




বাণী

বর্তমান সরকার সুশাসন প্রতর্ষ্ঠা এবং সসবামুখী জনপ্রশাসন তবতনম তাণণ বদ্ধপতরকর। সরকাতর কম তচারীণের অন্যর্ম কর্তব্য হল জনগনণক

সসবা প্রোন করা। কাতির্ মাণনর সসবা প্রোণনর মাধ্যণম জনপ্রর্যাশা পূরণ র্থা সুশাসন প্রতর্ষ্ঠা বর্তমান সরকাণরর অন্যর্ম তনব তাচনী

অঙ্গীকার।

২০২১ সাণলর মণধ্য বাংলাণেশণক স্বণপান্নর্ সেশ সথণক উন্নয়নশীল সেণশ উত্তরণ ও র্থ্য প্রযুতির পূণ ত তবকাশ, সেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

২০৩০ এবং ২০৪১ সাণলর মণধ্য উন্নর্ ও সমৃদ্ধ রাণে উন্নীর্ করার লণযয সরকার তনরলসভাণব কাজ কণর যাণে। ববণেতশক তবতনণয়াগ

আকর্ তণণর জন্য ২০২১ সাণল ‘Ease of Doing Business Index’ এ বাংলাণেণশর অবস্থান দুই তিতজণে নাতমণয় আনার লণযয

নানামুখী কায তক্রম হাণর্ সনওয়া হণয়ণে। এোড়াও বাংলাণেণশর তির্ীয় সপ্রতযর্ পতরকপনা (২০২১-২০৪১) এবং ৮ম পঞ্চ-বাতর্ তক

পতরকপনা বাস্তবায়ণন সকণলর সতিতলর্ভাণব কায তক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। সরকাণরর তনব তাচনী ইশণর্হার ২০১৮ অনুযায়ী ‘আমার গ্রাম

আমার শহর - প্রতর্টি গ্রাণম আধুতনক নগর সুতবধা সম্প্রসারণ’ সারাণেণশ ‘পতরেন্ন গ্রাম-পতরেন্ন শহর’ কম তসূতচ বাস্তবায়ণন প্রতর্শ্রুতর্বদ্ধ।

এ কাণজর জন্য সময়াবদ্ধ পতরকপনা গ্রহণণর পাশাপাতশ নাগতরকণের কম সমণয়, কম খরণচ এবং দ্রুর্ সোরণগাড়ায় সসবাসমূহ সপ ৌঁণে

সেওয়া প্রণয়াজন। সরকাণরর তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/ তবভাগ/ অতধেপ্তর/ সংস্থা-র (উদ্ভাবন/ সসবা সহতজকরণ সমূহ) সযন অণন্যর তনকে

অনুকরণীয় হয় সস লণযয মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ হণর্ এই প্রথমবাণরর মণর্া (উদ্ভাবন/ সসবা সহতজকরণ) সংকলন প্রকাশনার উণযাগ গ্রহণ

করা হণয়ণে। এ সংকলন প্রকাশনার সণঙ্গ সম্পৃি সকলণক আন্ততরক ধন্যবাে জানাতে ।

স্বাধীনর্ার সুবণ ত জয়ন্তী ও মুতজব শর্বণর্ ত আমাণের প্রর্যাশা সকণলর ঐকাতন্তক প্রণচষ্টায় জাতর্র তপর্া বঙ্গবন্ধু সশখ মুতজবুর রহমাণনর

স্বণের ‘সসানার বাংলা’ র্থা সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নর্ বাংলাণেশ তবতনম তাণণ জনপ্রশাসণন উদ্ভাবন চচ তা গুরুত্বপপূণ তভূতমকা পালন করণব।

খন্দকার আণনায়ারুতল ইসলাম

মতন্ত্রপতরর্ে সতচব

গণপ্রজার্ন্ত্রী বাংলাণেশ সরকার



সতচব, সমন্বয় ও সংস্কার

মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ

গণপ্রজার্ন্ত্রী বাংলাণেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাণেশ একটি গণর্াতন্ত্রক ও কল্যাণমূলক রাে। বর্তমান সরকার ২০২১ সাণলর মণধ্য বাংলাণেশণক তিতজোল বাংলাণেণশ রূপান্তণরর

মাধ্যণম মধ্যম আণয়র সেশ এবং ২০৪১ সাণলর মণধ্য একটি উন্নর্ ও সমৃদ্ধ সেণশ পতরণর্ করার লণযয বদ্ধ পতরকর। জনণসবা

তনতির্করণণর মাধ্যণম জনসন্তুতষ্ট তবধান এবং নাগতরক সসবার প্রতর্শ্রুতর্স্বরূপ বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল সথণক সরকাতর অতিসসমূণহ

সসবা প্রোন প্রতর্শ্রুতর্ (Citizen’s Charter) প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ণনর উণযাগ গ্রহণ কণর। বর্তমান সরকাণরর তনব তাচনী ইশণর্হার

২০১৮-সর্ প্রতর্শ্রুতর্ রণয়ণে সয সরকাতর সসবা োন প্রতক্রয়ায় েীর্ তসূতির্া, দুনীতর্, আমলার্াতন্ত্রক জটিলর্া এবং সব তপ্রকার হয়রাতনর

অবসান র্োণনা হণব।

সেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর ১৬ (৬)-এ সকল স্তণর কায তকর, জবাবতেতহমূলক ও স্বে প্রতর্ষ্ঠাণনর তবকাণশর মাধ্যণম সরকাতর

সসবায় নাগতরক সন্তুতষ্টর তবধৃর্ হণয়ণে। এোড়া সতচবালয় তনণে তশমালা ২০১৪-সর্ নাগতরক বা সসবা গ্রহণকারীর সুতবধাণথ ত সসবা

সহতজকরণণর তনণে তশনা প্রোন করা হণয়ণে। সসবা সহতজকরণণর মাধ্যণম সসবা গ্রহীর্াণের সভাগাতন্ত হ্রাস করার তবর্য়টি অতভণযাগ

প্রতর্কার ব্যবস্থা সংক্রান্ত তনণে ততশকা ২০১৫-সর্ও তনণে ততশর্ হণয়ণে। জনপ্রশাসণন কাণজর গতর্শীলর্া ও উদ্ভাবনী েযর্া বৃতদ্ধ এবং

নাগতরক সসবা প্রোন প্রতক্রয়া দ্রুর্ ও সহতজকরণণর পন্থা উদ্ভাবন ও চচ তার লণযয সরকার প্রণর্যক মন্ত্রণালয়/তবভাগ পয তাণয় চীি ইণনাণভশন

অতিসার এবং সংস্থা/সজলা/উপণজলা পয তাণয় ইণনাণভশন অতিসাণরর সনতৃণ্বপ একটি কণর ইণনাণভশন টিম গঠণনর তসদ্ধান্ত গ্রহণ কণরণে।

উদ্ভাবন উণযাগ গ্রহণ ও উণযাগ গ্রহণণর সুণযাগ সৃতষ্ট এবং েযর্া উন্নয়ণন ইণনাণভশন টিমসমূহ ভূতমকা রাখণে।

প্রতর্ বের মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ মন্ত্রণালয়/ তবভাগ, অতধেপ্তর/সংস্থা, সজলা/উপণজলা পয তাণয় বাতর্ তক উদ্ভাবন কম তপতরকপনা প্রণয়ন ও

বাস্তবায়ন অগ্রগতর্ কাঠাণমা এবং মূল্যায়ন তনণে ততশকা প্রনয়ণ কণর থাণক। ২০২০-২১ সথণক বাতর্ তক উদ্ভাবন কম তপতরকপনা প্রণয়ন ও

মূল্যায়ন তনণে ততশকা এতপএ-এর সণঙ্গ সমতন্বর্ভাণব প্রনয়ণ করা হণে। সকল মন্ত্রণালয়/তবভাগ কতৃতক উদ্ভাবন, সসবা সহতজকরণ এবং

তিতজোইণজশন সংক্রান্ত কায তক্রণমর সমন্বয় সাধন ও পতরবীযণণর লণযয মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ হণর্ ই-সাতভ তস মতনেতরং কতমটি গঠন করা

হণয়ণে।

সরকাণরর তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/ তবভাগ/ অতধেপ্তর/ সংস্থা-এর (উদ্ভাবন/সসবা সহতজকরণ সমূহ) সযন শুধু তনজ প্রতর্ষ্ঠাণনর মণধ্যই সীমাবদ্ধ

না থাণক, অণন্যর তনকে অনুকরণীয় হয় সস লণযয মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ হণর্ এই প্রথমবাণরর মণর্া (উদ্ভাবন/সসবা সহতজকরণ) সংকলন

প্রকাশনার উণযাগ গ্রহণ করা হণয়ণে। এ সংকলন প্রকাশনার উণযাগণক সাধুবাে জানাতে।

উন্নয়ণনর এই অগ্রযািাণক আণরা সবগবান কণর জাতর্র তপর্ার স্বণের ‘সসানার বাংলা’ তবতনম তাণণ সরকাতর েপ্তরসমূহ উদ্ভাবণনর মাধ্যণম

সসবা সহতজকরণ প্রতক্রয়া অব্যহর্ রাখণব বণল আতম তবশ্বাস কতর।

সমাোঃ কামাল সহাণসন
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1। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: কৃর্ণকর জানালা-আপনার িসণলর সমস্যার সমাধান এখাণনই

কীভাণব যািা শুরুত/পেভূতম:

িসণলর তক সমস্যা হণয়ণে র্া অণনক সময় কৃর্ক বুঝণর্ পাণরন না, এমনতক কৃতর্ সম্প্রসারণ কমীর কাণে ভাণলাভাণব বলণর্ও

পাণরন না, িণল সমস্যা সঠিকভাণব সনাি করা কঠিন হণয় পণড়। সমস্যা সঠিকভাণব সনাি না হণল কৃর্কণক সমাধান প্রোন

করাও কঠিন হণয় পণর িণল কৃর্ক তেণশহারা হণয় যান, কৃতর্ অতিস ও কীেনাশণকর সোকান সহ নানা স্থাণন যার্ায়ার্, সমাধান

সপণর্ সপণর্ িসণলর অণনক যতর্ হণয় যায়, উৎপােন খরচ বাণড় এবং কৃর্ণকর আতথ তক যতর্ হয়। এটুআই সপ্রাগ্রাণমর একটি

কম তশালায় জনাব সমা: আব্দুল মাণলক, কৃতর্ সম্প্রসারণ অতিসার (র্ৎকালীন), ফুলবাড়ীয়া, ময়মনতসংহ এ সমস্যার একটি উদ্ভাবনী

সমাধান তচন্তা কণরন এবং তিতজোল তসণেম অি োন্ট’স প্রবণলম আইণিনটিতিণকশন (তিতপতপআইএস) নাণম র্া বাস্তবায়ণনর

উণযাগ সনন। শুরো তেল এরকম: মাণঠ সচরাচর হয় এমন তকছু সমস্যার েতব তুণল কতম্পউোণর রাখা হয় । এরপর কৃর্ক সকান

সমস্যা তনণয় আসণল র্াণের সস েতবগুণলা সেখাণনা হয় । সেখা সগল এটি খুব ভাল কাজ করণে । কৃর্ক েতব সেণখ তনণজই র্ার

িসণলর সমস্যাটি তচতির্ করণর্ পারণেন । এরপর েতবগুণলার সাণথ সমস্যার সমাধান যুি করা হল । এবার এটি িসণলর সমস্যার

সমাধান সেওয়ার সযণি কৃর্ক ও কৃতর্ সম্প্রসারণ কমী উভণয়র জন্যই সহায়ক হল । কৃর্কণের মর্ামর্ সনবার জন্য একাতধক

জতরপ পতরচালনা করা হয় । এণর্ সেখা যায় সযসব কৃর্ক র্খনও এ পদ্ধতর্ণর্ সসবা সননতন র্াণের মণধ্য ৭৬% এবং যারা এ

পদ্ধতর্ণর্ সসবা তনণয়ণেন র্াণের মণধ্য ১০০% কৃর্ক মণন কণরন পদ্ধতর্টি র্াণের জন্য সহায়ক । তবণশর্জ্ঞগণণর কাে সথণকও

অসংখ্য মন্তব্য ও পরামশ ত আণস। পরামশ ত আণস তিতপতপআইএস এর একটি বাংলা নাম তেণয় র্া কৃর্কণের মাণঝ জনতপ্রয় করার ।

সস আণলাণকই তিতপতপআইএস এর নামকরণ করা হয় “কৃর্ণকর জানালা”। এটুআই সপ্রাগ্রাণমর সাতভ তস ইণনাণভশন িাণডর সহায়র্ায়

প্রায় দুই বের ধণর সারাণেশ সথণক তবতভন্ন িসণলর নানা সমস্যার েতব সর্ালা হয় এবং সমস্যাগুণলা প্রাথতমকভাণব সনাি করার পর

র্া িাোণবণজ যুি করা হয়। প্রায় ৮০,০০০ েতব সথণক বাোই কণর ১২০ টি িসণলর ১০০০ এর সবতশ সমস্যার েতব সমাধানসহ

পয তায়ক্রণম যুি কণর কৃর্ণকর জানালা বর্তর করা হয়, তবণশর্জ্ঞগণণর িারা প্রতমর্ করা হয় এবং র্া কৃর্ক ও কৃতর্ সম্প্রসারণ

কমীণের জন্য অনলাইন ও অিলাইণন সহজলভয করা হয়। কাজটি করণর্ তগণয় সবশতকছু চযাণলঞ্জ সমাকাণবলা করণর্ হয়। প্রথম

চযাণলঞ্জ তেল এণর্া এণর্া িসণলর এণর্া এণর্া সমস্যার েতব সংগ্রহ করা। কারণ ইন্টারণনণে প্রাপ্ত েতব কৃর্ণকর মাণঝ তিধা বর্তর

করণর্ পাণর বণল পুণরাপুতরই এণেণশর জলবায়ুণর্ িসণলর সমস্যার সয তচি হয় র্া ব্যবহার করার সচষ্টা করা হয়। সকান িসল

সযখাণন চার্ হয় সসখাণন উপযুি সমণয় তগণয় েতবটি সর্ালা তেল আণরকটি তবরাে চযাণলঞ্জ। শুরুতণর্ আণরকটি চযাণলঞ্জ তেল নতুন

একটি পদ্ধতর্ণর্ কৃর্কণের সসবা প্রোণনর এ তবর্য়টি কৃতর্ সম্প্রসারণ সসবা গ্রহণ ও প্রোণনর সাণথ জতড়র্ণের মাণঝ গ্রহণণযাগ্য করা

এবং এর কায তকাতরর্া প্রমাণ করা। র্ণব সবগুণলা চযাণলঞ্জই এটুআই, কৃতর্ সম্প্রসারণ অতধেপ্তর, কৃতর্ মন্ত্রণালয়, সেকতনকযাল

এেপাে ত কতমটি ও সহকমীগণণর সহায়র্ায় সিলভাণব সমাকাণবলা করা সম্ভব হয়। এ সযণি উদ্ধতর্ন কতৃতপণযর সামণন বার বার

উপস্থাপন ও মর্ামর্ গ্রহণ, সসবা গ্রতহর্াণের (কৃর্কণের) চাতহো বুণঝ সস অনুযায়ী প্রতর্তনয়র্ সংণশাধন করা হণয়ণে। সংতিষ্ট

সকণলর মর্ামর্ তনণয় কাজ করা ও সাব তযতণক সলণগ থাকার তবর্য়গুণলা ভাল কাজ কণরণে। বর্তমাণন ‘কৃর্ণকর জানালা’র এযাপ

সে-সোণর পাওয়া যাণে। ‘কৃর্ণকর জানালা’ এযাণপর প্রথম ভাস তণনর িাউনণলাি সংখ্যা ৫০,০০০ এর সবতশ।

মন্ত্রণালণয়র নাম: কৃতর্ মন্ত্রণালয়
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পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণে:

কৃর্ণকর জানালা ব্যবহার কণর সসবা গ্রতহর্া ও সসবা প্রোনকারী উভণয়ই উপকৃর্ হণেন। সসবা গ্রতহর্া দ্রূর্ ও সঠিক সসবা পাণেন

আর সসবা প্রোনকারী কৃর্ণকর জানালা ব্যবহার কণর সয সকান সমস্যার খুব সহণজই দ্রুর্ ও তনর্ভ তল সমাধান তেণর্ পারণেন। কৃর্ণকর

জানালা ব্যবহার করণল সসবা গ্রতহর্া ও সসবা প্রোনকারীর মধ্যকার সম্ভাব্য কমুতনণকশন নণয়জ সব ততন্ন পয তাণয় নাতমণয় আনা যায়।

এটি ব্যবহার কণর একজন অগ্রসর কৃর্ক তনণজও র্ার িসণলর সমস্যার সমাধান করণর্ পাণরন।

উদ্ভাবণনর িলািল:

# সসবা সপণর্ / তেণর্ ৮১.০০% পয তন্ত সময় সাশ্রয় হণয়ণে

# সসবা সপণর্/তেণর্ ৮৭.০০% পয তন্ত খরচ সাশ্রয় হণয়ণে

# সসবা সপণর্/তেণর্ ৪০.০০% পয তন্ত যার্ায়ার্ সাশ্রয় হণয়ণে (সূি-আউেকাম োতি তরণপাে ত২০১৮, এটুআই)

অন্যান্য সুতবধা:

# কৃর্ক তবণশর্জ্ঞ কতৃতক প্রতমর্ সঠিক পরামশ ত সসবা পাণেন

# কৃর্ণকর সোরণগাড়ায় সসবা: ইউতনয়ন তিতজোল সসন্টার, তিয়াক ও এআইতসতসর মাধ্যণম বাড়ীর কাণেই কৃর্ক সসবা পাণেন

# কৃর্ণকর হাণর্র মুণঠায় সসবা: অণনক অগ্রসর কৃর্ক সমাবাইণল কৃর্ণকর জানালা এযাপ ব্যবহার কণর র্াৎযতণক সসবা পাণেন

ববতশষ্টয:

১. ব্যবহার করা সহজ ও ব্যবহারকারী বান্ধব।

২. এটি কৃর্ক বান্ধব: কৃর্ণকর জানালায় ব্যবহৃর্ প্রতর্টি েতব মাঠ সথণক সর্ালা এবং কৃর্ক মাণঠ সমস্যাটি ঠিক সযমন সেখণর্ পান

ঠিক সসরকম েতবই ব্যবহার করা হণয়ণে।

৩. এটি পতরণবশ বান্ধব: এণর্ বালাই ব্যবস্থাপনায় পতরণবশবান্ধব পদ্ধতর্গুণলাণক সবতশ গুরুত্বপ সেয়া হণয়ণে এবং কৃর্ণকর আচরণগর্

পতরবর্তন সযাগাণযাগ (এিতবতসতস) অন্তর্ভ তি করা হণয়ণে; যা কৃর্কণের মণধ্য এমন তকছু আচরণগর্ পতরবর্তন আনণব যার িণল

পরবর্ী সমণয় একই সমস্যার পূনরাবৃতত্ত কণম আসণব এবং রাসায়তনক বালাই নাশণকর ব্যবহারও কণম আসণব। একইসাণথ এণর্

সুতনতে তষ্ট পরামশ ত প্রোন করা হণয়ণে যা এণলাপাথাতর রাসায়তনক বালাই নাশণকর ব্যবহার কতমণয় আনণব ।

৪. অংশগ্রহণমূলক: কৃর্ণকর জানালায় েতব সেণখ কৃর্ক তনণজই র্ার সমস্যাটি তচতির্ করণেন িণল তর্তন সমাধান পাওয়ার সাণথ

সাণথ তবর্য়টি তনণজও তশখণেন।

৫. তিভাইস সরসপনতসভ: কৃর্ণকর জানালা সযণকান কতম্পউোর, ল্যাপেপ, ট্যাব ও স্মাে তণিান বা এণন্ড্রাণয়ি সমাবাইণল ব্যবহার করা

যায় ।

৬. প্রতমর্ কৃতর্ সম্প্রসারণ টুল: কৃর্ণকর জানালাণক সেণশর কৃতর্ গণবর্ণা, কৃতর্ সম্প্রসারণ ও কৃতর্ তশযার সাণথ জতড়র্

তবণশর্জ্ঞগণণর সমন্বণয় গঠির্ উচ্চ পয তাণয়র সেকতনকযাল এেপাে তকতমটি কতৃতক প্রতমর্ (standerdized) করা হণয়ণে।
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কর্ ব্যতির জীবনমাণন পতরবর্তন আনণলা:

কৃর্কণের িসণলর সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত সমাবাইল অযাপ ‘কৃর্ণকর জানালা’ ৫০,০০০+ িাউনণলাণির মাইলিলক অতর্ক্রম

কণরণে। এর তরতভউ সংখ্যা ৭০০+ (৪.৬)। ‘কৃর্ণকর জানালা’র সাইজ সবশ বড় (৮৭ সমগাবাইে) হওয়া সণ্বপও ৫০,০০০+

িাউনণলাণির র্েনা অনুণপ্ররণাোয়ক।

সমাে ব্যবহারকারী ৫ লাখ+ (অযাপ, ওণয়বসাইে-অনলাইন ও অিলাইন সহ)

সকান সভাগাতন্ত োড়াই কৃর্ণকর জানালা অযাপ ব্যবহার কণর কৃর্ক সসবা পাণেন।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্:

জনাব সমাোঃ কামরুতজ্জামান, কৃর্ক, সুনামগঞ্জ: “আতম তনয়তমর্ কৃর্ণকর জানালা ব্যবহার কতর এবং তনণজই সমস্যা সনাি কণর

সমাধান করণর্ পাতর। আতম সকান নতুন িসল চার্ করার আণগও কৃর্ণকর জানালায় সেণখ সনই এ িসণলর তক তক সরাগ- সপাকা

হয়। যাণর্ আণগ সথণক সর্কত থাকণর্ পাতর।”

জনাব সমাোঃ োকন তময়া, কৃর্ক বালাগঞ্জ, তসণলে: “যখনই আমার সকান িসণলর সমস্যা হয় আতম র্খন কৃর্ণকর জানালা ব্যবহার

কতর এবং তনণজই সমস্যা সনাি কণর সমাধান করণর্ পাতর।”

A Google User- “অণনক গুণলা কৃতর্ তবর্য়ক app িাউনণলাি করলাম। এই app োই সবণচণয় best লাগণলা। এক কথায়

অসাধারণ app. একেম মণনর মর্। সবগুণলা কৃতর্ app তিতলে কণর শুধু এোই সরণখ তেলাম। ধন্যবাে app কম তকর্তাণের।”

সূি: “কৃর্ণকর জানালা”- অযাণপর ইউজার তরতভউ সথণক সনয়া।

টিতভতস/ গ্রাি/ ইনণিাগ্রাতিকস্/ েতব/ তভতিও

ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ সসবা ও এযাপ ব্যবহার কণর প্রেত্ত সসবার তুলনা (সূি-আউেকাম োতি তরণপাে ত২০১৮, এটুআই)
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সময় (তমতনে) খরচ (োকা) যার্ায়ার্ (বার)

ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ সসবা ৬৬ ২৪৮ ৫

এযাপ ব্যবহার কণর প্রেত্ত সসবা ১২ ৩২ ৩

কণমণে ৫৪ (৮১%) ২১৬ (৮৭%) ২ (৪০%)



িাোণবজ তলংক-

http://www.infokosh.gov.bd/krishokerjanala/home.html

সমাবাইল অযাপস তলংক-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhdel.codex.krishokerjanala

তভতিও তলংক: .

