজক উন্নয়রনে 

লরিয সুববধারভাগীরদে 

আবর্ যক স্বালবম্ব কোে 

জন্য সঞ্চয় বৃবি কো। 

আবর্ যকভারব সাবলবম্ব 

কো যগরল সামাবজক 

উন্নয়ন র্টরব এবং 

গ্রাজুরয়ট সদস্য ততেী 

হরব। 

যবগম নাজনীন খানম 

উপপবে ালক 

৪০% 

 

না না হযাঁ  

আবেফুল হক 

উপপবে ালক 

যমা: বাবলু যহারসন 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

স্বপন  ন্দ্র বম যণ 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমাহাোঃ তাজ নওয়াজ উল 

কববে 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: েেী  মজুমদাে 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

ওবায়দুল ইসলাম 

সহকােী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা 

 

২৬ স্থানীয় সেকাে, 

পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

সমবায়ীরদে 

প্রবেিণ প্রদান 

ববরকবন্দ্রকেণ 

সমবায়ী সদস্যরদে 

প্রবেিণ প্রদান সহজ 

কোে জন্য স্থানীয়ভারব 

সবমবত প যারয় প্রবেিণ 

প্রদান  ালুকো। 

সমবায়ীরদে সময় ও 

খে  কমরব  রল 

প্রবেিণ গ্রহরণ আগ্রহী 

হরব। 

ভরবে েঞ্জন য ৌধুেী 

উপপবে ালক 

 

৪০% না না হযাঁ  

যমাো: োরবয়া সুলতানা 

উপপবে ালক (ভােোঃ) 

েরমে কুমাে সাহা  

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: অবলউল্লাহ খান 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

ইবলয়াস যহাসাইন 



ক্রোঃ 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংবিপ্ত 

বববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

য ৌবিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও ঠিকানা কা যক্ররমে 

অগ্রগবত 

)%( 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূব  গ্রহণ 

কো হরয়রে 

বকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

বকনা ? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কম যকতযা 

নাম, 

পদবী, 

য ান ও 

ইরমইল

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: যমাকারেে যহারসন 

ভূ ূঁইয়া 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: জাহােীে আলম 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

যমা: মবেউে েহমান ভূ ূঁইয়া 

উপরজলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা 

 