1. https://www.youtube.com/watch?v=kwXmMlHfNeg&t=5s

2. https://www.youtube.com/watch?v=EZ0-UHiZ5p0&t=94s

3. https://www.youtube.com/watch?v=pDkEsy7PdSQ

4. https://www.youtube.com/watch?v=z8eUkJIS06U

5 .https://www.youtube.com/watch?v=LZj95FburUg&t=2s

6. https://www.youtube.com/watch?v=xWtoXwEWETE&t=4s

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

4

সেস্য/সেস্যণের নাম ও ঠিকানা েতব

সমাোঃ আব্দুল মাণলক

উপণজলা কৃতর্ অতিসার (এলআর)

কৃতর্ সম্প্রসারণ অতধেপ্তর, খামারবাতড়, ঢাকা

(বর্তমাণন তপএচইচতি অধ্যয়ণরর্)

সমাবাইল: ০১৭১৬৯২৪৩৪৪

ইণমইল: malekdae@gmail.com



2। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: প্রকৃর্ কৃর্কণের তনকে সথণক ধান ও গম সংগ্রহ

প্রকপটি গ্রহণণর সপ্রযাপেোঃ

বাংলাণেশ কৃতর্ প্রধান সেশ। এ সেণশর মানুণর্র প্রধান িসল ধান ও গম। কৃর্করা সূণয তােয় সথণক সূয তাস্ত পয তন্ত অক্লান্ত পতরশ্রম কণর

ধান ও গম উৎপােন কণর থাণক। কৃর্কণের উৎপাতের্ খাযশস্য শুধু আমাণের সেণশর মানুণর্র চাতহো সমোয় না; পৃতথবীর তবতভন্ন

সেণশ রপ্তাতন হণয় থাণক। তকন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী ও মধ্যসত্ত্বণভাগীণের সে রাণত্ম প্রকৃর্ কৃর্ক উৎপাতের্ ধান/গম সরকাণরর তনকে

তবক্রয় করণর্ পাণরনা এবং ন্যায্যমূল্য সথণক বতঞ্চর্ হয়। সয সব কৃর্কণের উৎপাতের্ খাযশস্য আমরা প্রতর্তেন ভযণ কণর থাতক,

র্ারাই যতে অবণহতলর্ থাণক, উৎপাতের্ খাযশণস্য ন্যায্যমূল্য না পায়; র্ণব সসটি হণব আমাণের সেণশর উন্নয়ণনর একটি বড়

অন্তরায়। কলাপাড়া উপণজলাটি সেণশর েতযণাঞ্চণল অবতস্থর্। এখানকার উপণজলা খায তনয়ন্ত্রক তহণসণব অতর্তরি োতয়্বপ গ্রহণণর

পর সংগ্রহ সম সুণম ধান সংগ্রণহর সময় প্রকৃর্ কৃর্কণের তনকে সথণক ধান ও গম সংগ্রহ আইতিয়াটি বাস্তবায়ণনর ধারণা গ্রহণ করা

হয়।

মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ, এটুআই ও তবভাগীয় কতমশনাণরর কায তালয়, বতরশাল আণয়াতজর্ ০২/০৬/২০১৪ হণর্ ০৭/০৬/২০১৪ তি: র্াতরণখ

বতরশাল সাতকতে হাউণজ Workshop on Innovation in Public Service- এ অংশগ্রহণ কতর । Workshop- এ সেণশর

েতযণাঞ্চণল অথ তাৎ বতরশাল তবভাণগ তকভাণব সরকাণরর খাযশস্য সংগ্রহ কায তক্রম সজারোর করা যায় এবং প্রকৃর্ কৃর্ণকর তনকে

সথণক ধান সংগ্রণহর তবর্য় একটি মণিল উপস্থাপন করা হয়। পরবর্ীণর্ ২১/১২/২০১৪ তি: হণর্ ২৪/১২/২০১৪ তি: পয তন্ত সাভারস্থ

বাংলাণেশ সলাক প্রশাসন প্রতশযণ সকণন্দ্র Workshop on Innovation Project Design- এ অংশগ্রহণ কতর ।

২৪/১২/২০১৪ তি: র্াতরখ সকাল ১০ র্টিকায় খায মন্ত্রণালণয়র Innovation Team এর সিুণখ প্রকৃর্ কৃর্কণের তনকে সথণক

ধান ও গম সংগ্রহ তবর্য়ক একটি পাইলে প্রকপ উপস্থাপন কতর। ৩০/০৯/২০১৫ তি: র্াতরখ পুনরায় বতরশাল তবভাগীয় ইণনাণভশন

সাণকতণল মাননীয় মতন্ত্রপতরর্ে সতচব, পতরকপনা সতচবসহ ঊর্ধ্তর্ন কতৃতপণযর সিুণখ উপস্থাপন কতর। এরই ধারাবাতহকর্ায়

২৫/১০/২০১৫ তি: র্াতরখ মাননীয় মূখ্য সতচব মণহােণয়র সঞ্চালনায় ধাণনর ন্যায্যমূল্য তনতির্করণ তবর্য়ক সসাশ্যাল তমতিয়া

সংলাপ অনুতষ্ঠর্ হয়। কৃর্কণের উৎপাতের্ ধাণনর ন্যায্যমূল্য তনতির্করণণ এই সসাশ্যাল তমতিয়া সংলাপ তবরাে ভূতমকা পালন

কণর।

বাস্তবায়ণনর প্রতক্রয়াোঃ

পটুয়াখালী সজলার কলাপাড়া উপণজলার টিয়াখালী, নীলগঞ্জ, ধানখালী, মতহপুর, চম্পাপুর ও লর্াচাপলী ইউতনয়ণনর ৫১ জন প্রকৃর্

কৃর্ণকর তনকে সথণক ধান সরাপণনর সময় প্রকৃর্ কৃর্ণকর জার্ীয় পতরচয়পি নং, সমাবাইল নম্বর এবং ব্যাংক অযাকাউন্টসহ

িাোণবজ বর্তর কণর সংতিষ্ট ইউতনয়ন তিতজোল সসন্টার ও উপণজলা ওণয়ব সপাে তাণল িাোণবজ প্রেশ তন করার ব্যবস্থা করা হয়।

িাোণবজভূি প্রকৃর্ কৃর্ক সথণক ধান সংগ্রহ পূব তক ব্যাংক অযাকাউণন্টর মাধ্যণম মূল্য পতরণশাধ করা হয়।

মন্ত্রণালণয়র নাম: খায মন্ত্রণালয়
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এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণেোঃ

কৃর্কগণ র্াণের সময় অপচয়, কাণজ তবঘ্ন র্ো ও যার্ায়ার্ খরচ সথণক মুতি সপণয়ণে। র্াণের উৎপাতের্ ধাণনর ন্যায্যমূল্য সপণয়

উচ্ছ্বতসর্ ও র্াণের মণধ্য ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পতরলতযর্ হণয়ণে।

খায মন্ত্রণালণয়র ২৭/০৮/২০১৫ তি: র্াতরণখ অনুতষ্ঠর্ আগে/২০১৫ মাণসর মাতসক সমন্বয় সভায় উপস্থাতপর্ পাইলে প্রকপটি সারা

সেণশ Replicate করার তসদ্ধান্ত গৃহীর্ হয়। গৃহীর্ এই প্রকণপর আণলাণক সংগ্রহ তবভাগ, খায অতধেপ্তর, ঢাকা’র ০৫/০৫/২০১৬

তি: র্াতরণখর ৭১০ নং স্মারণক সংগ্রহ নীতর্মালা সংণশাতধর্ হয় এবং ২০১৭ সাণলর নীতর্মালায় ধাণনর উৎপােন তবণবচনা কণর

সংগ্রণহর লযযমািা তনধ তারণ ও িাোণবজকৃর্ কৃর্কণের তনকে হণর্ ধান/গম সংগ্রহ পূব তক র্াণের ব্যাংক একাউণন্ট মূল্য পতরণশাণধর

তবর্য়টি সংণযাতজর্ হয়। এই প্রকণপর িলািণলর তভতত্তণর্ বাংলাণেশ কতম্পউোর কাউতিণলর এলআইতসটি প্রকণপর আওর্ায়

প্রকৃর্ কৃর্ণকর তনকে হণর্ ধান সংগ্রণহর জন্য জার্ীয় পতরচয়পি যাচাইণয়র সুতবধা সরণখ ই-সাতভ তস প্রণয়ন করা হণয়ণে।

প্রকপ সংতিষ্ট েতবোঃ

বাস্তবায়নকারীর নাম, পেতব, কম তস্থল ও সিান নং: সমাোঃ মতনরুতল হক, উপণজলা খায তনয়ন্ত্রক, পটুয়াখালী সের, পটুয়াখালী

অতর্তরি োতয়ণ্বপ- কলাপাড়া, পটুয়াখালী (বর্তমাণন- বগুড়া সের, বগুড়া)। সমাবাইল নম্বর: ০১৭৪০৬১০০০৯, সেতলণিান: ০৫১-

৬৫১১৭।

েতবোঃ পটুয়াখালী সজলার সশ্রষ্ঠ ইণনাণভশন কম তকর্তা তহণসণব পুরস্কার গ্রহণ।
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৩। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: খাযবান্ধব কম তসূতচর আওর্ায় সভািাণের খাযশস্য প্রাতপ্ত মতনেতরং

কীভাণব যািা শুরুত/ পেভূতম:

সেণশর হর্েতরি মানুণর্র খায তনরাপত্তা তনতির্কণপ খায অতধেপ্তর কতৃতক খাযবান্ধব কম তসূতচর আওর্ায় সেণশর ৫০ লাখ

হর্েতরি পতরবার প্রতর্ বেণরর কম তাভাবকালীন ০৫ মাস (মাচ ত-এতপ্রল, সসণেম্বর-নণভম্বর) ১০ োকা সকতজ েণর পতরবার প্রতর্ মাণস

৩০ সকতজ কণর চাল সরবরাহ করা হয়। এ কম তসূতচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ হাতসনার একটি ব্র্যাতডং কম তসূতচ। গর্ সসণেম্বর/১৮

মাণস সরাইল উপণজলায় এ কম তসূতচণর্ তিলার কতৃতক সভািাণের মাণঝ চাল তবর্রণ কায তক্রম পতরেশ তন করণর্ যাই। সভািাগণ

তিলাণরর সোকাণনর সামণন লাইণন োঁতড়ণয় চাল তনণেন সেখা সগণলা। সঠিকভাণব চাল পাণেন তকনা কণয়কজন সভািার কাণে

জানণর্ চাওয়া হয়।

২-৩ জন সভািা সঠিকভাণব চাল পাণেন বণল জানাণলও তিলাণরর সামণন এ তবর্ণয় কথা বলণর্ অতধকাংশ সভািার মাণঝ অস্বতস্ত

লযয করা সগণলা। বুঝা সগণলা তিলার স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যতি হওয়ায় চাল ওজণন কম সেওয়া/তনধ তাতরর্ সময় সোকান সখালা না

থাকা/অন্য সকান অসুতবধা থাকণলও সভািা ভণয় তকছু বলণেন না। পাণে র্ার নামটি র্াতলকা হণর্ বাে পণড় যায়। সরকাতর সকান

তবভাগ/অতিস হণর্ এ সসবা সেয়া হণে এবং সসবা প্রাতপ্তণর্ সকান অসুতবধা হণল সকান অতিণস সযাগাণযাগ করণর্ হণব এ তবর্ণয়

সভািাণের সকান ধারণা সনই। তিলাণরর সোকাণনর সামণন কতৃতপণযর সাণথ সযাগাণযাণগর নম্বর না থাকায় সভািা চাল প্রাতপ্তণর্

সকান অসুতবধার (সঠিক ওজন, তনধ তাতরর্ মূল্য, চাণলর মান) সিুখীন হণল র্াৎযতণক কতৃতপযণক জানাণনার সুণযাগ পাণেন না।

োপ্ততরক ব্যস্তর্ার কারণণ ট্যাগ অতিসার/র্োরতক কম তকর্তা সাব তযতণক তিলাণরর সোকাণন উপতস্থর্ থাকণর্ পাণরন না। স্থানীয়

জনপ্রতর্তনতধর মাধ্যণম চাল তবতক্রর র্াতরখ ও সময় জানাণনা হয়, িণল অণনক সভািা র্থ্য পান না। িাোণবজ-এ সভািার সমাবাইল

নম্বর না থাকায় র্াৎযতনক/সয সকান সময় সভািার খাযশস্য প্রাতপ্তর তবর্য়টি যাচাই করা যায় না।

সমস্যা সমাধাণনর জন্য উপণজলা ও সজলা কম তকর্তার সমাবাইল নম্বর সম্বতলর্ সিস্টুন বর্তর কণর সকল তিলাণরর সোকাণন োতনণয়

সেয়া হণলা। তিলাণরর মাধ্যণম সভািাণের সমাবাইল নম্বর সংগ্রহ কণর তবযমান িাোণবজ-এ অন্ততর্ভি করা হণলা। মাস সশণর্ অতিস

হণর্ বেবচয়ন তভতত্তণর্ ১-২% সভািাণক সিান করা হণলা। মাণসর শুরুতণর্ সভািাণক বাল্ক এসএমএস পাঠাণনা হণলা। সরাইল

উপণজলায় উণযাগটির মাধ্যণম তিলারণের চাল তবর্রণ কায তক্রণম স্বের্া বৃতদ্ধ পাওয়ায় পাশ্বতবর্ী নাতসরনগর উপণজলাণর্ও

উণযাগটির বাস্তবায়ন শুরুত করা হণলা।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ তক তক কল্যাণ বণয় এণনণে:

উপণজলা ও সজলা কম তকর্তার সমাবাইল নম্বর সম্বতলর্ সিস্টুন প্রণর্যক তিলাণরর সোকাণন োতনণয় সেয়ার পর সভািাগণ সহণজ ও

তনভতণয় র্াণের সমস্যা অতিসণক জানাণর্ শুরুত করণলন। উপণজলা অতিসার/অধীনস্থ কম তচারীর মাধ্যণম সণরজতমন অতভণযাগ যাচাই

কণর সমস্যা সমাধান কণর সেয়া হণলা। িাোণবজ হণর্ সমাবাইল নম্বর তনণয় বেবচয়ন তভতত্তণর্ ১-২% সভািাণক সিান কণর

সঠিকভাণব চাল পাওয়ার তবর্য়টি যাচাই করা হণলা। বাল্ক এসএমএণসর মাধ্যণম সভািাণেরণক চাল তবতক্র শুরুতর র্াতরখ ও সময়

মন্ত্রণালণয়র নাম: খায মন্ত্রণালয়
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জাতনণয় সেয়া হণলা। সভািাণের মাণঝ চাল তবর্রণণর তবর্ণয় তিলারণের মানতসকর্ার পতরবর্তন হণলা এবং চাল তবর্রণ কায তক্রণম

স্বের্া ও জবাবতেতহর্া বৃতদ্ধ সপণলা। পাইলের্ভি ০২টি উপণজলার ১৮,৮৪২টি হর্েতরি পতরবার তিলাণরর কাে সথণক সঠিকভাণব

চাল পাণেন এবং সরকাতর সসবায় সন্তুতষ্ট প্রকাশ কণরণেন। এ উণযাণগর িণল তভশন-২০২১ এ উতল্লতখর্ সরকার কতৃতক সুলভমূণল্য

(১০ োকা সকতজ) হর্েতরি মানুর্ণক চাল সরবরাণহর অঙ্গীকার সিলভাণব বাস্তবায়ন হণে।

উণযাগ বাস্তবায়ণনর পর সভািাণের অতভণযাগ োতখণলর জন্য সময় ও অথ ত ব্যয় কণর দূর-দূরান্ত হণর্ অতিণস আসণর্ হণে না।

সযণকান সময় সমাবাইণল সিান কণর সংতিষ্ট কম তকর্তার তনকে র্ার সমস্যা/অসুতবধার তবর্য়টি জানাণর্ পারণেন এবং দ্রুর্র্ম

সমণয়র মণধ্য সমস্যার সমাধান পাণেন। উণযাণগর িণল অতভণযাগ োতখণলর জন্য সসবা গ্রতহর্ার সময় লাগণে ৩-৪ তমতনে, পূণব ত

সযখাণন সময় লাগর্ ২-৩ র্ন্টা। পূণব ত যার্ায়াণর্র খরচ তেল ১০০-১৫০ োকা, বর্তমাণন সসখাণন খরচ হণে ৫-৬ োকা। পূণব ত ১-২

বার অতিস তভতজে করণর্ হণর্া, এখন অতিস তভতজণের প্রণয়াজন হণে না।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/ অনুভূতর্:

উণযাণগর তবর্ণয় উপকারণভাগীগণ বণলন, তিলাণরর সোকাণনর সামণন োনাণনা সিস্টুণন কম তকর্তাণের সমাবাইল নম্বর থাকায় আমরা

খুব সহণজ আমাণের সমস্যা/অতভণযাগ অতিসণক জানাণর্ পারতে এবং দ্রুর্র্ম সমণয়র মণধ্য অতভণযাণগর সমাধান পাতে। এখন

োকা ও সময় ব্যয় কণর অতিণস তগণয় অতভণযাগ োতখণলর প্রণয়াজন পণড়না। আণগ তিলাণরর সামণন র্োরতক কম তকর্তার কাণে চাল

প্রাতপ্ত সংক্রান্ত অতভণযাগ সেয়ার ব্যাপাণর আমাণের মাণঝ অনীহা কাজ করণর্া। বর্তমাণন আমরা তনভতণয় ও স্বর্োঃস্ফূর্তভাণব আমাণের

সমস্যা/অতভণযাগ অতিসণক জানাণর্ পারতে। পূণব ত ইউতপ সমম্বার/তিলাণরর সাণথ সযাগাণযাগ কণর খাযশস্য তবর্রণ শুরুতর র্াতরখ

জানণর্ হণর্া। এখন অতিস হণর্ এসএমএণসর মাধ্যণম তবর্রণণর র্াতরখ মাণসর শুরুতণর্ই জাতনণয় সেয়া হণে। বর্তমাণন প্রণর্যক

মাস সশণর্ অতিস হণর্ সিান কণর সঠিকভাণব চাল প্রাতপ্তর তবর্য়টি যাচাই করা হণে। এ উণযাণগর িণল তিলারণের মণধ্য

অতনয়ণমর প্রবণর্া হ্রাস সপণয়ণে, র্ারা সরকার তনধ তাতরর্ সময় পয তন্ত সোকান সখালা রাখণেন এবং আমাণেরণক সঠিকভাণব চাল

সরবরাহ করণেন।

েতব: আইতিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কায তক্রণমর তচি
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েতব: তিলাণরর সোকাণন োনাণনার জন্য সিস্টুন েতব: তিলাণরর সোকাণন োনাণনা সিস্টুন

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিমোঃ

১. সুবীর নাথ সচ ধুরী, সজলা খায তনয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাতড়য়া

২. কাউসার সজীব, উপণজলা খায তনয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাতড়য়া সের, ব্রাহ্মণবাতড়য়া

৩. সমাোঃ আবু কাউোর, সংরযণ ও চলাচল কম তকর্তা, ব্রাহ্মণবাতড়য়া সের এলএসতি, ব্রাহ্মণবাতড়য়া

৪. সমাোঃ শামীম আহণমে, উপণজলা খায তনয়ন্ত্রক, সরাইল, ব্রাহ্মণবাতড়য়া

৫. সমাোঃ মাসুক তময়া, িাো এতি/কণিাল অপাণরের, সজলা খায তনয়ন্ত্রণকর কায তালয়, ব্রাহ্মণবাতড়য়া।

েতব: আইতিয়া বাস্তবায়ন টিম
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৪। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: তবতভন্ন সরকাতর েপ্তর ও আবাতসক ভবনসমূণহর বেনতন্দন সমরামর্ ও রযণাণবযণ

সংক্রান্ত তপ.িতিউ.তি অনলাইন কমণেইন ম্যাণনজণমন্ট তসণেম

কীভাণব যািা শুরুত/ পেভূতম

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালণয়র অধীনস্ত গণপূর্ত অতধেপ্তর বাংলাণেণশ পূর্ত তনম তাণ অঙ্গণনর পতথকৃর্। তবগর্ প্রায় দুই শর্ বের ধণর

গণপূর্ত অতধেপ্তর সেশব্যাপী তবতভন্ন সরকাতর অতিস ও প্রতর্ষ্ঠান এবং সরকাতর আবাতসক ভবন সমূহ তনম তাণ, রযণাণবযণ ও

সমরামর্ কাজ করণে। বর্তমাণন সমগ্র সেশ ব্যাপী গণপূর্ত অতধেপ্তণরর আওর্াধীন সরকাতর অতিস ভবন ও আবাতসক ভবণনর সংখ্যা

পঁতচশ হাজাণরর অতধক। অতিস ভবন ব্যবহারকারী এবং আবাতসক ভবণন বসবাসকারীর সংখ্যা লযাতধক। বেরব্যাপী অন্তর্ পণয

তবশ হাজাণরর সবশী সংখ্যক বেনতন্দন সমরামর্ ও রযনাণবযণ কাণজর আণবেন পাওয়া যায়। এসকল আণবেনপি োতখণল ভবণন

বসবাসকারী কম তকর্তা/কম তচারীণের মূল্যবান সরকাতর োপ্ততরক সময় ব্যয়, শ্রম, তবতভন্ন োপ্ততরক প্রতক্রয়া অনুসরণ ও সংতিষ্ট গণপূর্ত

অতিণস স্বশরীণর আসণর্ হয়। পাশাপাতশ সঠিক আণবেণনর প্রতক্রয়া, ঠিকানা ও পদ্ধতর্ ইর্যাতে সম্পণকত ধারণা না থাকায় আণবেন

সংক্রান্ত জটিলর্ায় আক্রান্ত হন। যার িণল ভবণন বসবাসকারীগণ তবলম্ব ও হয়রানীর তশকার হন। তবধায়, সযণকান স্থান সথণক

সযণকান সমণয়, অনলাইণন ও স্বপর্ম সমণয় সঠিক ভাণব আণবেন করার সুণযাণগর প্রণয়াজনীয়র্া ও জনগণণর সোরণগাড়ায় সসবা

প্রোনকরণ গণপূর্ত অতধেপ্তর কতৃতক অনুধাতবর্ হয়। যা তিতজোল বাংলাণেশ তনম তাণনও অগ্রনী র্ভতমকা রাখণব।

তবযমান সমস্যা / চযাণলঞ্জসমূহ:

১। প্রচতলর্ আণবেনপণি সমস্যার তববরণ সযিতবণশণর্ সুতনতে তষ্ট নয়।

২। আণবেণনর প্রতক্রয়া, ঠিকানা ও পদ্ধতর্ সম্পণকত ধারণা না থাকা।

৩। আণবেন করণণ বসবাসকরী কম তকর্তা/কম তচারীণের সরকারী মূল্যবান োপ্ততরক সময় ব্যয়।

৪। আণবেনপি জমা প্রোণন অতিস তভতজে (visit) ও ব্যয় বৃতদ্ধ।

৫। সসবার ধাপ সবশী, সমস্যা সমাধাণন েীর্ তসূতির্া ও প্রর্যায়ন পি জটিলর্া।

৬। আণবেণনর গৃতহর্ কতপ সেবার মর্ যণথাপযুি ব্যবস্থা সনই ও সযিতবণশণর্ আণবেনপি হাতরণয় যায়।

অনুণপ্ররণার উৎস: প্রধান প্রণক শলী, গণপূর্ত অতধেপ্তর।

কী কী পেণযপ গ্রহণ করা হণয়তেল:

একটি অনলাইন তভতত্তক ইউজার ইন্টারণিস বর্রী করা হয় (http://cms-new.pwd.gov.bd)। সযখাণন সকান

বসবাসকারী র্ার ভবন ও ফ্লাে তসণলক্ট কণর সংতিষ্ট সমস্যার তববরণ তলখণর্ পারণবন ও র্া সাবতমে করণল সরাসতর সংতিষ্ট

প্রণক শলীর তনকে সমাবাইল এস.এম.এস আকাণর অতভণযাগটি সপ্রতরর্ হণয় যাণব এবং আণবেনকারীও সনাটিতিণকশন এস.এম.এস

পান।

মন্ত্রণালণয়র নাম: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (গণপূর্ত অতধেপ্তর)
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আণবেনটি অনলাইণন প্রাতপ্তর সাণথ সাণথই র্া িাোণবইণজ তলতপবদ্ধ হণয় যাণব ও এর সপ্রতযণর্ সংতিষ্ট কম তকর্তা কতৃতক গৃতহর্

ব্যবস্থার আপণিে যথা সমণয় উদ্ধর্ন কম তকর্তার কাণেও সপ্রতরর্ হয়।

আণবেনকারী তিরতর্ এস.এম.এস/ অনলাইন ট্রাতকং এর মাধ্যণম আণবেণনর অগ্রগতর্ সম্পণকত অবতহর্ হণবন ও কাজ সম্পন্ন হণল

প্রর্যয়ন সেন । অনলাইন ইন্টারণিস এর প্রশাসতনক ব্যবহার প্রান্ত সথণক আণবেনসংতিষ্ট সকল র্থ্য সমূহ সাভ তার িাোণবইণজ বা

তপ্রন্ট কণর সংরযণ করা সম্ভব। আণবেনকারীর আণবেন সংক্রান্ত সকল র্থ্য িাোণবইণজ সংরতযর্ থাকায়, একই সমস্যার তবর্ণয়

পুনরাবৃতত্ত র্েণল র্া সহণজ তচতির্ করা সম্ভব হণব এবং প্রণযাজযণযণি এর যথাযথ প্রতর্কার করাও সম্ভব হয়। এভাণব মূল্যবান

সরকাতর োপ্ততরক সময় ব্যয়, অথ ত ও শ্রম ব্যয়, তবতভন্ন োপ্ততরক প্রতক্রয়া ও সযিতবণশণর্ সংতিষ্ট গণপূর্ত অতিণস স্বশরীণর উপতস্থর্

হওয়া, সঠিক আণবেণনর প্রতক্রয়া, ঠিকানা এবং সম্পৃি জনবল, োণির উপর তনভতরশীলর্া ও কাণজর ধাপ কমাণনা সম্ভব হয়।

বাস্তবায়ণন চযাণলঞ্জ কীভাণব সমাকাণবলা করা হণয়তেল:

আইতিয়াটি বাস্তবায়ণন অথ তায়নকণপ একণসস টু ইনিরণমশন (এটুআই) সপ্রাগ্রাণমর আইতিয়া ব্যাংক – সাতভ তস ইণনাণভশন িাড হণর্

উন্মুি প্রতর্ণযাতগর্ার মাধ্যণম অথ ত বরাদ্দ পাওয়া যায়। সিেওয়যার ও সমাবাইল অযাপ্স বর্রীর কাতরগতর তনণে তশনাও একণসস টু

ইনিরণমশন (এটুআই) সপ্রাগ্রাম হণর্ গ্রহন করা হয়। গণপূর্ত অতধপ্তণরর তবযমান সাভ তার, িাো সোণরজ, ওণয়বসাইে সহাতেং ও

সিাণমইন ব্যবহার করা হয়। অতধপ্তণরর কম তকর্তাণের এ তবর্ণয় অনুপ্রাতণর্ করা করা হয়।

সেকসইকরণণ গৃহীর্ ব্যবস্থাতের তববরণ:

সবইজ লাইন সাণভ ত কণর সণরজতমণন সসবা প্রর্যাশীণের চাতহো/মর্ামণর্র তভতত্তণর্ সিেওয়যার ও সমাবাইল অযাপটি তিজাইন করা

হণয়ণে। একণসস টু ইনিরণমশন (এটুআই) সপ্রাগ্রাম কতৃতক বাস্তবায়ন পরীতবযণ অব্যাহর্ আণে।ণসবা প্রর্যাশী / সুতবধাণভাগীণের

মণধ্য তলিণলে তবর্রণ করা হণয়ণে। সিেওয়যারটি (অনলাইন ওণয়ব অযাতেণকশন), বাংলাণেশ কতম্পউোর কাউতিল (তবতসতস) এ

সহাতেং এর তবর্য়টি প্রতক্রয়াধীন আণে।
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পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণে

বর্তমাণন ভবণন বসবাসকাতর ব্যতি, সযণকান স্থান সথণক সযণকান সমণয়, অনলাইণন ও স্বপর্ম সমণয় সঠিকভাণব আণবেন করণর্

পারণেন ও জনগণণর সোরণগাড়ায় সসবাটি সপ ণে সগণে।

কর্ ব্যতির জীবনমাণন পতরবর্তন আনণলা:

গণপূর্ত অতধেপ্তণরর অতিস ভবন ব্যবহারকারী এবং আবাতসক ভবণন বসবাসকারী লযাতধক ব্যতির মণধ্য এ সুতবধা অতর্ শীঘ্রই

সপ ণে যাণব। বর্তমাণন ১২,৭৫৯ টি আবাতসক ফ্লযাে ও অতিস ভবণন এ সুতবধা চলমান রণয়ণে।

সুদূরপ্রসারী কী কী অবোন রাখণব

অনলাইন সরকি ত িাোণবজ থাকায় সরকাতর কাণজ স্বের্া, জবাবতেতহর্া ব্যাপক বৃতদ্ধ পাণব। েীর্ তণময়াণে আতথ তক সাশ্রয়ও হণব

রূপকপ-২০২১ বাস্তবায়ণনর উণদ্দণশ্য ২০২১ সাণলর মণধ্য তিতজোল বাংলাণেশ গণড় সর্ালার লণযয অগ্রনী র্ভতমকা রাখণব। গণপূর্ত

অতধেপ্তর র্থা সরকাণরর ভাবমূতর্ত উজ্জ্বল হণব।

পদ্ধতর্/ সময়/ সভাগাতন্ত/ ব্যয়/ সসবার মাণন কী কী পতরবর্তন এণনণে

ক. ব্যবহারকারীরা র্ণর বণসই/ সযণকান স্থান সথণক সযণকান সমণয় আণবেন করণর্ পারণেন।

খ. অনলাইণনর মাধ্যণম অতভণযাগ োতখল করায় সময়, তভতজে ও ব্যয় কণমণে।

গ. োপ্ততরক জনবল ও সময় কম লাগণে।

র্. সসবাগ্রহীর্া এবং সসবাপ্রোনকারীর উভণয়র জন্যই একই কাণজর পুনরাবৃতত্ত হবার প্রবণর্া হ্রাস সপণয়ণে। তবধায় স্বের্া এবং

জবাবতেতহ তনতির্ হণে।

ঙ. অনলাইন িাোণবইজ ও অনলাইন ট্রযাতকং ও সনাটিতিণকশন পদ্ধতর্ থাকায় যথাসমণয় সসবা প্রোন তনতির্ হণয়ণে।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্

জনাব তজ.এম িয়সাল আহণমে, (ফ্লযাে নং-০৬, তবতডং নং-তব/৮, শাহজাহানপুর সজান, মতর্তঝল, সমাবাইল নং. ০১৭১৬৮২২০৪৭)

প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্: “শুরুতণর্ই ধন্যবাে জানাই এ ধরণনর একটি পেণযপ গ্রহণণর জন্য। তিতজোল বাংলাণেশ তবতনম তাণণ এটি

গুরুত্বপপূণ তভূতমকা রাখণব বণল আতম আশা কতর।”

জনাব সমা. আব্দুস সবুর, (ফ্লযাে নং-০৮, তবতডং নং-তব-১, মতর্তঝল কণলানী, আইতিয়াল সজান, সমাবাইল নং. ০১৫৫২৪৮২৮০৬)

প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্: “অণনক ধন্যবাে । র্ণরর তভর্ণরর কাজ সশর্ হণয়ণে।”

জনাব আণমনা সবগম, (ফ্লযাে নং-০৪, তবতডং নং-তব/৬, মতর্তঝল কণলানী, আইতিয়াল সজান, সমাবাইল নং. ০১৯১৬৮১৮৮১২)

প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্: “We are highly satisfied and delighted on PWD authority for creating such an amazing system

for serving stakeholders. We hope and expect that the newly introduced system for attending complains will play

a very significant role to meet inhabitant’s demands. Thanks to the PWD.”

জনাব সমা. কাওসার আলী, (ফ্লযাে নং-০৮, তবতডং নং-তব-৭, মতর্তঝল কণলানী (আইতিয়াল সজান), সমাবাইল নং.

০১৭১৬৭২৭৪৭৪) প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্: “PWD তবণশর্ কণর সংতিষ্ট এলাকার SDE সক ধন্যবাে সয তর্তন আমাণক সেয়া কথামর্ গর্

সপ্তাণহ বাসার তভর্ণরর সোে-খাণো সমরামর্সহ রং করার ব্যবস্থা কণরণেন।”
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টিতভতস/তভতিও (ইউটিউব/র্থ্য বার্ায়ণন আপণলাি কণর তলংক উণল্লখ করুতন)।

http://pwd.gov.bd/site/page/f08477e7-257d-4b4f-b4c9-ae27b8ea3345
https://www.youtube.com/watch?v=i23x7MtfU8E

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সেস্য/সেস্যণের নাম ও ঠিকানা েতব

০১. জনাব সমাসণলহ উদ্দীন আহািে

অতর্তরি প্রধান প্রণক শলী

চট্টগ্রাম গণপূর্ত সজান, চট্টগ্রাম।

গ্রুপ েতব

০২. জনাব আণশক আহণমে তশবলী

র্ত্ত্বাবধায়ক প্রণক শলী (সমন্বয়)

গণপূর্ত অতধেপ্তর, ঢাকা।

০৩. জনাব হুমাণয়রা তবনণর্ সরজা

তনব তাহী প্রণক শলী (ই/এম)

গণপূর্ত ই/এম এমআইএস তবভাগ-২, ঢাকা।

০৪. জনাব স্বণণ তন্দু সশখর মডল

তনব তাহী প্রণক শলী

ঢাকা গণপূর্ত তবভাগ-৪, ঢাকা।

০৫. জনাব নাজমুন নাহার হাতমে

তনব তাহী প্রণক শলী (ই/এম)

গণপূর্ত ই/এম তবভাগ-৪, ঢাকা।

০৬. জনাব র্াসতিন মুহাইমীন হক

তনব তাহী প্রণক শলী (ই/এম)

গণপূর্ত ই/এম এমআইএস তবভাগ-১, ঢাকা।
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৫। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: ওয়ান েপ সাতভ তস সিেওয়যার সিণভলপণমন্ট

কীভাণব যািা শুরুত/ পেভূতমোঃ

ওয়ান েপ সাতভ তস সিেওয়যার সিণভলপণমন্টোঃ আইটি/আইটিইএস সসক্টণর ব্যাপক কম তসংস্থাণনর মাধ্যণম আথ ত-সামাতজক সমৃতদ্ধ

অজতণনর লণযয গণপ্রজার্ন্ত্রী বাংলাণেশ সরকার ২০১০ সাণল বাংলাণেশ হাই-সেক পাকত কতৃতপয প্রতর্ষ্ঠা কণর। সরকাণরর কাতির্

এই লযয বাস্তবায়নকণপ বাংলাণেশ হাই-সেক পাকত কতৃতপয কতৃতক আইটি ব্যবসাণয়র হাব তহণসণব হাই-সেক পাকত

(এইচটিতপ)/সিেওয়যার সেকণনালতজ পাকত (এসটিতপ)/আইটি পাকত/আইটি তভণলজ স্থাপণনর ব্যাপক উণযাগ গ্রহণ করা হণয়ণে।

বাংলাণেশ হাই-সেক পাকত কতৃতপয এসব হাই-সেক পাকত (এইচটিতপ)/ সিেওয়যার সেকণনালতজ পাকত (এসটিতপ)/ আইটি পাকত/

আইটি তভণলণজ উণযািা ও মানব সম্পণের চাতহো পূরণণর জন্য সেণশর তবতভন্ন স্থাণন আইটি সট্রতনং এড ইনতকউণবশন সসন্টার ও

তবজণনস ইনতকউণবের স্থাপন করণে। িণল আইটি/আইটিইএস খাণর্ ব্যাপক তবতনণয়াগ ও কম তসংস্থাণনর সুণযাগ বর্তর হণে এবং

হণব। হাই-সেক তশপণক তবস্তৃর্করণণর স্বাণথ ত সেশী-তবণেশ তবতনণয়াগকারীগণণক তবতভন্ন সসবা দ্রুর্ প্রোণনর চযাণলঞ্জ তবণবচনায় সরণখ

ওয়ান-েপ সাতভ তস এর মাধ্যণম তবতনণয়াগকারীণের সসবা প্রোন করার প্রণয়াজনীয়র্া সেখা তেণয়ণে। র্াই চযাণলঞ্জ সমাকাতবলা ও

সেকসই সসবা প্রোন তনতির্কণপ বাংলাণেশ হাই-সেক পাকত কতৃতপয Online েযােিণম ত দ্রুর্ সসবা প্রোণনর জন্য One Stop

Service Software Development কণরণে।

তবযমান সমস্যা/ চযাণলঞ্জ সমূহোঃ

-সেতশ ও তবণেতশ তবতনণয়াগকারীগণণক সয সকান র্থ্য বা সসবা গ্রহণণর জন্য অতিণস আসণর্ হয়।

- অন্য সসবা প্রোনকারী সংস্থার সনণের জন্য তবতভন্ন েপ্তণর অতিণস সযণর্ হয়, তবতভন্ন হয়রাতনর তশকার হয় এবং সময় অপচয় হয়।

- সসবা গ্রহণণর জন্য হাি ত কতপণর্ আণবেন ও তনধ তাতরর্ িরম পূরণ করণর্ হয়।

- িরণমর সাণথ সংযুি র্থ্যাতে ও িকুণমন্ট যাচাই করা হয়।

- আণবেন পণির চাতহো অনুযায়ী অনুণমােণনর লণযয যথাযথ কতৃতপণযর অনুণমােণনর জন্য নতথ উপস্থাপন করণর্ হয়।

- আণবেণনর সাণথ গুরুত্বপপুণ তিকুণমন্ট বা র্থ্যাতে না পাওয়া সগণল পি মারির্ বা সেতলণিাণন জানাণর্ হয়। র্ােতর্ র্থ্য বা

িকুণমন্ট জমা প্রোণনর জন্য অতিণস আসণর্ হয়।

মন্ত্রণালণয়র নাম: র্থ্য ও সযাগাণযাগ প্রযুতি তবভাগ
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কী কী পেণযপ গ্রহণ করা হণয়তেল

বাংলাণেশ হাই-সেক পাকত কতৃতপণযর তবযামান ওয়ান েপ সাতভ তস সসবাটির সেকণহাডার/তবতনণয়াগকারীর তনকে দ্রুর্ সপ ৌঁণে সেয়া

ও সসবাটি সহতজকরণণর জন্য কাগজতবহীন বাংলাণেশ হাই-সেক পাকত কতৃতপণযর কম তকর্তাগণণর তনকে হণর্ “ওয়ান-েপ সাতভ তস

সিেওয়যার সিণভলপণমন্ট” নামক উদ্ভাবনী ধারণা সংগ্রহ করা হয়। পরবর্ীণর্ বাংলাণেশ হাই-সেক পাকত কতৃতপণযর সকল

কম তকর্তা ও কতৃতপণযর সকল প্রকপ পতরচালকগণ এবং সম্ভাব্য সেকণহাডার/তবতনণয়াগকারীগণণর সাণথ উি উদ্ভাবনী ধারণার

তবর্ণয় মর্ামর্ গ্রহণ করা হয়। “ওয়ান-েপ সাতভ তস সিেওয়যার” এর মাধ্যণম সসবাটি প্রোন করা হণল তবযমান ম্যানুয়াল পদ্ধতর্র

সসবাটি আণরা কম সময় ও দ্রুর্গতর্ণর্ পাওয়া যাণব বণল সংতিষ্ট সকণলই মণন কণরন। বাংলাণেশ হাই-সেক পাকত কতৃতপণযর উপ-

পতরচালক (ও এড এম) ও ইণনাণভশন েীম ওয়ান-েপ সাতভ তসণক অনলাইণন প্রোণনর জন্য ওণয়ব সবইজি ওয়ান-েপ সাতভ তস

সিেওয়যার বর্তরর পেণযপ গ্রহন কণরন। “ওয়ান-েপ সাতভ তস সিেওয়যারটি উপ-পতরচালক (ও এড এম) এর র্ত্ত্বাবধায়ণন

বাস্তবায়ণনর কায তক্রম চলমান রণয়ণে। ইণর্ামণধ্য এ সিেওয়যার এর মাধ্যণম ৭ টি সসবা অনলাইণন প্রোন করা হণে।

বাস্তবায়ণন চযাণলঞ্জ কীভাণব সমাকাতবলা করা হণয়তেলোঃ

ওয়ান-েপ সাতভ তস সিেওয়যারটি বাস্তবায়ন পয তাণয় সম্ভাব্য সেকণহাডার/তবতনণয়াগকারীগণণক তনণয় সমণয় সমণয়

ওয়াকতশপ/সসতমনার করা হণয়ণে এবং র্াণের মর্ামর্ গ্রহণ করা হণয়ণে। সিেওয়যারটি পাইলটিং পয তাণয় সেকণহাডার বা

তবতনণয়াগকারীগণণক হাণর্ কলণম প্রতশযণ প্রোন করা হণয়ণে।

সেকসইকরণণ গৃহীর্ ব্যবস্থাতের তববরণোঃ

সিেওয়যারটি সেকসইকরণণ তনয়তমর্ হালনাগাে করা হয়। সিেওয়যাণর িাো তনরাপত্তা তনতির্ করার জন্য তিতজোল স্বাযণরর

ব্যবহার করা হণব। ১২/১২/২০১৮ ইং র্াতরণখ র্থ্যপ্রযুতি তেবস উপলণযয আণয়াতজর্ ইণভণন্ট সিেওয়যারটি সশাণকতসং করা

হণয়ণে। এোড়াও সিেওয়যারটির সকণলর ব্যবহার উপণযাতগ করার জন্য সেকণহাডারণের সময় সময় প্রতশযণ প্রোন করা হণব।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ তকতক কল্যাণ বণয় এণনণেোঃ

তবণশ্বর সযণকান প্রান্ত সথণক অনলাইণন ওণয়ব ব্রাউজার ব্যবহার কণর ওয়ান-েপ সাতভ তস এর সযণকান সসবার জন্য সরতজেশন িরম

পুরণ ও আণবেন করণর্ পারণবন। সসইসাণথ গ্রাহণকর সযণকান তজজ্ঞাসা বা মর্ামর্ জানাণর্ পারণবন। বর্তমাণন তবতনণয়াগকারীগণ

ক) প্রণজক্ট সরতজণেশন খ) প্রণজক্ট তক্লয়াণরি গ) ল্যাড এলেণমন্ট র্) সেস এলেণমন্ট ঙ) তভসা তরকণমণডশন চ) ওয়াকত পাতম তে ে)

তভসা এতসসণেি ইর্যাতে সসবাসমূহ One Stop Service Software এর মাধ্যণম পাণেন। এোড়াও তচতির্ ১৪১ সসবা

অনলাইন োেিণম ত তনণয় আসার উণযাগ গ্রহণ করা হণয়ণে। যার িণল সেশী/তবণেশী তবতনণয়াগকারীগণ সরাসতর অতিণস না এণস

তবণশ্বর সযণকান প্রান্ত সথণক দ্রুর্র্ম সমণয় এবং স্বপ ব্যণয় সসবা পাণে। এ উদ্ভাবণনর িণল কাগজতবতহন অতিস/স্মাে তঅতিস বর্রীণর্

একধাপ এতগণয় তগণয়ণে।
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উপকারণভাগী বা সংতিষ্টজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্োঃ

একটি সেশীয় আইটি প্রতর্ষ্ঠান বাংলােতনে তলতমণেি এর প্রতর্তক্রয়া/অনুর্ভতর্োঃ সিেওয়যারটি খুবই সহজ ভাণব ব্যবহাণরর উপণযাগী

করা হণয়ণে। এই সিেওয়যার এর মাধ্যণম খুণবই অপ সমণয় প্রণজক্ট সরতজণেশন, প্রণজক্ট তক্লয়াণরি, ল্যাড এলেণমন্ট, তভসা

তরকণমণডশন, ওয়াকত পাতম তে, তভসা এতসসণেি ইর্যাতে কায তসম্পােন করা সম্ভব হণয়ণে। এই সিেওয়যার ব্যবহাণরর িণল সযণকান

সময়/তেণন আণবেন করার সুণযাগ রণয়ণে। সিেওয়যারটি তবতন তমাণণর িণল হাই-সেক পাণকত তবতনণয়াগ আকর্ তণ র্রাতন্বর্ হণব মণম ত

আতম তবশ্বাস কতর। কাণজই গুরুত্বপ তবণবচনা কণর আইটি/ আইটিইএস তশণপর তবতনণয়াকারীণের কম সমণয়, কম খরণচ এবং

নূন্যর্মবার অতিস তভতজণে তবতনণয়াগকারীগণণক One Stop Service Software এর মাধ্যণম সণব তাচ্চ সসবা প্রোন করা হয়।

ইণর্াপূণব ত বাংলাণেশ হাই-সেক পাকত কতৃতপয কতৃতক এধরণনর সসবা প্রোন করা হয়তন কাণজই গর্ানুগতর্ক পদ্ধতর্র সচণয় এই

পদ্ধতর্ সবতশ অংশীজন/সসবা গ্রহীর্া বান্ধব বণল তবণবতচর্।

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম (বাংলাণেশ হাই-সেক পাকত কতৃতপয):

১. িাহতমো আখর্ার, পতরচালক (কাতরগরী), ইণনাণভশন অতিসার, 01775225198, d.tech@bhtpa.gov.bd

২. খাতেজা আিার, উপ-পতরচালক (অথ ত ও প্রশাসন), সেস্য, 01682812545, khadija@bhtpa.gov.bd

৩. কল্যান কুমার সরকার, উপ-পতরচালক (অপাণরশন এড সমইণেন্যাি) সেস্য, 0171255052, kalyan@bhtpa.gov.bd

৪. এস.এম. আল-মামুন, রযণাণবযণ প্রণক শলী, সেস্য, 01839679090, mamun@bhtpa.gov.bd

৫. তিণরাজ আহণমে, সহকারী প্রণক শলী (তসতভল), সেস্য 01917884840, firoj@bhtpa.gov.bd
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৬। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: ইণনাণভশন প্রণমাশন

কীভাণব যািা শুরুত/পেভূতম:

‘র্থ্য ও সযাগাণযাগ প্রযুতি খাণর্ গণবর্ণার জন্য সিণলাতশপ ও বৃতত্ত প্রোন এবং উদ্ভাবনীমূলক কাণজর জন্য অনুোন প্রোন

সম্পতকতর্ (সংণশাতধর্) নীতর্মালা- ২০১৬” অনুযায়ী এ তবভাণগর “গণবর্ণা ও বৃতত্ত শাখা” কতৃতক ২০১৩-১৪ অথ তবের হণর্ সংতিষ্ট

তশযাথী/গণবর্কণক আইতসটি খাণর্ গণবর্ণার জন্য সিণলাতশপ ও বৃতত্ত, আইতসটি সযণি উদ্ভাবনীমূলক কাণজ উৎসাহ প্রোণনর জন্য

সংতিষ্ট ব্যতি/প্রতর্ষ্ঠানণক অনুোন প্রোন এবং আইতসটি সযণি আথ ত-সামাতজক উন্নয়ন ও জনণসবায় সংতিষ্ট ব্যতি/প্রতর্ষ্ঠানসমূহণক

তবণশর্ অনুোন প্রোন করা হণয় থাণক। উতল্লতখর্ খার্সমূণহ সংতিষ্টণের তনকে হণর্ আণবেনপি গ্রহণ সথণক শুরুত কণর পুণরা

প্রতক্রয়াটি হাি তকতপ/ম্যানুয়াল (আংতশক অনলাইণন) পদ্ধতর্ণর্ সম্পন্ন করা হণয় থাণক। এণর্ একতেণক সযমন অতিণসর প্রচুর সময়

ব্যয় হয়, অন্যতেণক শাখায় অতধক জনবল এবং শ্রম র্ন্টার প্রণয়াজন পণড়। প্রাপ্ত আণবেনপি সথণক প্রণয়াজনীয় র্থ্য তনণয় বাোই

কতমটির সভা আহ্বান ও কায ততববরণী প্রস্তুর্সহ যাবর্ীয় োপ্ততরক কায তক্রম সম্পন্ন করণর্ হয়। র্াোড়া আণবেনকারীণের হাি তকতপ

সথণক প্রণয়াজনীয় িাোসমূহ দ্রুর্ এতি করার সযণি র্ভল-ভ্রাতন্তর হার সবশী হণয় থাণক।

সস সকল সমস্যা হণর্ উত্তরণণর লণযয এ তবভাণগর গণবর্ণা ও বৃতত্ত শাখা হণর্ প্রেত্ত সিণলাতশপ ও অনুোন প্রোন কায তক্রণমর

তবযমান অনলাইন োেিম তটিণক আণরা উন্নর্ ও অণোণমশণনর ব্যবস্থাকরণণর জন্য “Innovation Promotion” নামক একটি

উদ্ভাবনী উণযাণগর মাধ্যণম এ তবভাগ হণর্ প্রেত্ত সিণলাতশপ ও অনুোন প্রোন কায তক্রণমর তবযমান অনলাইন োেিম তটিণক আণরা

উন্নর্ ও সমণয়াপণযাগী করার লণযয একটি সফ েওয়যার সিণভলপ করা হণয়ণে। বতণ তর্ উদ্ভাবনী উণযাগ বাস্তবায়ণনর লণযয

সফ েওয়যার সিণভলপসহ যাবর্ীয় োপ্ততরক কায তক্রণমর প্রতক্রয়া সম্পন্ন করা হয়। সফ েওয়যারটি সিণভলপ করার পণর তবতসতস’র

“সফ েওয়যাণরর সকায়াতলটি পরীযা ও সাটি ততিণকশন সসন্টার প্রতর্ষ্ঠাকরণ” শীর্ তক প্রকণপর অতিস কতৃতক সফ েওয়যারটির সেতেং

সম্পন্ন কণর প্রর্যয়নপি গ্রহণ করা হয়। পরবর্ীণর্ যথাযথ কতৃতপণযর অনুণমােনক্রণম সফ েওয়যারটি বাংলাণেশ কতম্পউোর

কাউতিল এর জার্ীয় িাো সসন্টাণর ims.ictd.gov.bd নামক সিাণমইন এ Hosting করা হয়। বতণ তর্ URL ব্যবহার কণর

সেশ/তবণেণশর সয সকান স্থাণন বণস একজন আণবেনকারী/প্রর্যাশী সসবা গ্রহীর্া সহণজই অনলাইণন আণবেনপি োতখল করণর্

পাণরন। আণবেনপি োতখণলর সাণথ সাণথই একটি তনিয়র্ামূলক সনাটিতিণকশন প্রেত্ত সমাবাইল নম্বর এবং ই-সমইণল সপণয়

থাণকন। িণল র্ার োতখলকৃর্ আণবেনপণির তবর্ণয় তর্তন তনতির্ হণর্ পাণরন।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণে:

সেণশর আইটি সসক্টণর অধ্যয়ন ও গণবর্ণারর্ তবতভন্ন সরকাতর/সবসরকাতর তবশ্বতবযালণয়র তবপুল সংখ্যক তশযাথী (প্রায় লযাতধক),

তশযক-তশতযকা এবং আইটি সসক্টণর কম তরর্ ও আগ্রহী তবতভন্ন ব্যতি/প্রতর্ষ্ঠান, সামাতজক সংগঠন, সরকাতর-সবসরকাতর প্রতর্ষ্ঠাণন

কম তরর্ কম তকর্তা/কম তচারীগণ প্রতর্বের এ তবভাগ হণর্ প্রেত্ত আইতসটি খাণর্ সিণলাতশপ, উদ্ভাবনী অনুোন এবং তবণশর্ অনুোণনর

জন্য আণবেন কণর থাণক।

মন্ত্রণালণয়র নাম: র্থ্য ও সযাগাণযাগ প্রযুতি তবভাগ
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তবপুল সংখ্যক আণবেনকারীণক আণবেনপি োতখণলর সেণশর তবতভন্ন স্থান হণর্ স্বশরীণর আইতসটি তবভাণগ আগমন করণর্ হয়।

এোড়া তবযমান োেিণম ত আণবেনপি োতখণলর পণর সকান রকম তনিয়র্ামূলক সনাটিতিণকশন সপ্ররণ সম্ভব হয় না। এোড়া

সংতিষ্ট সভার র্াতরখসহ অন্যান্য প্রণয়াজনীয় র্থ্য সংতিষ্টণের র্াৎযতণকভাণব জানাণনা সম্ভব হয় না। িণল র্ারা অতনিয়র্া ও

তবভ্রাতন্তর মণধ্য সভাণগ। র্াণের এ অতনিয়র্া ও তবভ্রাতন্ত দূর করার লণযয Innovation Promotion নাণম এ উদ্ভাবনী উণযাগ

গ্রহণ করা হণয়ণে। এই উণযাগ বাস্তবায়ণনর িণল একতেণক সযমন সসবা গ্রহীর্াণক আণবেনপি োতখণলর জন্য স্বশরীণর আইতসটি

তবভাণগ আসণর্ হয় না। অন্যতেণক সেশ-তবণেণশর সয সকান প্রাণন্ত বণস অনলাইণন আণবেনপি োতখল করণর্ পাণর। িণল প্রর্যাশী

সসবা গ্রহীর্ার সময় (Time) এবং খরচ (Cost) অণনক কম ব্যয় হয় এবং র্াণক কষ্ট কণর বারবার আইতসটি তবভাণগ আসণর্ হয়

না। বরং পুণরা প্রতক্রয়ায় একজন সসবা গ্রহীর্াণক মাি ২ বার আইতসটি তবভাণগ আসণর্ হয়। অথ তাৎ একবার বাোই কতমটির সভায়

সাযাৎকার সেয়ার জন্য এবং তির্ীয়বার প্রেত্ত অনুোণনর সচক গ্রহণণ জন্য। িণল এ তবভাণগর সিণলাতশপ ও অনুোন প্রোন

কায তক্রণমর প্রতর্ প্রর্যাশী সসবা গ্রহীর্ার আস্থা ও তবশ্বাণসর সৃতষ্ট হণয়ণে এবং সরকাতর েপ্তর র্থা আইতসটি তবভাণগর কাণজর প্রতর্

সাধারণ জনগণণর ইতর্বাচক দৃতষ্টভতঙ্গ সৃতষ্ট হণয়ণে।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্:

এ তবভাগ কতৃতক সিণলাতশপ ও অনুোন প্রোণনর অনলাইন োেিণম ত একজন আণবেনকারী/ব্যবহাকারী সহণজই আণবেনপি োতখল

করণর্ পাণরন এবং আণবেনপি োতখণলর সাণথ সমাবাইণল এবং ই-সমইণল তনিয়র্ামূলক সনাটিতিণকশন সপণয় থাণকন। এ তবর্ণয়

উদ্ভাবনী অনুোণনর আণবেনকারী জনাব তলতপ খাতুন এবং সমাহািে আব্দুল মতজে সমাবাইণল গণবর্ণা ও বৃতত্ত শাখার োতয়্বপপ্রাপ্ত

উপসতচবণক জানান সয, র্ারা সহণজই আণবেন োতখল করণর্ সপণরণেন এবং আণবেনপি োতখণলর পণর সমাবাইণল এবং ই-সমইণল

সনাটিতিণকশন সপণয়ণেন। সাতব তক প্রতক্রয়ায় র্ারা উভণয়ই োরুতন খুশী মণম ত জানান। এোড়া বতণ তর্ কায তক্রম বাস্তবায়নতিতজোল

বাংলাণেশ তবতনম তাণন ভূতমকা রাখণব বণল র্ারা আশাবাে ব্যি কণরন।

টিতভতস/গ্রাি/ইনণিাগ্রাতিকস্ /েতব/তভতিও:

ইণনাণভশন আইতিয়াটির তলংক তনণ্ন উণল্লখ করা হণলা:

https://youtu.be/L4kgUtKHQrM
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৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

সমন্টর : জনাব সমাোঃ খায়রুতল আমীন

যুগ্মসতচব ও চীি ইণনাণভশন অতিসার, র্থ্য ও সযাগাণযাগ প্রযুতি তবভাগ

সমাবাইল নং: ০১৭২৭৬৭৪২৬৫

ই-সমইল: khairul.amin@ictd.gov.bd

ক্রম নাম, ঠিকানা সমাবাইল নম্বর ও ই-সমইল মন্তব্য ক্রম নাম, ঠিকানা সমাবাইল নম্বর ও ই-সমইল মন্তব্য

১।

জনাব সমাহািে আবুল খাণয়র

উপসতচব, র্থ্য ও সযাগাণযাগ প্রযুতি তবভাগ

সমাবাইল নং: ০১৭১৫০৮১২৫২

ই-সমইল: mkhayer@ictd.gov.bd

টিম

তলিার

৪।

জনাব মুোঃ সমসবাহুল আলম

সহকারী সপ্রাগ্রামার, আইতসটি তবভাগ

সমাবাইল নং: ০১৭১৯৫৩৩০৬০

ই-সমইল: mesbah@ictd.gov.bd

সেস্য

২।

জনাব সমাহািে আণনায়ার সহাণসন

সমইণন্টণনি ইতঞ্জতনয়ার, আইতসটি তবভাগ

সমাবাইল নং: ০১৭১০৯০৪০৯৯

ই-সমইল: anwar@ictd.gov.bd

সেস্য

৫।

জনাব সমাোঃ নাজমুল হক খন্দকার

সহকারী সমইণন্টণনি ইতঞ্জতনয়ার, আইতসটি

তবভাগ

সমাবাইল নং: ০১৭৩৯২০৮৮৬৪

ই-সমইল: nazmul@ictd.gov.bd

সেস্য

৩।

জনাব সমাোঃ শতরফুল ইসলাম

সপ্রাগ্রামার, আইতসটি তবভাগ

সমাবাইল নং: ০১৭২১৭১৬০৫৩

ই-সমইল: shariful@ictd.gov.bd

সেস্য

৬।

জনাব সভালানাথ তিপুরা

প্রশাসতনক কম তকর্তা, আইতসটি তবভাগ

সমাবাইল নং: ০১৫৫৬৭৭৪২১৩

ই-সমইল:

bholanath@ictd.gov.bd

সেস্য
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৭। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: র্থ্য অতধকার আইণনর উপর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তাণের জন্য

অনলাইন প্রতশযণ মতিউল প্রস্তুর্ ও বাস্তবায়ন।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা

বাংলাণেণশ আইন প্রণয়ণনর ইতর্হাণস র্থ্য অতধকার আইন প্রণয়ন একটি অনন্য র্েনা। বাংলাণেশ জার্ীয় সংসণে ২৯ মাচ ত২০০৯

র্াতরণখ র্থ্য অতধকার আইন পাস হয়। মহামান্য রােপতর্ ৫ এতপ্রল এটিণর্ স্বাযর কণরন এবং ৬ এতপ্রল ২০০৯ আইনটির সগণজে

প্রকাতশর্ হয়। ১ জুলাই ২০০৯ সথণক আইনটি সারা সেণশ পুণরাপুতরভাণব কায তকর হয়। এই আইন তকছু তনধ তাতরর্ র্থ্য ব্যর্ীর্

কতৃতপণযর সকল র্ণথ্য জনগণণর প্রণবশাতধকার তনতির্ কণরণে। এই আইণন সকাণনা নাগতরক র্থ্য চাইণল সসই র্থ্য প্রোণন

কতৃতপণযর ওপর বাধ্যবাধকর্া আণরাপ করা হণয়ণে।

র্থ্য অতধকার আইণন বাংলাণেণশর সযণকাণনা নাগতরণকর আণবেণনর পতরণপ্রতযণর্ সকল সরকাতর, স্বায়ত্তশাতসর্ ও সংতবতধবদ্ধ

সংস্থা এবং সরকাতর ও তবণেতশ অথ তায়ণন সৃষ্ট বা পতরচাতলর্ সবসরকাতর সংস্থাসমূণহর ওপর র্থ্য প্রোণনর বাধ্যবাধকর্া আণরাপ

করা হণয়ণে। পাশাপাতশ এই আইনণক র্থ্য প্রোণন বাধাসংক্রান্ত অন্য সব আইণনর ঊণর্ধ্ত অবস্থান সেওয়া হণয়ণে এবং আইণনর

প্রস্তাবনায় এই আইন প্রণয়ণনর উণদ্দশ্য েষ্টভাণব তুণল ধরা হণয়ণে।

আইন অনুসাণর কতৃতপণযর সকল ইউতনণে র্ণথ্যর জন্য জনগণণর আণবেন গ্রহণ এবং চাতহর্ র্থ্য প্রোন বা আইন ও তবতধমালা

অনুসাণর অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য একজন োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা তনণয়াণগর তবধান রণয়ণে।

র্থ্য অতধকার আইণনর সঠিক বাস্তবায়ন সবশ খাতনকো তনভতর কণর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তার ওপর। অণনক সময় সঠিক জ্ঞান ও

তেকতনণে তশনার অভাণব োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তাগণ ভীতর্ ও তসদ্ধান্তহীনর্ায় সভাণগন। একটি আণবেন পাওয়ার পর র্থ্য সেণবন তক না,

র্া জানার জন্য র্াঁর ঊর্ধ্তর্ন কম তকর্তার কাণে তেকতনণে তশনা সচণয় েীর্ তসূতির্াণক প্রলতম্বর্ কণরন। র্থ্যটি হয়ণর্া কৃতর্ বা সামাতজক

সুরযা সংক্রান্ত তনরীহ র্থ্য। এভাণব উপণজলা পয তায় সথণক তর্ন-চারটি ধাপ সপতরণয় ঢাকার প্রধান কায তালয় পয তন্ত মর্ামর্, অনুমতর্

বা তেকতনণে তশনা চাওয়ার নতজরও বর্তর হণয়ণে।

সঠিকভাণব োতয়্বপ পালণনর সযণি আইনটি সম্পণকত পতরপূণ ত ও পূণ তাঙ্গ জ্ঞান অজতন এবং সকল প্রকার প্রস্তুতর্ গ্রহণ একান্ত প্রণয়াজন।

আর র্াই, সারাণেণশ োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তার কথা তবণবচনায় সরণখ এই অনলাইন প্রতশযণটিণর্ েশটি ধাণপ আইণনর তবতভন্ন ধারা

তনণয় প্রণয়াজনীয় আণলাচনা করা হণয়ণে। পাশাপাতশ এই প্রতশযণ সকাণস ত োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা ও র্থ্য কতমশণনর মাণঝ

সসতুবন্ধকারী তহণসণব অতভজ্ঞর্া তবতনময় ও পারেতরক সহভাতগর্ার সুণযাগ রাখা হণয়ণে।

সরকাতর প্রায় সকল েপ্তণর র্থ্য অতধকার আইণনর আণলাণক োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা তনণয়াগ সেয়া হণয়ণে। সঠিকভাণব োতয়্বপ পালণনর

জন্য র্াঁর র্থ্য অতধকার আইন তবর্ণয় পতরপূণ ত জ্ঞান অজতণনর কাজটিণক সহায়র্া করণর্ র্থ্য কতমশন োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তাণের

জন্য তনয়তমর্ প্রতশযণণর আণয়াজন কণর থাণক। তকন্তু প্রচতলর্ ক্লাসরুতম পদ্ধতর্ণর্ প্রতশযণণর মাধ্যণম সারা সেণশর সব োতয়্বপপ্রাপ্ত

কম তকর্তাণক এই আইন তবর্ণয় পারেশী কণর সর্ালা র্থ্য কতমশণনর জন্য অণনক বড় চযাণলঞ্জ। বেতল বা অন্য অণনক কারণণ

োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা তনয়তমর্ পতরবর্তন হণে যা এই চযাণলঞ্জ সমাকাণবলার কাজটিণক আণরা কঠিন কণর তেণে। এসব তেক তবণবচনা

কণর স্বপ সমণয়র মণধ্য সকল োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তাণের আইনটিণর্ প্রতশতযর্ কণর সর্ালার লণযয র্থ্য কতমশন বাংলাণেশ র্থ্য

অতধকার তবর্য়ক একটি অনলাইন প্রতশযণ সকাস ত চালু কণরণে।

মন্ত্রণালণয়র নাম: র্থ্য মন্ত্রণালয়
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পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণে

অনলাইণন সকাস ত সম্পন্ন কণর সনে গ্রহন পৃতথবীর বহু উন্নর্ণেণশ তবযমান রণয়ণে। বাংলাণেণশর মর্ উন্নয়নশীল সেণশ এরকম খুব

সবশী সেখা যায়না। বর্তমান সরকার তিতজোল বাংলাণেশ তনম তাণনর সর্ার্ণা “তভশন ২০২১” সারাণেশব্যাতপ সবশ তকছু তিতজোল

উণযাগ গ্রহন করা হণয়ণে। সরকারী তবতভন্ন েপ্তণর শুরুত হণয়ণে। আইতসটি তনভতর ইণনাণভটিভ কম তকাড। র্থ্য কতমশণনর একটি বড়

ইণনাণভটিভ উণযাগ হণে আরটিআই অনলাইন সট্রইতনং মতিউল তনম তাণ। মতিউলটি তনম তাণনর সাণথ সাণথ সারাণেণশ ব্যাপক

আণলাড়ন সৃতষ্ট হয়। মতিউলটির মাধ্যণম একজন নাগতরক পৃতথবীর সয সকান স্থাণন অবস্থান কণর র্থ্য অতধকার আইণনর উপর

অনলাইণন প্রতশযণ তনণর্ পাণরন। প্রতশযণটি র্ার সকান খরচ লাগণব না। সকবল একটি কতম্পউোর এবং ইন্টারণনে সংণযাগ

থাকণলই চলণব। তসণেমটির মাধ্যণম একজন কম তকর্তা প্রধান র্থ্য কতমশনার মণহােণয়র স্বাযতরর্ সনে গ্রহণ করণর্ পাণরন।

মতিউলটি ব্যবহার কণর একজন ব্যাতি একই সমণয় র্থ্য অতধকার আইণনর সম তলক ধারনা তনণর্ পাণরন। প্রচতলর্ তনয়ণম

োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তাণের ও আপীল কতৃতপণযর অগ্রগতর্ তনণ্ন তুণল ধরা হণলা। সম ২০১৯ পয তন্ত ৪২,০০০ োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা উি

তসণেম ব্যবহার কণর র্থ্য কতমশন হণর্ অনলাইণন সনে গ্রহণ কণরণেন। এ সকল োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা প্রতশতযর্ হওয়ার িণল

র্থ্য অতধকার আইন বাস্তবায়ন অতধকর্র সহজ হণব। আর র্থ্য অতধকার আইন বাস্তবায়ন হণল রাণের সকল কাণজ স্বের্া,

জবাবতেতহর্া বৃতদ্ধ পাণব। িণল রাণের উন্নয়ন র্রাতন্বর্ হণব।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/ অনুভূতর্

আর টি আই অনলাইন সট্রইতনং মতিউল তনম তাণ বাংলাণেণশর জন্য একটি ব্যতর্ক্রতম উণযাগ। সরকাণরর অতধকাংশ োতয়্বপপ্রাপ্ত

কম তকর্াই এরুতপ তসণেণমর সাণথ পতরতচর্ তেণলন না। একারণণ প্রথম তেণক মাঠপয তাণয় তসণেমটির বাস্তবায়ন তকছুো কঠিন

হণয়তেল। পরবতর্তণর্ সেণশর সকল সজলায় তভতিও কনিাণরতিং, তবভাগীয় পয তাণয় অনলাইন সট্রইতনং তবর্ণয় সভা, সসতমনার,

সট্রইতনং, আণয়াজন তসণেমটি বাস্তবায়নণক সহজ কণর তেণয়ণে। সকাস তটি সম্পন্নকারী প্রতশযণাথীরা এসকল সভা সসতমনার ও

সট্রইতনং তনণয় খুব সহণজ আমাণের সাণথ প্রতশযণ সকাস তটি সম্পন্ন কণরণে। সকাস তটি সম্পন্ন কণর মাননীয় প্রধান র্থ্য কতমশনার

মণহােণয়র স্বাযতরর্ একটি অনলাইন সনে সপণয়ণে। এসকল প্রতশযণাথী তবতভন্ন সামাতজক মাধ্যণম প্রাপ্ত সনেটি সশয়ার করণর্

সেখা তগণয়ণে। যা র্াণের আনন্দময় প্রতর্তক্রয়ার অংশ।
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উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:
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ক্রতমক নং সেস্য/সেস্যণের নাম ও ঠিকানা েতব

1. ি. সমা: আ: হাতকম

পতরচালক (গণবর্ণা, প্রকাশনা ও প্রতশযণ)

র্থ্য কতমশন

2. জনাব সমাহািে সগালাম কতবর

তপএস টু তসআইতস

র্থ্য কতমশন

3. মাোঃ তসরাজুল ইসলাম খান

উপ-পতরচালক (প্রশাসন)

র্থ্য কতমশন

4. জনাব এ, সক, এম, র্াতরকুল আলম

উপ-পতরচালক (গণবর্ণা, প্রকাশনা ও প্রতশযণ)

র্থ্য কতমশন

5. জনাব সমাোঃ র্তরকুল ইসলাম

সহকারী সপ্রাগ্রামার

র্থ্য কতমশন



৮। উদ্ভাবণনর তশণরানামোঃ হণের প্রাক- তনবন্ধন

পেভূতম:

২০১৫ সাণল সস তে সরকার প্রেত্ত সকাোর তুলনায় হেযািীণের সংখ্যা সবতশ হয় এবং সস সময় হে ব্যবস্থাপনায় অণনক সমস্যার

সিুখীন হণর্ হয়। অণনক হেযািী সসই বেণর হণে সযণর্ পাণরনতন। উদ্ভূর্ সমস্যার সমাধাণন রাজকীয় সস তে সরকার এবং অন্যান্য

সেণশর সাণথ র্াল তমতলণয় ধম ত তবর্য়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬ তি./১৪৩৭ তহ. সন সথণক প্রথমবাণরর মর্ হেযািীণের প্রাক তনবন্ধন

কায তক্রম শুরুত কণরণে। হেযািীণের হণজ যাবার তনিয়র্া প্রোণনর এই উদ্ভাবণনর কারণন হেযািীগণ তনতব তণঘ্ন সকান রকম ঝাণমলা

োড়া পতবি হে পালণন সযণর্ পারণেন। সারা বেরব্যাপী প্রাক-তনবন্ধন কায তক্রম চলমান রণয়ণে। উি তসণেম চালুর িণল

হেযািীগণ তনতব তণঘ্ন সকান রকম ঝাণমলা োড়া পতবি হে পালণন সযণর্ পারণবন।

প্রাক্-তনবন্ধন পদ্ধতর্:

সরকাতর ও সবসরকাতর ব্যবস্থাপনায় হণজ গমণনচ্ছু সকল হেযািীগণ অন-লাইন প্রাক-তনবন্ধন তসণেণম তনবতন্ধর্ হণবন। তনবতন্ধর্

হেযািীগণ সস তে সরকার প্রেত্ত সকাো অনুসাণর তনবন্ধণনর ক্রমানুসাণর পতবি হেব্রর্ পালণনর সুণযাগ পাণবন। প্রণর্যক হেযািী

তনণজর জার্ীয় পতরচয় পি (NID) তেণয় প্রাক তনবন্ধন করণর্ পারণবন। প্রাক-তনবন্ধন তসণেণম িাো এতির পর হেযািীগণ ট্রযাতকং

নম্বরসহ একটি সপণমন্ট ভাউচার পাণবন। হেযািীগণ উি সপণমন্ট ভাউচার তেণয় সরকার তনব তাতচর্ ব্যাংণক পূব ত সর্াতর্র্ তনধ তাতরর্

পতরমাণ োকা পতরণশাধ কণর প্রাক-তনবন্ধন ক্রতমক নম্বরসহ একটি প্রাক-তনবন্ধন সনে সপণয় থাণকন।

প্রাক্-তনবন্ধন পদ্ধতর্:

প্রাক্-তনবন্ধন পদ্ধতর্র তভতিও তলংক: https://www.youtube.com/watch?v=qkuVJ_gMF2w

মন্ত্রণালণয়র নাম: ধম ত তবর্য়ক মন্ত্রণালয়
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সরকাতর ও সবসরকাতর ব্যবস্থাপনায় হণে গমণনচ্ছু সকল হেযািীগণ অন-লাইন প্রাক-তনবন্ধন তসণেণম তনবতন্ধর্ হণবন। তনবতন্ধর্

হেযািীগণ সস তে সরকার প্রেত্ত সকাো অনুসাণর তনবন্ধণনর ক্রমানুসাণর পতবি হেব্রর্ পালণনর সুণযাগ পাণবন। প্রণর্যক হেযািী

তনণজর জার্ীয় পতরচয় পি (NID) তেণয় প্রাক তনবন্ধন করণর্ পারণবন। প্রাক-তনবন্ধন তসণেণম িাো এতির পর হেযািীগণ ট্রযাতকং

নম্বরসহ একটি সপণমন্ট ভাউচার পাণবন। হেযািীগণ উি সপণমন্ট ভাউচার তেণয় সরকার তনব তাতচর্ ব্যাংণক পূব ত সর্াতর্র্ তনধ তাতরর্

পতরমাণ োকা পতরণশাধ কণর প্রাক-তনবন্ধন ক্রতমক নম্বরসহ একটি প্রাক-তনবন্ধন সনে সপণয় থাণকন।

প্রাক-তনবন্ধণনর সুতবধা:

হণে গমণনচ্ছুণের জন্য প্রাক-তনবন্ধন কায তক্রম অণনক গুরুত্বপপূণ ত। স্বে, ত্রুটিমুি ও সহণজ হে সম্পােণনর লণযয হণজ গমণনচ্ছুণের

জন্য হণজর প্রাক তনবন্ধন কায তক্রম অর্যন্ত আবশ্যকীয় তবর্য়। প্রাক-তনবন্ধন তসণেম চালুর িণল হে গমণনচ্ছুণের প্রর্াতরর্ হওয়ার

সম্ভাবনা অণনক কম। র্াই হণজর কায তক্রমণক ত্রুটিমুি, সহজ এবং সবার জন্য সমান উপণযাগী তহণসণব তনতির্ করণর্ই এ উণযাগ

সনয়া হণয়ণে।

হণজর প্রাক তনবন্ধন কায তক্রণম অংশগ্রহণকারীণের জন্য সবণচণয় বড় সুতবধা হণলা- যারা চলতর্ বের তনবন্ধন করা সণত্ত্বও হজ পালণন

সযণর্ পাণরতন; সস সব অতর্তরি হণজ গমণনচ্ছু যািীরা পরবর্ী বের অগ্রাতধকার তভতত্তণর্ হে পালন করণর্ পারণবন। প্রাক্-তনবন্ধন

একটি বেরব্যাপী চলমান প্রতক্রয়া। বাংলাণেণশর সযণকান নাগতরক তযতন হণে সযণর্ ইচ্ছুক, বেণরর সযণকান সময় প্রাক্-তনবন্ধন

সম্পন্ন কণর পতবি হণে গমণনর জন্য প্রাক্-তনবতন্ধর্ হণর্ পারণবন।
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৯। উদ্ভাবণনর তশণরানাম : স্থলবন্দরসমূণহ ভারর্ীয় গাতড়চালকণের Barcode সম্বতলর্ র্াৎযতনক Photo 

Capture সহ তিতজোল তনরাপত্তা পাশ প্রোন এবং আমোতনকারকণের তনকে র্াৎযতনক পণ্য

বন্দণর প্রণবণশর ও পণণ্যর প্রকৃর্ ওজন সংক্রান্ত র্থ্য Auto SMS এ সপ্ররণ।

কীভাণব যািা শুরুত/পেভূতম:

তবযমান সমস্যা/চযাণলঞ্জসমূহ:

প্রতর্ণবশী সেশগুণলার সাণথ স্থল পণথ আমোতন-রপ্তাতন কায তক্রমণক সহজর্র ও গতর্শীল করার লণযয বাংলাণেশ স্থলবন্দর কতৃতপয

প্রতর্তষ্ঠর্ হয়। স্থলপণথ পণ্য আমোতন-রপ্তাতন সহজর্র ও উন্নর্র্রকরণই বাংলাণেশ স্থলবন্দর কতৃতপণযর তভশন। বর্তমাণন

বাংলাণেশ স্থলবন্দর কতৃতপণযর আওর্াধীন স্থলবন্দণরর সংখ্যা ২৩। স্থলবন্দরগুণলা হণলা : সবনাণপাল, সসানামসতজে, তহতল,

সেকনাি, তবতবরবাজার, বাংলাবান্ধা, তবরল, বুতড়মারী, র্ামাতবল, আখাউড়া, সভামরা, েশ তনা, তবণলাতনয়া, নাকুগাঁও, রামগড়,

সগাবরাকুড়া-কড়ইর্লী, সসানাহাে, সেগামুখ, তচলাহাটি, সে লর্গঞ্জ, সশওলা, ধানুয়া কামালপুর ও বাল্লা। বাংলাণেশ ও ভারর্সহ

প্রতর্ণবশী সেশসমূণহর মণধ্য বাতণজয প্রসার উত্তণরাত্তর বৃতদ্ধ পাওয়ায় বন্দণরর অপাণরশনাল কায তক্রমণক আণরা সবগবান ও গতর্শীলর্া

আনয়ণনর মাধ্যণম সসবা গ্রতহর্াণের সোরণগাড়ায় দ্রুর্ সসবা এবং Ease of Doing Business তনতির্করণণ বন্দর কতৃতপয

প্রতর্শ্রুর্বদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর “তভশন-২০২১ বাস্তবায়ন ও স্বণের তিতজোল বাংলাণেশ তবতনম তাণণর লণযয বাংলাণেশ স্থলবন্দর

কতৃতপয আমোতন-রপ্তাতন কায তক্রমণক ই-সাতভ তণস রূপান্তণরর উণযাগ গ্রহণ কণর।

বর্তমাণন বাস্থবণকর আওর্াধীন চালুকৃর্ স্থলবন্দর সমূণহ প্রতর্তেন বাংলাণেণশর বি তার অভযন্তণর গণড় প্রায় ৩০০-৫০০ ভারর্ীয়

পণ্যবাহী গাতড় বন্দণর প্রণবশ কণর এবং বাৎসতরক গণড় ৩,০০০ কনসাইনণমন্ট পণ্য হযাডতলং করা হয়। বি তার অভযন্তণর আগমণনর

পণর ভারর্ীয় গাতড়চালক কতৃতক োতখলকৃর্ কাগজপিানুযায়ী আমোতন পণ্য ও ভারর্ীয় গাতড়সহ চালণকর র্থ্যাতে বন্দণর বি তার

কাণগ তা শাখায় সরতজষ্টার খার্ায় তলতপবদ্ধ করা হয় এবং ভারর্ীয় গাতড়চালকণক েতবতবহীন তনরাপত্তা পাস প্রোন করা হয়। এণর্

প্রায়শ ভারর্ীয় পণ্যবাহী গাতড়র অপ্রর্যাতশর্ েীর্ ত সাতর হণয় থাণক, বন্দণর যানজে সৃতষ্ট হয় এবং আমোতনকৃর্ পণ্যবাহী গাড়ী

স্থলবন্দণরর অভযন্তণর প্রণবণশর পর আমোতনকৃর্ পণ্য, পণণ্যর প্রকৃর্ ওজন ও ভারর্ীয় গাতড় সংক্রান্ত সকান র্থ্যাতে র্াৎযতনক

সংতিষ্ট আমোতনকারক/সসবা গ্রহীর্া এবং বন্দর কতৃতপয অবতহর্করণণর সকান োপ্ততরক/আধুতনক ব্যবস্থা সনই। িণল বন্দণরর

অভযন্তণরর প্রণবণশর পর ভারর্ীয় গাতড়চালণকর গতর্তবতধ তনয়ন্ত্রণণর সকান সুণযাগ সনই। এণর্ আমোতনকারক বা সসবা গ্রহীর্াণের

TCV সবতশ হণয় থাণক।

অনুণপ্ররণার উৎস

সন -পতরবহন মন্ত্রণালণয়র আওর্াধীন বাংলাণেশ স্থলবন্দর কতৃতপণযর জনাব সমাহািে মতশউর রহমান, সহকারী পতরচালক

(প্রশাসন) পণে কম তরর্ ও আইতসটি কম তকর্তার োতয়্বপ পালন করণেন। তিতজোল বাংলাণেশ তবতন তমাণনর লণযয তর্তন অি সংস্থার

মন্ত্রণালণয়র নাম: সন পতরবহন মন্ত্রণালয়

সংস্থার নাম: বাংলাণেশ স্থলবন্দর কতৃতপয
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তিতজোইলাইজি যাবর্ীয় কায তক্রণম (আইতসটি কম তকাড, ই-িাইতলং, ইণনাণভশন, ই-তজতপ, APA Software, GRS Software এবং

ই-সাতভ তস ইর্যাতে) অগ্রণী ভূতমকা পালন করণেন। তর্তন সবনাণপাল স্থলবন্দণর েীর্ ততেন োতয়্বপ পালনকাণল বন্দণরর আমোতন-রপ্তাতন

কায তক্রম সম্পতণক বাস্তব অতভজ্ঞর্া অজতন কণর। তর্তন বন্দণরর বাস্তব অতভজ্ঞর্া কাণজ লাতগণয় বন্দণরর আমোতন-রপ্তাতন কায তক্রণমর

র্থ্য প্রযুতিণর্ রূপান্তণরর জন্য এই উদ্ভাবনী উণযাগ গ্রহণ কণর। বতণ তর্ কম তকর্তার এই উদ্ভাবনী উণযাগটি সন -পতরবহন মন্ত্রণালণয়

০৩/১২/২০১৮ র্াতরণখ সসরা উদ্ভাবনী তহণসণব তবণবতচর্ হওয়ায় বতণ তর্ কম তকর্তাণক Innovator তহণসণব সতচব মণহােয় কতৃতক

Certificate of Appreciation প্রোন করা হয়।

কী কী পেণযপ গ্রহণ করা হণয়তেল

উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়ণনর জন্য তনণ্নাি পেণযপ/কম তপতরকপনা প্রস্তুর্ করা হয়। সস সমার্াণবক বর্তমাণন প্রস্তাতবর্ উদ্ভাবনটি (e-

port management system এর ১ম মতিউণলর মণধ্য অন্তর্ভ তি) SRS সম্পন্ন কণর বাস্তবায়ণনর সশর্ পয তাণয় রণয়ণে।

কম তপতরকপনার উণল্লখ্যণযাগ্য ধাপসমূহ :

• Arrange Budget Allocation

• TOR Final

• EOI

• Evaluation (EoI &RFP)

• Award/NOA

• System Requirement study

• System Analysis & Design

• System Development

• Integration, Hosting & Testing

• User Training & Handover

• Maintenance

বাস্তবায়ণন চযাণলঞ্জ কীভাণব সমাকাণবলা করা হণয়তেল

উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়ণনর উণদ্দণশ্য চযাণলঞ্জসমূহ সমাকাণবলা করার জন্য বন্দণরর আমোতন-রপ্তাতনকারক/তসএডএি এণজণন্টর

সতহর্ তবতভন্ন সময় মর্তবতনময় সভা করা হয়। সব তণশর্ ৩০-৩১ মাচ ত, ২০১৯ র্াতরখ বুতড়মারী স্থলবন্দণর উদ্ভাবনী ধারণাটি তনণয়

আমোতন-রপ্তাতনকারক/তসএডএি এণজণন্টর সতহর্ মর্তবতনময় সভা অনুতষ্ঠর্ হয় এবং Demo server এ উপস্থাপন করা হয়। এ

োড়া এর্দ তবর্ণয় বন্দর ব্যবহারকারী/সসবা গ্রতহর্াণের সম্পৃি কণর কায তক্রম চলমান রণয়ণে।
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সেকসইকরণণ গৃহীর্ ব্যবস্থাতের তববরণ

এই উদ্ভাবনী উণযাগটি স্থলবন্দণর বাস্তবায়ণনর িণল বন্দণর ভারর্ীয় গাতড়র অপ্রর্যাতশর্ েীর্ ত সাতর হ্রাস পাণব তবধায় বন্দণরর রাস্তায়

যানজে বা সকান যির্ি গাতড় অবস্থান করার সুণযাগ সনই। ভারর্ীয় পণ্যবাহী গাতড় দ্রুর্ ও স্বপ সমণয় বন্দণরর তনধ তাতরর্ োতম তনাণল

অবস্থান করণর্ পারণব। এোড়া আমোতনকারকগণ/সসবাগ্রহীর্াগণ বার বার বন্দর পতরেশ তন অণনকাংণশ হ্রাস পাণব এবং র্াণের

আতথ তক সাশ্রয় হণব। বন্দণর আমোতন-রপ্তাতন কায তক্রণম সু-শৃিল পতরণবশ তবরাজ করণব। দ্রুর্ সমণয় পণ্য আনণলাি কণর ভারর্ীয়

গাতড় তনরাপণে ভারণর্ চণল সযণর্ পারণব এবং আমোতনকারক/সসবা গ্রহীর্াগণ দ্রুর্ ও স্বপ সমণয় আমোতনকৃর্ পণ্য

খালাস/সিতলভারী করণর্ পারণব। ভারর্ীয় গাতড়চালকণের তনয়ন্ত্রণ সহজ হণব। এোড়া বন্দণর আগর্ আমোতনকৃর্ পণ্যবাহী ভারর্ীয়

গাতড়চালকণের পণ্য আনণলাি পয তন্ত বন্দণর অবস্থাণনর সমণয় তনরাপত্তা ও তনয়ন্ত্রন সহজ হণব। সযন ভারর্ীয় গাতড়চালকগণ বন্দণর

অবস্থানকালীন সকান অনাকাতির্ কায তক্রণম তনণজণক সম্পৃি হণর্ না হণর্ পাণর। এোড়া বন্দণরর কম তকর্তা/কম তচারীগণ সেকসই

কম তপতরণবণশর সুণযাগ সৃতষ্ট হণব।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এ উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণে

কর্ ব্যতির জীবনমাণন পতরবর্তন আনণলা বন্দর ব্যবহারকারী যথাক্রণম আমোতনকারক, রপ্তানীকারক, ট্রািণপাে ত প্রতর্তনতধ,

তসএডএি এণসাতসণয়শন, ট্রাক মাতলক সতমতর্, শ্রতমক ব্যতিবগ ত।

সুদূরপ্রসারী কী কী অবোন রাখণব

• বন্দণর ভারর্ীয় গাতড়চালকণের নজরোতর ও গতর্তবতধ তনয়তন্ত্রর্ হণব।

• সয সকান উদ্ভুর্ পতরতস্থতর্ণর্ ভারর্ীয় গাতড়চালক/ গাতড়র র্াৎযতনক র্থ্যাতে যাচাইকরণ ও সংরযণ ব্যবস্থা।

• স্বের্া ও জবাবতেতহর্া বৃতদ্ধ।

• TCV কমণব ও Ease of Doing Business তনতির্ ।

• আমোতনকারক/সসবা গ্রতহর্াগণ র্ার আমোতনকৃর্ পণ্য বন্দণর প্রণবণশর র্থ্য র্াৎযতনক Import No সহ Auto SMS এ তনতির্

হণবন এবং Mobile App এ ট্রযাতকং সুতবধা এবং আমোতনকারকগণ import no. সমাবাইণল তনধ তাতরর্ সকাণি send করণল

তিরতর্ SMS এ পণণ্যর সব তণশর্ অবস্থা জানা।

• বন্দর মতনেতরং ব্যবস্থা সহজর্র ও উন্নয়ন।

• সরকার র্থা বন্দণরর রাজস্ব বৃতদ্ধ।

• দ্রুর্ ও স্বপ সমণয় সসবা প্রোন।

• ভারর্ীয় গাতড় অপ্রর্যাতশর্ েীর্ ত সাতর হ্রাস

• ভতবষ্যণর্ RFID (Radio Frequency Identification) মাধ্যণম র্াৎযতনক স্বপ সমণয় পণ্যবাহী গাতড়র র্থ্য এতির ব্যবস্থা।

• বন্দর কতৃতপয প্রতর্তেন Dash Board এ র্াৎযতনক বন্দণর আমোতনকৃর্ পণ্য, পণ্য সংক্রান্ত, আমোতনকারক, ভারর্ীয় পণ্যবাহী

গাতড় সংক্রান্ত র্থ্য অবতহর্করণ।
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পদ্ধতর্/সময়/সভাগাতন্ত/ব্যয়/সসবার মাণন কী কী পতরবর্তন এণনণে

বর্তমাণন বাস্থবণকর আওর্াধীন চালুকৃর্ স্থলবন্দর সমূণহ প্রতর্তেন বাংলাণেণশর বি তার অভযন্তণর গণড় প্রায় ৩০০-৫০০ ভারর্ীয়

পণ্যবাহী গাতড় বন্দণর প্রণবশ কণর এবং বাৎসতরক গণড় ৩,০০০ কনসাইনণমন্ট পণ্য হযাডতলং করা হয়। বি তার অভযন্তণর আগমণনর

পণর ভারর্ীয় গাতড়চালক কতৃতক োতখলকৃর্ কাগজপিানুযায়ী আমোতন পণ্য ও ভারর্ীয় গাতড়সহ চালণকর র্থ্যাতে বি তার কাণগ তা

শাখায় সরতজষ্টার খার্ায় তলতপবদ্ধ করা হয় এবং ভারর্ীয় গাতড়চালকণক েতবতবহীন তনরাপত্তা পাস প্রোন করা হয়। এণর্ প্রায়শ

ভারর্ীয় পণ্যবাহী গাতড়র অপ্রর্যাতশর্ েীর্ ত সাতর হণয় থাণক এবং আমোতনকৃর্ পণ্যবাহী গাড়ী স্থলবন্দণরর অভযন্তণর প্রণবণশর পর

আমোতনকৃর্ পণ্য, পণণ্যর ওজন ও ভারর্ীয় গাতড় সংক্রান্ত সকান র্থ্যাতে র্াৎযতনক সংতিষ্ট আমোতনকারক/সসবা গ্রহীর্া এবং

বন্দর কতৃতপয অবতহর্করণণর সকান োপ্ততরক/আধুতনক ব্যবস্থা সনই। এোড়া বন্দণরর অভযন্তণরর প্রণবণশর পর ভারর্ীয়

গাতড়চালণকর গতর্তবতধ তনয়ন্ত্রণণর সকান সুণযাগ সনই। িণল আমোতনকারক বা সসবা গ্রহীর্াণের TCV সবতশ হয় অথ তাৎ। T (Time)- ৫

তমতনে, C (Cost)- ৩,০০০ োকা, V (Visit)- ৩ বার। এরই িলশ্রুতর্ণর্ ভারর্ীয় গাতড়চালকণের Barcode সম্বতলর্ র্াৎযতনক

Photo Capture সহ তিতজোল তনরাপত্তা পাশ প্রোন এবং আমোতনকারকণের তনকে র্াৎযতনক পণ্য বন্দণর প্রণবণশর ও পণণ্যর

ওজণনর র্থ্যসহ Auto SMS এ সপ্ররণ এব import no. সহ তনধ তাতরর্ সকাণি SMS send করণল তিরতর্ SMS এ পণণ্যর সব তণশর্

অবস্থা জানার উণদ্দণশ্য র্থ্য ও প্রযুতির সহায়র্ায় এই উদ্ভাবনী উণযাণগর অবর্ারনা হয়।

এই উদ্ভাবনী উণযাগ কায তকর/বাস্তবাতয়র্ হণল বন্দর ব্যবহারকারী বা আমোতনকারকণের TCV কমণব ও Ease of Doing

Business তনতির্ হণব। পাশাপাতশ আমোতনকারক বা সসবা গ্রহীর্াগণ র্ণর বণসই র্াৎযতনক র্ার আমোতনকৃর্ পণ্য বন্দণর

প্রণবণশর র্থ্য ও পণণ্যর প্রকৃর্ ওজন Auto SMS এ তনতির্ হণবন এবং Mobile Apps এর মাধ্যণম পণণ্যর সব তণশর্ অবস্থার

Tracking করণর্ পারণবন এবং আমোতনকারকগণ import no. সমাবাইণল তনধ তাতরর্ সকাণি send করণল তিরতর্ SMS এ পণণ্যর

সব তণশর্ অবস্থা জানণর্ পারণব। এ োড়া বন্দর কতৃতপয বন্দর কতৃতপয প্রতর্তেন Dash Board এ র্াৎযতনক বন্দণর আমোতনকৃর্

পণ্য, পণ্য সংক্রান্ত, আমোতনকারক, ভারর্ীয় পণ্যবাহী গাতড় সংক্রান্ত র্থ্য অবণলাকন ও েীর্ তণময়ােী পণ্য/পণ্যবাহী ভারর্ীয়

গাতড়/গাতড়চালণকর র্থ্য সংরযণ করা সহজ হণব। এণর্ বন্দণরর কায তক্রণম স্বের্া ও জবাবতেতহর্া বৃতদ্ধ পাণব এবং বন্দণর

রাজণস্বর পতরমাণ উত্তণরাত্তর বৃতদ্ধ পাণব।

ব্যবহৃর্ সৃজনশীল পদ্ধতর্সমূহ
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উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্

অংশীজন অথ তাৎ বন্দণরর আমোতনকারক/রপ্তাতনকারক/তসএডএি এণজন্ট/শ্রতমক ইউতনয়ন/ট্রািণপাে ত এণসাতসণয়শনসহ

কােমস/ইতমণগ্রশন/উতদ্ভে সংগতনণরাধ/তবতজতব/পুতলশ প্রশাসন/সজলা ও উপণজলা প্রশাসণনর সতহর্ বতণ তর্ উদ্ভাবনটির Software

Requirment Specification (SRS) তনণয় বুতড়মারী স্থলবন্দণর ৩১-০৩-২০১৯ র্াতরখ একটি মর্তবতনময় সভা অনুতষ্ঠর্ হয়

(উপতস্থতর্র র্াতলকা সংযুি)। মর্তবতনময় সভায় আমোতনকারক প্রতর্তনতধগণ বতণ তর্ উণযাগটিণক স্বাগর্ জানান এবং

আমোতনকারকগণ র্ণর বণস পণ্য বন্দণর প্রণবণশর তবর্য়টি র্াৎযতণক এসএমএস এ জানণর্ পারণবন মণম ত প্রতর্তক্রয়া ব্যি কণরন।

এোড়া সমাবাইল অযাপস/ওণয়বণপাে তাণল/ই-সমইণলও পণণ্যর সব তণশর্ অবস্থা জানণর্ পারণবন। প্রতর্তনতধগণ ব্যবসায়ীণের সোড়

সগাড়ায় তিতজোল পদ্ধতর্ণর্ সসবা প্রোণনর ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য কতৃতপযণক ধন্যবাে জ্ঞাপন কণরন। ভতবষ্যণর্ আণরা যুণগাপণযাগী

বন্দর ব্যবস্থাপনা তনণয় সরকাণরর সতহর্ কাজ করার অঙ্গীকার ব্যি কণরন। Demo server (182.48.72.85/landport/) এ

প্রস্তুর্কৃর্ সিেওয়ার/ ধারণাটির বাস্তব তচি আমোতনকারক/ রপ্তাতনকারক/তসএডএি এণজন্ট এর তনকে তুণল ধরা হয় এবং পণ্য

বন্দণর প্রণবণশর র্থ্য ও পণণ্যর ওজণনর র্থ্য র্াৎযতণক Auto SMS এ আমোতনকারক/ রপ্তাতনকারক/তসএডএি এণজন্ট এর

তনকে সপ্ররণণর কায তক্রম প্রেশ তন করা হয়।

(ক) ভারর্ীয় গাতড়চালকণের Barcode সম্বতলর্ র্াৎযতনক Photo Capture সহ তিতজোল তনরাপত্তা পাশ প্রোন এবং

আমোতনকারকণের তনকে র্াৎযতনক পণ্য বন্দণর প্রণবণশর ও পণণ্যর প্রকৃর্ ওজন সংক্রান্ত র্থ্য Auto SMS এ সপ্ররণণর ধাপসমূহ

সিট ওয়যাণর উপস্থাপন তচি SMS

বুতড়মারী স্থলবন্দণর ৩১-০৩-২০১৯ র্াতরণখ অনুতষ্ঠর্ অংশীজন অথ তাৎ বন্দণরর আমোতনকারক/ রপ্তাতনকারক/ তসএডএিএণজন্ট/

শ্রতমক ইউতনয়ন/ ট্রািণপাে ত এণসাতসণয়শনসহ কােমস/ ইতমণগ্রশন/ উতদ্ভে সংগতনণরাধ/ তবতজতব/ সজলা ও উপণজলা প্রশাসণনর

সতহর্ বতণ তর্ উদ্ভাবনটি demo server এর উপস্থাপন ও e-port management system এর SRS তনণয় মর্তবতনময় সভার র্থ্য

বার্ায়ণন Demo server এ আপণলাণির তলংক 182.48.72.85/landport/(username: super_admin, password: super321)
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উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

30

সেণস্যর নাম ও ঠিকানা েতব

জনাব সমাহািে মতশউর রহমান

সহকারী পতরচালক (প্রশাসন)

ও সেস্য-সতচব, ইণনাণভশন টিম

বাংলাণেশ স্থলবন্দর কতৃতপয

সন পতরবহন মন্ত্রণালয়

e-mail : shamim27us@yahoo.com

Mobile : 01715011481



১০। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: গ্রামীণ জনণগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ণন আধুতনক নাগতরক

সুণযাগ সুতবধা সম্বতলর্ সমবায়তভতত্তক পল্লী জনপে

কীভাণব যািা শুরুত/ পেভূতমোঃ

তবযমান সমস্যা/চযাণলঞ্জসমূহোঃ

কৃতর্ প্রধান বাংলাণেণশর ৪০.৬% (তবতবএস,২০১৮) জনশতি কৃতর্ণর্ তনণয়াতজর্। অপরতেণক কৃতর্ জতমর উপর তনভতর কণর

র্নবসতর্পূণ ত বাংলাণেণশর খায তনরাপত্তা বর্তমাণন সেণশ আবােণযাগ্য জতমর পতরমাণ ৮৫৬০৯৬৪.৭৫ সহক্টর (এআইএস ২০১৭)

মাথাতপছু চার্ণযাগ্য জতমর পতরমাণ ০.০৫২ সহক্টর (এআইএস ২০১৭); তবতভন্ন গণবর্ণায় সেখা সগণে জনসংখ্যার ক্রমাগর্ বৃতদ্ধর

কারণন অপতরকপীর্ভাণব বসর্বাড়ী বর্রী, কলকারখানা, রাস্তার্াে, স্কুল/কণলজ তনম তাণনর িণল প্রতর্ বের প্রায় ৬৮,৭০০ সহক্টর

(০.৮০%) কৃতর্ জতম অকৃতর্ খাণর্ পতরবতর্তর্ হণে (এসআরতিআই ২০১৬)। সেণশর ৩৬,৪০,০০০ সহক্টর আবাতে জতমণর্ তবযমান

বজব পেণথ তর পতরমাণ গণড় ১.৭% যা আেশ ত ৫% থাকা প্রণয়াজন (এসআরতিআই ২০১৬)। উতল্লতখর্ কারণসমূহ সেণশর উন্নয়ন এবং

খায তনরাপত্তাণক বাধাগ্রস্থ করণে।

র্াোড়া অপতরকতপর্ বজতয ব্যবস্থাপনা নগর ও গ্রামীণ পতরণবশণক দূতর্র্ কণর তুলণে। অপর তেণক কৃতর্ জতমণর্ সযখাণন বজব

পোণথ তর পতরমাণ ৫% থাকার কথা সসখাণন র্া হ্রাস সপণয় ১% সনণমণে। পচনশীল বজব পোথ ত স্থানান্তর ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল

এবং কষ্টসাধ্য। এখন পয তন্ত ৫০% গ্রামীণ বসর্বাড়ী জার্ীয় গ্রীণির সাণথ সংযুি নয় (ওয়াডত ব্যাংক ২০১৪)। গ্রাণমর সবশীরভাগ

বসর্বাড়ী পাইপ লাইণনর মাধ্যণম পাতন সরবরাণহর ব্যবস্থা সনই। পল্লী এলাকার র্র-বাড়ীগুতল যির্ি েড়াণনা তেোণনা অথ তাৎ

অপতরকতপভাণব তনতম তর্। বাড়ীর্রগুতল পতরণবশ বান্ধব ও মানসির্ নয়। সসচ সম সুণম তবপুল পতরমাণ তবদুযৎ র্ােতর্ অথ তাৎ সলাি

সসতিং পতরলতযর্ হয়। উতল্লতখর্ সমস্যাসমূহ তবণবচনায় এণন সমস্যাসমূহ সমাধান কণপ গণবর্ণা পতরচালনা প্রণয়াজন।

অনুণপ্ররণার উৎসোঃ

কৃতর্ জতম রযা এবং গ্রামাঞ্চণল উন্নর্ আবাসন সুতবধা সম্প্রসারণণর জন্য পল্লী উন্নয়ন একাণিমী, বগুড়া তবগর্ ২০১৩ সাণল একটি

সমীযা পতরচালনা কণর; সমীযায় সেখা যায়-

প্রতর্টি বাতড়র জন্য ৫-৬ শর্াংশ এবং সংণযাগ রাস্তার জন্য প্রায় ২ শর্াংশ সহ সমাে ৮ শর্াংশ জতম অনুৎপােনশীল খাণর্ ব্যবহৃর্

হয়। গ্রাণমর ৩.১০% জনণগাষ্ঠী জীতবকা তনব তাণহর জন্য তবণেণশ অবস্থান কণরন এবং র্াঁরা ববণেতশক সরতমণেি সেণশ পাঠান।

সরতমণেি অণথ তর মূল প্রবনর্াই হণে কৃতর্ জতম ক্রয় কণর পাকা/আধা পাকা বসর্বাতড় তনম তাণ করা। অতধকাংশ গৃণহ মানুর্

গবাতেপ্রাতণ ও হাঁস-মুরতগর সাণথ সহ অবস্থান কণর; পৃথকভাণব সগা-শালা ও হাঁস মুরতগর সখায়াড় তনম তাণণ অতর্তরি প্রায় ২ শর্াংশ

জতমর প্রণয়াজন হয়।

ঐ গণবর্ণায় আরও সেখা সগণে সয, তবণেণশ কম তরর্ জনণগাষ্ঠী যারা সরতমণেি পাঠিণয় সেণশর অথ তনীতর্ণক স্বাবলতম্ব করণেন র্াণের

অণথ ত কৃতর্ জতমণর্ বাড়ী-র্র তনম তাণণর প্রবনর্া সবণচণয় সবশী এবং ববণেতশক উপাজতণনর তসংহভাগ সঞ্চয় র্ারা গৃহতনম তাণ, কৃতর্

জতম ক্রয়, ফ্লযাে এবং বাতণতজযক ভবন ক্রয়/তনম তান কাণজ ব্যয় কণর থাণকন।

১৯৬৯ সাণল জাতর্র তপর্া বঙ্গবন্ধু সশখ মুতজবুর রহমান যুিরাজয সিণর তগণয় ‘মণিল তভণলজ’ পতরেশ তন কণরন এবং

মন্ত্রণালণয়র নাম: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ
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তর্তন এ ‘মণিল তভণলজ’ ধারনাটি বাস্তবায়ণনর আশাবাে ব্যি কণরতেণলন। তর্তন জাতর্, ধম ত, বণ ত র্ভণল এবং সমবায় মণনাভাবাপন্ন

হণয় এক োর্ার তনণচ বসবাসকারীণের তনণয় সয স্বে সেণখতেণলন র্ারই বাস্তব রূপায়ন গ্রামীণ জনণগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং

আধুতনক নাগতরক সুণযাগ সুতবধা সম্বতলর্ সমবায়তভতত্তক ‘পল্লী জনপে’।

জাতর্র তপর্া বঙ্গবন্ধু সশখ মুতজবুর রহমান বণলতেণলন “এ স্বাধীনর্া আমার ব্যথ ত হণয় যাণব যতে আমার বাংলাণেণশর মানুর্ সপে

ভণর ভার্ না খায়। এই স্বাধীনর্া আমার পূণ তহণব না যতে বাংলার মা-সবাণনরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনর্া আমার পূণ তহণব না যতে

সেণশর মানুর্ যারা আমার যুবক সশ্রণী আণে র্ারা চাকুতর না পায় বা কাজ না পায়।” এোড়াও গ্রাম ও শহণরর দূর্বপ কতমণয় আনা

তেল র্ার ঐকাতন্তক ইো।

বর্তমান সরকাণরর তনব তাচনী ইশণর্হার-২০১৮ (৩.১০) আমার গ্রাম, আমার শহর: প্রতর্টি গ্রাণম আধুতনক নগর সুতবধা সম্প্রসারণ

পতরকপনা। সেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসতিতজ)-১১ লযয অজতন। সপ্তম পঞ্চ বাতর্ তক পতরকপনা, সণব তাপতর স্বাধীনর্ার সুবণ ত জয়তন্তণর্

(২০২১) মধ্যম আণয়র সেশ, ২০৪১ সাণলর মণধ্য উন্নর্ সেশ তহণসণব প্রতর্তষ্ঠর্ করা, স্বাধীনর্ার শর্বের পূতর্তণর্ (২০৭১) সমৃতদ্ধর

সণব তাচ্চ তশখণর আণরাহন এবং সিল্টা েযান (২১০০) তনরাপে ব-িীপ তহণসণব আত্মপ্রকাশ।

কী কী পেণযপ গ্রহণ করা হণয়তেলোঃ

• সেণশর প্রতর্টি তবভাণগ ১টি কণর সমাে ৭টি গ্রাণম (প্রতর্টি গ্রাণম ২৭২টি পতরবার) পাইলটিং আকাণর সমাে ১৯০৪টি পতরবার

তনরাপণে আধুতনক নাগতরক সুণযাগ সুতবধা সম্বতলর্ সমবায় তভতত্তক বহুর্ল ভবণন বসবাণসর সুণযাগসৃতষ্টর লণযয পল্লী জনপে তবতডং

তনম তাণ। তবতডংটি সযন পতরণবশবান্ধব হয় র্া এর তিজাইণন অন্তভূ তি করা হণয়তেল।

• প্রতর্টি গ্রাণম ২৭২ পতরবার একণি বসবাণসর পাশাপাতশ পৃথক ভবণন ৫০০টি গরুত এবং ১৬১২৬টি মুরগী পালণনর সুণযাগ;

• স্থানীয়ভাণব উৎপাতের্ নতুন সেকসই ও স্বপ খরণচর প্রযুতি (সিণরা তসণমন্ট োে, স্যান্ডুইচ প্যাণনণলর রুতিেপ; পতরণবশ বান্ধব

অণপযকৃর্ কম ওজণনর হণলা তব্রকস) ব্যবহার কণর পল্লী জনপে ভবন তনতম তর্ হণে। িণল ভবণনর তনজস্ব ওজন কম হওয়ায়

িাউণডশন ব্যয় কম ও স্বপ মূণল্য উন্নর্ গৃহ তনম তাণ (োকা ১৬০৪ প্রতর্ বগ ত ফুে) করা;

• সকল ধরণনর বজতয সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যণম বাণয়াগ্যাস উৎপােন কণর রান্নার কাণজ োলানী তহণসণব সরবরাহ করা। এোড়াও

বাণয়াগ্যাস স্লাতর সথণক উৎকৃষ্টমাণনর বজব সার উৎপাতের্ হণব যা মাটির স্বাস্থয রযায় তবণশর্ ভূতমকা রাখণব।

• তনরাপে পাতন সরবরাণহর জন্য গভীর নলকূপ চালনায় সসালার তসণেম এর প্রচলন । এোড়াও ভবণনর েতযণ োণে স্থাতপর্

সসালার প্যাণনল হণর্ উৎপাতের্ তবদুযৎ প্রতর্টি বাসায় সলাি সশতিং সময়কালীন ব্যবহাণরর সুণযাগ থাকণব।

বাস্তবায়ণন চযাণলঞ্জ কীভাণব সমাকাণবলা করা হণয়তেলোঃ

• ২৭২ টি গ্রামীন পতরবারণক একই োণের তনণচ তনণয় আসা একটি বড় চযাণলঞ্জ;

• তবতভন্ন এলাকা সথণক আগর্ তভন্ন তভন্ন সপশা, আয়, ধম ত, তশযাগর্ সযাগ্যর্া ও পতরণবণশর মানুর্ণক একই সমমনা ও একণি

বসবাণসর মনমানতসকর্ায় তনণয় আসা।

• সতমতর্র্ভি সকল সেস্যগণ যারা কম তযম তকন্তু সবকার। র্াণের তবতভন্ন আয়বধ তনমূলক কম তকাণডর সাণথ যুি করা ও উণযািা

তহণসণব গণড় সর্ালা আণরকটি বড় চযাণলঞ্জ। যা পয তাপ্ত প্রতশযণ ও আরতিএ ঋণণর মাধ্যণম বাস্তবায়ন করা হণব।

• গ্রামীন জনণগাষ্ঠীর আথ ত-সামাতজক অবস্থার উন্নয়ন করা ও র্াণের শহরমুতখ প্রবনর্া হ্রাস করা আণরকটি চযাণলঞ্জ। উদ্ভাবনীমূলক

পল্লী জনপে প্রকণপ আধুতনক নাগতরক সুণযাগ-সুতবধা প্রোণনর মাধ্যণম শহরমুতখর্া হ্রাস পাণব।
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সেকসইকরণণ গৃহীর্ ব্যবস্থাতের তববরণোঃ

গ্রাণমর মানুণর্র শহরমূখী প্রবণর্ার মূল কারণ হণে গ্রাণম আধুতনক সুণযাগ সুতবধা সম্বতলর্ পতরণবশ বান্ধব আবাসন সুতবধার অভাব।

বেরব্যাপী কাণজর অতনিয়র্া, কম উৎপােন ও সস্তা শ্রমমূল্য, পাতন সরবরাহ ও তবদুযৎ সঞ্চলণনর অপ্রতুলর্া, সুষ্ঠু বজতয ব্যবস্থাপনার

অভাব, সমবায় তভতত্তক জন অংশগ্রহনমূলক ব্যবস্থা না থাকায় সয সকান উদ্ভাবনী সেকসই হয় না। উণযাগটি সেকসই করণণ স্বপ

মূণল্যর (োকা ১৬০৪/বগ তফুে) উন্নর্ প্রযুতি ব্যবহার কণর তনম তাণ খরচ কমাণনা, প্রতশযণণর মাধ্যণম সমবায়ী মণনাভাব সৃতষ্ট ও তবতভন্ন

আয়বধ তনমূলক কম তকাণডরর উপর েয জনশতি সৃতষ্ট। েয জনশতিণক উণযািা তহণসণব গণড় সর্ালার লণযয পু ৌঁতজর সংস্থান (ক্ষুি

ও মাঝাতর ঋণ) কণর সাবলতম্ব কণর সর্ালা এবং ফ্লযাণের মূল্য পতরণশাণধর সযমর্া উন্নয়ন। ২৭২টি পতরবারণক সকন্দ্র কণর তবতভন্ন

ধরণনর ক্ষুি ব্যবসাতয়ক পতরকপনা গ্রহণ কণর পাতরবাতরক আয় বৃতদ্ধ ও যমর্া অজতণনর মাধ্যণম সেকসইকরণ।

প্রতর্টি পাইলটিং এলাকায় োকা ১০০ লয ঘূণ তায়মান সীি কযাতপোল/পু ৌঁতজর মাধ্যণম সুিলণভাগীণের সাবলতম্ব কণর সর্ালা কায তক্রণম

তনণয়াতজর্ জনবল উি ভবণনর গঠির্ কতমটির সিতর্ণর্ সকল কায তক্রম সেখভাল করণব। র্াোড়া আরতিএ, বগুড়া পতরচাতলর্

সসন্টার ির ইতরণগশন এড ওয়াোর ম্যাণনজণমন্ট; সীি এড বাণয়াণেকণনালতজ সসন্টার; কযাণেল তরসাচ তএড সিণভলপণমন্ট সসন্টার;

তরতনউএযাবল এনাতজত তরসাচ ত সসন্টার; চর সিণভলপণমন্ট তরসাচ ত সসন্টার; কতমউতনটি সিণভলাপণমন্ট সসন্টার; এবং পল্লী পাঠশালা

তরসাচ ত সসন্টার র্াণের স্ব-স্ব কায তক্রম ও োতয়্বপ পাইলটিং এলাকায় বাস্তবায়ণনর মাধ্যণম প্রকপ কায তক্রম সেকসই করণণ কায তকর

ভূতমকা রাখণব।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণে /কর্ ব্যতির জীবনমাণন পতরবর্তন আনণলাোঃ

পল্লী জনপণে সমাে ২৭২টি সুিলণভাগী পতরবাণরর প্রর্যযভাণব আথ ত-সামাতজক উন্নয়ন সম্ভব হণব। এোড়া প্রতর্টি পতরবাণরর সেস্য

সংখ্যা গণড় ০৫ (পাঁচ) জন তহণসণব (২৭২ পতরবার x ৫ জন x ৭ টি পাইলটিং এলাকা) = ৯৫২০ জন সেস্য প্রর্যযভাণব উপকৃর্

হণব। ফ্লযাণে বসবাসকারী (মাতলক পতরবার) কম তযম পুরুতর্ ও মতহলাণের জন্য আয়বধ তনমূলক কম তকাড তভতত্তক তনয়তমর্ প্রতশযণ

কায তক্রম পতরচালনা করা হণব এবং প্রতশযণ প্রাপ্ত সেস্যণের মাণঝ আরতিএ ঋণ প্রোন করা হণব। ফ্লযাণে বসবাসকারী সেস্যণের

তনণয় সকা-অপাণরটিভ হাউতজং সসাসাইটি গঠন করা হণব। এই সকা-অপাণরটিভ সসাসাইটির মাধ্যণম র্াণেরণক ভতবষ্যর্ র্হতবল

গঠণনর জন্য সঞ্চয়ী মণনাভাব গণড় সর্ালা এবং সঞ্চণয়র মাধ্যণম গঠির্ পু ৌঁতজ তবতভন্ন আয়বধ তনমূলক কম তকাণড ব্যবহার করা হণব।

সকা-অপাণরটিভ সসাসাইটির মাধ্যণম উৎপাতের্ তবতভন্ন পন্য বাজারজার্ কণর সঠিক মূল্য সেস্যণের মাণঝ তবর্রণ করা সম্ভব হণব।

এোড়াও ফ্লযাণে বসবাসকারী আগ্রহী সেস্যগণ পল্লী জনপণে তবতভন্ন ধরণণর ব্যবসা পতরচালনা ও সসবা প্রোণনর মাধ্যণম আয় কণর

জীতবকা তনব তাহ করণর্ পারণব। সযমন- তিপাে তণমন্টাল শপ, বুক ও সেশনারী সোকান, েতজত, সসলুন, ঔর্ণধর সোকান, ইন্টারণনে ও

কতম্পউোর ল্যাব, গ্রন্থাগারসহ তচতকৎসা সকন্দ্র, সপাল্ট্রী ও সিইরী সেকতনতশয়ান রুতম ইর্যাতে পতরচালনার মাধ্যণম সেস্যগণণর আথ ত-

সামাতজক জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব হণব।

সুদূরপ্রসারী কী কী অবোন রাখণবোঃ

• কৃতর্ জতমর অপচয় সরাধ হণব;

• বৃতষ্টর পাতন সংরযণণর মাধ্যণম ভূ-গভতস্থ পাতনর স্তর তরচাজত হণব;

• সম্পূণ তনতুন সেকণনালতজ সযমন- সিণরা-তসণমন্ট-এর োে ও হণলািক িারা তনতম তর্ সেয়াল বর্রী হওয়ায় েপ সণয়ল পুতড়ণয় ইে
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বর্রী না কণর এ ধরণণর পতরণবশ বান্ধব গ্রীণ সেকণনালতজ বাস্তবায়ণন অনুকরনীয় অবোন রাখণব;

োণে সসালাণরর মাধ্যণম তবদুযণর্র ব্যবস্থা থাকায় জার্ীয় গ্রীণি চাপ কম পড়ণব;

প্রতর্টি পাইলটিং এলাকায় কতমউতনটি তভতত্তক বাণয়াগ্যাস োন্ট বর্রী হণব, সযখাণন পতরকপনা অনুযায়ী বজতয ব্যবস্থাপনা করা হণব

িণল পতরণবণশর উন্নতর্র পাশাপাতশ বাণয়াগ্যাস উৎপােণনর মাধ্যণম প্রতর্টি পতরবাণরর রান্নার োলানী তহণসণব ব্যবহৃর্ হণব।

বজতয ব্যবস্থাপনার মাধ্যণম প্রতর্তেন পাইলটিং এলাকায় ১ েন উন্নর্ বজবসার বর্রী হণব, সযখাণন পতরণবশ বান্ধব কৃতর্ র্থা মাটির

উব তরর্া বৃতদ্ধ পাণব;

পদ্ধতর্/সময়/ সভাগাতন্ত/ব্যয়/সসবার মাণন কী কী পতরবর্তন এণনণেোঃ

• প্রতর্টি পাইলটিং এলাকায় ২৭২ টি পতরবার সমবায় তভতত্তক একই ধারনায় একসাণথ বসবাস করণবন;

• সযণহতু এ সমাণজ তবতভন্ন সশ্রণী ও সপশার মানুণর্র বসবাস থাকণব; তবধায় এখাণন উচু-তনচুর সকান সভোণভে থাকণব না।

পাশাপাতশ এণক অপণরর কাে সথণক নতুন জ্ঞান, অতভজ্ঞর্া ও র্থ্য জানণর্ পারণবন;

• কতমউতনটি এযাণপ্রাণচ গরুত ও মুরগী পালন করা হণব; তবধায় আয়বধ তনমূলক কম তকাণড সকণলর পারেতরক অংশগ্রহণণ উৎসাহ

সযাগাণব;

• কতমউতনটিণর্ বসবাণসর িণল নারী তনয তার্ন, সয তুক, বাল্যতববাহ অণনকাংণশ সরাধ করা সম্ভব হণব।

• প্রতর্টি পাইলটিং এলাকায় একই োণের তনণচ সব ধরণনর সসবা সযমন- বেনতন্দন সকনাকাো, িাণম ততস, েতজতণোকান,

সেকতনতশয়ান, কৃতর্ ও প্রানী সহকারী, সেণল-সমণয়র সলখাপড়ার প্রণয়াজনীয় উপকরণাতে, ইন্টারণনে ইর্যাতে পাওয়া যাণব।

তবধায় প্রতর্টি পতরবাণর এবং সসই সাণথ আণশ-পাণশর জনণগাতষ্ঠর সভাগাতন্ত, সময় ও ব্যয় বহুগুণন হ্রাস পাণব।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্

• বাজাণর প্রচতলর্ ফ্লাণের তুলনায় কম োণম (সাণধ্যর মণধ্য) ফ্লাণের মাতলক হওয়া।

• তবতভন্ন আয়বধ তনমূলক কম তকাণডর উপর প্রতশযণ পাওয়া।

• সমবায়তভতত্তক কাজ করার সুণযাগ সৃতষ্ট হওয়া।

• কম সুণে (সাতভ তস চাজত) আয়বধ তনমূলক কম তকাণডর উপর ঋণ সুতবধা পাওয়া।

• ফ্লাণের বসবাণসর সযণি সবতশ তনরাপত্তার সুণযাগ সৃতষ্ট হওয়া।

• পল্লী জনপণের ফ্লাণে বসবাস করাো সামাতজক ময তাো বৃতদ্ধ পাওয়া।

• ফ্লাণে তবতভন্ন সপশাজীতব বসবাস করায় তবতভন্ন সসবা ও কাণজর সযণি সহণজ সহণযাগীর্া পাওয়া এবং সস র তবদুযৎ ও

বাণয়াগ্যাণসর সুতবধা থাকায় তবদুযৎ ও োলানী ব্যয় হ্রাস পাওয়া।
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- টিতভতস (র্থ্য বার্ায়ণন আপণলাি কণর তলংক উণল্লখ করুতন)।

www.rda.gov.bd
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৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

36

সেস্য/সেস্যণের নাম ও ঠিকানা েতব

সমাোঃ আতমনুল ইসলাম

মহাপতরচালক, পউএ, বগুড়া।

সমাোঃ নজরুতল ইসলাম খান

যুগ্ম-পতরচালক, পউএ, বগুড়া।

সমাোঃ সিরণে স সহাণসন খান

যুগ্ম-পতরচালক, পউএ, বগুড়া।

সমাোঃ সেণলায়ার সহাণসন

উপ-পতরচালক, পউএ, বগুড়া।

সমাোঃ আতবে সহাণসন মৃধা

উপ-পতরচালক, পউএ, বগুড়া।

সশখ শাহতরয়ার সমাহািে

উপ-পতরচালক, পউএ, বগুড়া।

সমাোঃ আতরি সহাণসন জুণয়ল

সহকারী পতরচালক, পউএ, বগুড়া।



১১। উদ্ভাবণনর তশণরানাম:  ভূতম নামজারী/ তবতবধ মামলার তনেতত্ত সংক্রান্ত র্থ্য ।

কীভাণব যািা শুরুত/পেভূতম:

খাগড়ােতড় সজলার সমাে ৯টি উপণজলায় উপকারণভাগীর সংখ্যা সমাে ৬ লাণখরও সবশী। ভূতম নামজারী ও বণন্দাবস্তী মামলার

নতথর অবস্থা সম্পণকত জানণর্ এ সকল উপকারণভাগীণক সজলার প্রর্যন্ত অঞ্চল সথণক এ পতরর্ণে বার বার আসণর্ হয়। র্াোড়া,

মামলাটি সম্পণকত সকউ আপতত্ত/তনম্পতত্ত/অনুণমােন হণয়ণে/তেণয়ণে তকনা? কণব এ সম্পণকত পতরর্ণের সভা হণব এবং কার সাণথ

সযাগাণযাগ করণব- এ সম্পতকতর্ র্থ্য জানার জন্য র্াণের অথ ত ও সময় অপচয় হয় এবং চরম সভাগাতন্তণর্ পড়ণর্ হয়। এ সমস্ত

সমস্যা সথণক উত্তরণণর জন্য জন্য ৫ (পাঁচ) সেস্য তবতশষ্ট ইণনাণভশন টিমণক এ পতরর্ণের ভূতম তবভাণগর কম তকর্তা ও কম তচারীণের

সাণথ একাতধক বার সভা করণর্ হয়। সভার িলশ্রুতর্ণর্ একটি অনলাইন তভতত্তক “ভূতম নামজারী ও বণন্দাবস্তী মামলার নতথর

অবস্থা” সিেওয়যার বর্তর করা হয়। সযটির মাধ্যণম সাধারণ জনগণ শুধুমাি র্াণের মামলার নম্বর তেণয় নতথর বর্তমান অবস্থা

(আপতত্ত/তনষ্পতত্ত/প্রতক্রয়াধীন), সভার সম্ভাব্য র্াতরখ ও োতয়্বপ প্রাপ্ত ব্যতির সযাগাণযাণগর পেতব, নাম ও সমাবাইল সম্পণকত জানণর্

পারণব । উদ্ভাবনটি সেকসইকরণণর জন্য ভূতম শাখায় ভূতম নামজারী ও বণন্দাবস্তী মামলার নতথর অবস্থা, সভার সম্ভাব্য র্াতরখ ও

োতয়্বপ প্রাপ্ত ব্যতির সযাগাণযাণগর পেতব, নাম ও সমাবাইলসহ র্থ্য প্রোণনর জন্য অতিস আণেশ জাতর করা হণয়ণে এবং

ইণনাণভশন টিম কতৃতক উদ্ভাবনটির কায তক্রম সবসময় র্োরতক করা হণে । র্াোড়া, এ পতরর্ণের সচয়ারম্যান মণহােণয়র সাতব তক

সহণযাতগর্া করার কারণণ উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন দ্রুর্ সম্পন্ন করা সম্ভব হণয়ণে ।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণে :

এ উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ণনর কারণণ খাগড়ােতড় সজলার জনগণ র্ণর বণসই খুব সহণজই র্াণের ভূতম তবর্য়ক নামজারী র্থ্য সম্পণকত

জানণর্ পারণে । আণগ জনগণ এ তবর্ণয় জানণর্ দুই/তর্ন তেন সময় সলণগ সযর্ । জানার জন্য অতিণস বার বার আসণর্ হণর্া ।

এখন, এক তেণন জানণর্ পারণে । িণল, র্াণেরণক স-শরীণর এণস র্থ্য জানার জন্য সভাগাতন্তণর্ পড়ণর্ হণে না, সময় ও অথ ত

আর অপচয় লার্ব হণয়ণে । এ উদ্ভাবনটির মাধ্যণম ভতবষ্যণর্ স্বের্া ও জবাবতেতহর্া চণল আসণব এবং সময় বাঁচণব ও কাণজর গতর্

বৃতদ্ধ পাণব ।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্:

েীতর্নালা উপণজলার ৩০নং বড়ণমরুতং সম জার বাতসন্দা সমা: োমাে সশখ জানান, খাগড়ােতড় সজলা পতরর্ণের এ উণযাণগর িণল

ভূতম নামজাতর/মামলার নতথর অবস্থা জানার জন্য সয সময় ও োকা ব্যয় হণর্া, র্া এখন আর হণে না ।

সের উপণজলার ২৬৪ নং ভূয়ােতড় সম জার বাতসন্দা সুকৃতর্ চাকমা বলণলন, “ এর্তেন ভূতম নামজাতর ও এ তবর্ণয় কণব চুড়ান্ত

তমটিং হণব জানার জন্য তেণনর পর তেন তবতভন্ন মানুণর্র সাণথ সযাগাণযাগ করণর্ হণয়ণে এবং চরম সভাগাতন্তণর্ পড়ণর্ হণয়ণে।

এখন বাতড়ণর্ বণস ঐ র্থ্যগুণলা সয পাণবা র্া কপনা করণর্ পাতরতন ।”

তিণরাজ তময়া, বলণলন, ভূতম নামজাতর/মামলার অবস্থা জানার জন্য রামগড় উপণজলা সথণক সজলা পতরর্ণে সযণর্ আমার সমাে

দুই র্ন্টা সময় লাগণর্া, র্ার মাণন যাওয়া আসা সমাে চার র্ন্টা । তকন্তু, এ সুতবধাটি করার কারণন আমার আর কষ্ট কণর সযণর্

হণে এবং মূল্যবান সময়টি অন্য কাণজ লাগাণর্ পারতে”

মন্ত্রণালণয়র নাম: পাব তর্য চট্টগ্রাম তবর্য়ক মন্ত্রনালয় ।

সংস্থা: পাব তর্য সজলা পতরর্ে, খাগড়ােতড়
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উদ্ভাবণনর েতব:

উদ্ভাবনটির তলংক: https://khdc.portal.gov.bd/site/page/0b1063eb-08b3-40de-bd4b-943dffdc0cf2/-

or http://khdc.gov.bd/Land

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম
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সেস্য/ সেস্যণের নাম ও ঠিকানা েতব

জনাব সমা: নূরুতজ্জামান, মুখ্য তনব তাহী কম তকর্তা, 

পাব তর্য সজলা পতরর্ে, খাগড়ােতড় ।

জনাব টিেন খীসা, তনব তাহী কম তকর্তা, পাব তর্য সজলা 

পতরর্ে, খাগড়ােতড় ।

জনাব জীবন সরায়াজা, তনব তাহী প্রণক শলী, পাব তর্য 

সজলা পতরর্ে, খাগড়ােতড় ।

জনাব প্রভাঙ্কর সেওয়ান, আইটি কম তকর্তা, পাব তর্য 

সজলা পতরর্ে, খাগড়ােতড় ।



১২। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: KHDC Phonebook সমাবাইল অযাপস

কীভাণব যািা শুরুত/পেভূতম:

খাগড়ােতড় পাব তর্য সজলাসহ রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান সজলা বাতসন্দারা তবণশর্ভাণব এ সজলার বাতসন্দাণের প্রায়সময় সেখা যায় সয এ

পতরর্ণের ও হস্তান্ততরর্ তবভাণগর কম তকর্তা ও কম তচারীণের সযাগাণযাণগর র্থ্য সপণর্ কাণরা না কাণরার কাণে সযণর্ হণে বা সিান

করণর্ হণে। িণল র্াণের মূল্যবান সময় ও অণথ তর অপচয় হণে । এ সমস্ত সমস্যা সথণক উত্তরণণর জন্য ৫ (পাঁচ) সেস্য তবতশষ্ট

ইণনাণভশন টিমণক একাতধকবার সভা কণর KHDC Phonebook নামক সমাবাইল অযাপস বর্তর করার তসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভার

তসদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি KHDC Phonebook নামক সমাবাইল অযাপস বর্তর করা হয়। এ অযাপসটি বাস্তবায়ণনর আণগ ইণনাণভশন

টিমণক এ পতরর্ণের ও হস্তান্ততরর্ তবভাণগর কম তকর্তা ও কম তচারীণের সযাগাণযাণগর র্থ্য েতবসহ সংগ্রহ করণর্ হয় এবং সিেওয়যার

তনম তার্ার সাণথ বণস তিজাইন করণর্ হয়। র্াোড়া, এ পতরর্ণের সচয়ারম্যান মণহােণয়র সাতব তক সহণযাগীর্া করার কারণণ সমাবাইল

অযাপস বাস্তবায়ন দ্রুর্ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। উদ্ভাবনটি সেকসইকরণণর জন্য ইণনাণভশন টিম কতৃতক উদ্ভাবনটির কায তক্রম সবসময়

র্োরতক করা হণে ।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণে:

এ সমাবাইল অযাপসটি বাস্তবায়ণনর কারণণ খাগড়ােতড় সজলার জনগণ র্ণর বণসই খুব সহণজই খাগড়ােতড় পাব তর্য সজলা পতরর্ে ও

হস্তান্ততরর্ তবভাণগর কম তকর্তা ও কম তচারীণের সযাগাণযাণগর র্থ্য পাণে। একসাণখ একাতধক জনণক ম্যাণসজ, ই-সমইল ও সিান

করণর্ পারণে। আণগ জনগণণক র্থ্য সংগ্রহ করার জন্য বার বার আসণর্ হণর্া এবং অতিণস তগণয় ধরনা তেণর্ হণর্া। এখন,

র্াণেরণক স-শরীণর এণস র্থ্য জানার জন্য সভাগাতন্তণর্ পড়ণর্ হণে না, সময় ও অথ ত আর অপচয় হণে না। এ উদ্ভাবনটির মাধ্যণম

ভতবষ্যৎণর্ জনগণণর সময় বাঁচণব ও কাণজর গতর্ বৃতদ্ধ পাণব ।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্:

এ অযাপটির সম্পণকত প্রতর্তক্রয়া জানার জন্য কণয়ক জন উপকারণভাগীর সাণথ কথা হয়। খাগড়ােতড় গুইমারা উপণজলার মংরুতবাই

মারমা বলণলন “এ অযাপটির কারণণ খুব সহণজই তবতভন্ন সরকারী সংস্থার কম তকর্তা ও কম তচারীণের সাণথ সযাগাণযাগ করণর্ পারতে।

খুব সহণজই ঊর্ধ্তর্ন কম তকর্তার কাণে আমাণের অতভণযাগ ব্যাপাণর কথা বলণর্ পারতে”।

খাগড়ােতড় সের উপণজলার রুতশেীনা আিাণরর সাণথ কথা হয়। তর্তন বলণলন, এ উণযাগটির কারণণ খাগড়ােতড় পাব তর্য সজলা

পতরর্ে ও হস্তান্ততরর্ তবভাণগর কম তকর্তা ও কম তচারীণের সযাগাণযাণগর র্থ্য সপণর্ র্ার আণগ সয মূল্যবান সময় ও োকা অপচয়

হণর্া। র্া এখন আর হণে না।, র্ণর বণসই র্থ্যগুণলা পাতে”।

তিণরাজ তময়া, বলণলন ভূতম নামজাতর/মামলার অবস্থা জানার জন্য রামগড় উপণজলা সথণক সজলা পতরর্ণে সযণর্ আমার সমাে

দুই র্ন্টা সময় লাগণর্া, র্ার মাণন যাওয়া আসা সমাে চার র্ো। তকন্তু, এ সুতবধাটি করার কারণণ আমার আর কষ্ট কণর সযণর্ হণে

না এবং মূল্যবান সময়টি অন্য কাণজ লাগাণর্ পারতে”।

মন্ত্রণালণয়র নাম: পাব তর্য চট্টগ্রাম তবর্য়ক মন্ত্রণালয় ।

সংস্থা: পাব তর্য সজলা পতরর্ে, খাগড়ােতড়
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উদ্ভাবণনর েতব:

উদ্ভাবনটির তলংক: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sr.khdc

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম: 
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সেস্য/সেস্যণের নাম ও ঠিকানা েতব

জনাব সমা: নূরুতজ্জামান, 

মুখ্য তনব তাহী কম তকর্তা, 

পাব তর্য সজলা পতরর্ে, খাগড়ােতড় ।

জনাব টিেন খীসা, 

তনব তাহী কম তকর্তা,

পাব তর্য সজলা পতরর্ে, খাগড়ােতড় ।

জনাব জীবন সরায়াজা, 

তনব তাহী প্রণক শলী, 

পাব তর্য সজলা পতরর্ে, খাগড়ােতড় ।

জনাব প্রভাঙ্কর সেওয়ান, 

আইটি কম তকর্তা,

পাব তর্য সজলা পতরর্ে, খাগড়ােতড় ।



১৩। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: সলাণগা ব্র্যাতডং

কীভাণব যািা শুরুত/ পেভূতম

বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালণয়র ইণনাণভশন কায তক্রণমর অংশ তহণসণব যুগ্ম সতচব প্রশাসন ও তচি ইণনাণভশন অতিসার জনাব খুরশীে আলম

“প্রাকৃতর্ক র্ন্তু, সূর্া ও পাণের আঁশ িারা প্রস্তুর্কৃর্ বস্ত্র ও পাে পণ্য আলাোভাণব পতরতচতর্র জন্য সলাণগা ব্রাতডং” – শীর্ তক

ইণনাণভশন আইতিয়া প্রোন কণরন। এর পতরণপ্রতযণর্ ইণনাণভশন টিণমর ০৮-০৮-২০১৮ র্াতরণখর সভায় আইতিয়াটি বাস্তবায়ণনর

জন্য গৃহীর্ হয়। আইতিয়াটি বাস্তবায়ণনর কায তক্রম তহণসণব একজন তবতশষ্ট তচিকরণক তেণয় ইণনাণভশন টিণমর সেস্যণের এ সংক্রান্ত

পৃথক পৃথক ধারণাগুণলার তবতভন্ন তেক তবচার তবণির্ণ কণর একটি সলাণগা বর্রী করা হয়। পরবর্ীণর্ মাননীয় মন্ত্রী মণহােণয়র সেয়

সিতর্ক্রণম সলাণগাটি ২৪.০০.০০০০.১১১.২০.০৩০.১৬-১৭৬ স্মারক মূণল ৪ তিণসম্বর, ২০১৮ তিোঃ র্াতরণখ পতরপি আকাণর

প্রকাতশর্ হয়।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণে / কর্ ব্যতির জীবনমাণন পতরবর্তন আনণলা

সলাণগাটি ব্যবহাণরর িণল পােজার্ পণণ্যর তবক্রণয়র পতরমাণ আণগর চাইণর্ বৃতদ্ধ সপণয়ণে এবং প্রায় ৫ লয ৭ হাজার ২০০ জন

উণযািার জীবন মাণন পতরবর্তন এণনণে।

সুদূর প্রসারী কী কী অবোন রাখণব

সলাণগা ব্যবহাণরর মাধ্যণম তবতভন্ন জুে ও সেেোইল তমল বা উণযািা কতৃতক প্রাকৃতর্ক ভাণব উৎপাতের্ র্ন্তু, সূর্া বা পাণের আঁশ

িারা প্রস্তুর্কৃর্ বস্ত্র ও পােজার্ পণ্যণক কৃতত্তম র্ন্তু বা সূর্া বা আঁশ িারা প্রস্তুর্কৃর্ বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য হণর্ আলাো কণর তচতির্

করা সম্ভব হণব। এোড়াও সলাণগাটি সভািাণক তনতির্ করণব সয, পণ্যটি পতরণবশ বান্ধব এবং প্রাকৃতর্ক র্ন্তু , সূর্া বা পাণের আঁশ

মন্ত্রণালণয়র নাম: বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়
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হণর্ বর্রী করা হণয়ণে। সাধারণভাণব সয সকান পণ্য বাজারজার্, তবক্রয় , প্রসার বা তবপনণনর জন্য প্রচার করা ব্যয়বহুল র্ণব, এ

সলাণগা ব্যবহাণরর মাধ্যণম কম খরণচ এ সকল পণণ্যর পতরতচর্ ও প্রচার করা সহজ হণব। এোড়াও এই সলাণগাটি ব্যবহাণরর িণল

পােজার্ পণণ্যর তবক্রণয়র হার আণগর তুলনায় অণনকাংণশ বৃতদ্ধ পাণব।

পদ্ধতর্/ সময়/ সভাগাতন্ত/ ব্যয়/ সসবার মাণন কী কী পতরবর্তন এণনণে

এ সলাণগা ব্যবহাণরর িণল বস্ত্র ও পাে পণণ্যর পতরতচতর্, তবপনন, বাজারজার্, রপ্তাতন ও উৎপােন অণনকাংণশ বৃতদ্ধ সপণয়ণে। পাে

পণণ্যর তবপণন ও বাজার বৃতদ্ধ পাওয়ায় পাণের চাতহো সবণড়ণে এবং কৃর্ক পাে চাণর্ উিুদ্ধ হণে। এর িণল পাে চার্ীণের

জীবনযািার মান তেন তেন আরও উন্নর্ হণে ।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্

উণযািাগণ জানান, গর্ ০৯/০১/২০১৯ তিোঃ র্াতরণখ অনুতষ্ঠর্ ঢাকা আন্তজতাতর্ক বাতণজয সমলায় পােজার্ পণণ্য এই সলাণগা

ব্যবহাণরর িণল পণণ্যর তবক্রয় আণগর তুলনায় আরও বৃতদ্ধ সপণয়ণে। উণযািাগণ আরও জানান সলাণগাটি ব্যবহাণরর িণল সক্রর্াণের

কাে সথণক খুবই ভাল সাড়া পাওয়া তগণয়ণে। এোড়াও ৬-৭ মাচ ত জার্ীয় পাে তেবস উপলণযয অনুতষ্ঠর্ সমলা, ১৩-১৭ এতপ্রল

অনুতষ্ঠর্ ববশাখী সমলা এবং অন্যান্য সমলায় পােজার্ পণণ্য সলাণগাটি ব্যবহাণরর িণল উণযািাণের তবক্রয় আণগর তুলনায় বৃতদ্ধ

সপণয়ণে। এই সলাণগা ব্যবহাণরর িণল ভতবষ্যণর্ তবক্রণয়র ধারা অব্যাহর্ থাকণব বণল উণযািাগণ আশাবাে ব্যি কণরন।

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম
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সেস্য/সেস্যণের নাম ও ঠিকানা েতব

১। জনাব খুরশীে আলম, যুগ্ম সতচব

(প্রশাসন) এবং তচি ইণনাণভশন

অতিসার, বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। জনাব সাতবনা ইয়াসতমন, যুগ্ম সতচব

(সেস্য), বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩। জনাব সখনচান, উপসতচব (সেস্য),

বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪। জনাব এ.টি.এম আতলমুজ্জামান, 

তসণেম এনাতলে (সেস্য), বস্ত্র ও পাে

মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫। জনাব আতমনুল ইসলাম, সপ্রাগ্রামার

(সেস্য), বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৬। জনাব নাতসর উতদ্দন, সহকারী

সপ্রাগ্রামার (সেস্য সতচব), বস্ত্র ও পাে

মন্ত্রণালয়, ঢাকা।



১৪। উদ্ভাবণনর তশণরানামোঃ “আণলার সিতরওয়ালা” (গ্রাহক অতিণস নয়, অতিসই গ্রাহণকর বাতড় বাতড়)

পেভূতমোঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তবণশর্ উণযাগ “র্ণর র্ণর তবদুযৎ” এর আওর্ায় সারাণেণশ উপণজলা শর্ভাগ তবদুযর্ায়ন কায তক্রম গ্রহণ করা

হয়। প্রর্যন্ত গ্রাণমর সকল মানুর্ণক দ্রুর্ তবদুযৎ সরবরাণহর জন্য বাংলাণেশ পল্লী তবদুযর্ায়ন সবাণি তর সচয়ারম্যান এর তেকতনণে তশনায়

সারাণেণশ েে তমোতরং কায তক্রম শুরুত করা হয়। উি কায তক্রণমর আওর্ায় তনতে তষ্ট একটি স্থাণন তনতে তষ্ট তেণন গ্রাহকণের আসার জন্য

মাইতকং কণর জানাণনা হয়। গ্রাহকগণ উি স্থাণন উপতস্থর্ হণয় প্রণয়াজনীয় োকা জমা তেণয় ঐ তেনই তমোর সংণযাগ গ্রহণ করণর্

পারণর্ন। তবদুযৎ সংণযাণগর প্রতক্রয়াণক আরও দ্রুর্, সহজ, হয়রাতনমুি ও গ্রাহক বান্ধব করার লণযয তমোর সংণযাণগর যাবর্ীয়

প্রতক্রয়া সযমনোঃ তমোর, সাতভ তস ড্রপ র্ার, োকা জমা গ্রহণণর রশীে বই, প্রণয়াজনীয় যন্ত্রপাতর্, ০২জন লাইনম্যান, একজন ওয়যাতরং

পতরেশ তকসহ “আণলার সিতরওয়ালা” নাণম একটি গ্রাম্য ভযাণন কণর গ্রাহণকর বাতড় বাতড় সপ ণে েণে আণবেন গ্রহণ, পতরেশ তন,

প্রণয়াজনীয় অথ ত জমা তনণয় মাি ৫তমতনণে তবদুযৎ সংণযাগ প্রোন করা হণে। এখাণন আণবেন তি ভযােসহ ১১৫/- োকা, জামানর্

তবযমান সমস্যা/চযাণলঞ্জ সমূহোঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সর্ার্না অনুযায়ী আগামী ২০২১ সাণলর মণধ্য র্ণর র্ণর তবদুযৎ সপ োণনার জন্য সনার্ন পদ্ধতর্ণর্ চযাণলঞ্জ

তেণলা। এক সশ্রণীর োলাল গ্রাণমর অসহায় েতরি সলাকজনণক পু ৌঁতজ কণর ৮/১০ হাজার োকা তনণয় তবদুযৎ সংণযাগ প্রোণনর

প্রতর্শ্রুতর্ণর্ তেণনর পর তেন হয়রাতন কণর আসতেল। িলশ্রুতর্ণর্ যথাসমণয় হয়রাতনমুি র্ণর র্ণর তবদুযৎ সপ ৌঁোণনা তকছুো তবতঘ্নর্

হয়। “আণলার সিতরওয়ালা” কায তক্রণমর মাধ্যণম গ্রাহকণক অতিণস নয়, অতিসই গ্রাহণকর বাতড়ণর্ হাতজর হয়। িণল গ্রাহক সভাগাতন্ত

সম্পূণ তভাণব দূর হণয়ণে এবং স্থানীয় োলালণের উপিব বন্ধ হণয়ণে।

অনুণপ্ররণার উৎসোঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ হাতসনা প্রায়ই বণলন-“আমাণের সসবাসমূহণক জনগণণর সোর সগাড়ায় তনণয় সযণর্ হণব। জনগণণক আপন

ভাবণর্ হণব”। গ্রাহকণসবা বৃতদ্ধর জন্য তবদুযৎ ও োলানী উপণেষ্টা, তবদুযৎ প্রতর্মন্ত্রী, তসতনয়র সতচব মণহােয়গণ তবতভন্ন সময় র্াতগে

সেন। এোড়া বাংলাণেশ পল্লী তবদুযর্ায়ন সবাণি তর সচয়ারম্যান সমজর সজনাণরল মঈন উতদ্দন (অবোঃ) গ্রাহক সসবা আণরা দ্রুর্, সহজ ও

উন্নর্ করার জন্য বারংবার তেকতনণে তশনা সেন। হয়রাতনমুি গ্রাহক সসবা প্রোণনর জন্য সকলণক তনণে তশনা প্রোন কণরন। সকণলর

তেকতনণে তশনা ও গ্রাহক সসবার স্বাণথ ত ঘুর্, দুনীতর্ ও হয়রাতনমুি তবদুযৎ সংণযাগ গ্রাহণকর বাতড়ণর্ সপ ৌঁতেণয় সেয়ার জন্য “আণলার

সিতরওয়ালা” কায তক্রম অনুণপ্ররণা তহণসণব কাজ কণরণে।

মন্ত্রণালণয়র নামোঃ তবদুযৎ, োলাতন ও খতনজ সম্পে মন্ত্রণালয়।
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তক তক পেণযপ গ্রহণ করা হণয়তেলোঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সর্ার্ণা অনুযায়ী আগামী ২০২১ সাণলর মণধ্য সকল গ্রাহণকর র্ণর র্ণর তবদুযৎ সুতবধা সপ ৌঁতেণয় সেয়াসহ আণরা

দ্রুর্, সহজ ও হয়রাতনমুি গ্রাহক সসবার জন্য “আণলার সিতরওয়ালা” কায তক্রম গ্রহণ করা হণয়ণে।

ক) গ্রাহক সণচর্নর্ার জন্য মাইতকং, সপাষ্টার, তলিণলে প্রচার করা হণয়ণে।

খ) তবতভন্ন উপণজলা, ইউতনয়ন পতরর্ে, স্কুল, কণলজ, হােবাজাণর জন সাধারণণক তনণয় সমাটিণভশন সভা আণয়াজন করা হণয়ণে।

গ) স্থানীয় তিস চযাণনণল প্রচার করা হণয়ণে।

বাস্তবায়ণন চযাণলঞ্জ তকভাণব সমাকাণবলা করা হণয়তেল

নতুন সংণযাগসহ গ্রাহক সসবার জন্য আণরা পতরতধ বৃতদ্ধর জন্য তবআরইতব এর সচয়ারম্যান মণহােয় গর্ ০৩/০১/২০১৯ র্াতরখ এক

তভতিও কনিাণরণির মাধ্যণম সারাণেণশ প্রতর্তেন ৮০ টি পল্লী তবদুযণর্ ১০টি কণর ৮০০টি ভযাণনর মাধ্যণম “আণলার সিতরওয়ালা”

কায তক্রম শুরুতর তনণে তশনা প্রোন কণরন।

“আণলার সিতরওয়ালা” বাস্তবায়ণন স্থানীয় োলালণের বাঁধা তেল। যা স্থানীয় আইন শৃঙ্গলা বাতহনীর সহণযাতগর্ায় ও গ্রাহক

সমাটিণভশন কণর বাস্তবায়ণন চযাণলঞ্জ সমাকাণবলা করা হণয়ণে।

সেকসই করণণ গৃহীর্ ব্যবস্থাতে

“আণলার সিতরওয়ালা” ভযান গ্রাণম গ্রাণম গ্রাহণকর বাতড়ণর্ বাতড়ণর্ গমন করণে। ২০২১ সাণলর মণধ্য বাংলাণেণশর র্ণর র্ণর

তবদুযৎ সুতবধা সপ ৌঁণে সেয়া হণব তবধায় “আণলার সিতরওয়ালা” কায তক্রমণক সেকসই করণণ তবআরইতব সচয়ারম্যান মণহােয় তন্নবতণ তর্

বহুমুখী কাণজ ব্যবহাণরর জন্য তেকতনণে তশনা প্রোন কণরণেন। সযমনোঃ-

১। “আণলার সিতরওয়ালা” সমাবাইল অতভণযাগ সকন্দ্র তহণসণব েণে গ্রাহণকর অতভণযাগ সমাধান করণব।

২। গ্রাণম গ্রাণম গমণনর সময় লাইন পতরেশ তন করণব এবং লাইন পতরেশ তণন প্রাপ্ত সোে সোে রযণাণবযণ কাজ র্াৎযতণক সমাধান

করণব।

৩। তমোর পতরবর্তন, পুনোঃসংণযাগ ও তবতেন্ন কাজ সম্পােন করণব।

৪। তবর্রণ ট্রািিরমার ওভারণলাি/আডারণলাি/ সলাি তবভাজন কাজ সম্পােন করণব।

৫। বণকয়া আোয় র্থা রাজস্ব আোয় কাজ করণব।

৬। গ্রাণম গ্রাণম গমনকাণল ববদুযতর্ক মালামাল চুতর ও তনরাপে পদ্ধতর্ণর্ তবদুযৎ ব্যবহাণরর জন্য গ্রাহকগণণক সমাটিণভশন করণব।

পতরবর্তণনর শুরুত কথা

(ক) সযখাণন আজ সথণক ১০ বের আণগও তবদুযৎ পাওয়াো তেল মানুণর্র জন্য স্বণের ব্যাপার। তেন-রার্ ২৪ র্ন্টায় সয এলাকার

মানুণর্র ভাণগ্য তবদুযৎ জুেণর্া মাি ৪/৫ র্ন্টা, বাসা বাতড় তকংবা ব্যবসা প্রতর্ষ্ঠাণন তবদুযণর্র লাইন তনণর্ তেণনর পর তেন, মাণসর

পর মাস, এমনতক বের সপতরণয় সগণলও মানুর্ কাতির্ তবদুযণর্র সুতবধা পায়তন। হাজার হাজার োকা তেণয়ও সযখাণন মানুণর্র

কপাণল সজাণেতন তবদুযৎ সংণযাগ, সসখাণন মাি ৫ তমতনণে র্ণর বণসই পাণে তবদুযৎ সংণযাগ। এ সযন সতর্যই স্বে। যা বাস্তণব রূপ
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তনণয়ণে তঝনাইেহ পল্লী তবদুযৎ সতমতর্র মাধ্যণম সাধারণ মানুণর্র ভাণগ্য। এখাণন সযমন বর্তমাণন পল্লী তবদুযৎ সতমতর্র সসবা সলাি

সশতিং এক অকপনীয় ব্যাপার সর্মতন এখাণন পল্লী তবদুযৎ সতমতর্র উণযাণগ মানুণর্র র্ণর র্ণর ভযাণন কণর সপ ণে সেয়া হণে

তবদুযণর্র তমোর। পল্লী তবদুযৎ দুয়ার তমোতরং কায তক্রম এর আওর্ায় উপণজলার সাধারণ মানুণর্র বাতড় বাতড় ভযাণন কণর পল্লী

তবদুযণর্র সংণযাগ ও তমোর সপ ৌঁণে সেয়ার কায তক্রম শুরুত হণয়ণে।

কর্ ব্যতির জীবন মাণন পতরবর্তন আনণলা

“আণলার সিতরওয়ালা” কায তক্রম গ্রহণণর মাধ্যণম গ্রাণমর শর্ভাগ মানুণর্র নতুন সংণযাণগর পাশাপাতশ অতভণযাগ সমাধানসহ

অন্যান্য কাজ দ্রুর্ সম্পােণনর মাধ্যণম গ্রাণম তনরতবতেন্ন তবদুযৎ সরবরাহ সেয়া সম্ভব হণয়ণে। এণর্ গ্রামীন জনপণে তনরতবতেন্ন তবদুযৎ

থাকার িণল সলখাপড়া, ক্ষুি কুটির তশপ, সপাতল্ট্র ও মৎস্য খামার, সসচ, কলকারখানার কম তর্ন্টা বৃতদ্ধ সপণয়ণে। িণল গ্রাণমর জন

সাধারণ আতথ তকভাণব স্বাবলতম্ব হণয়ণে এবং গ্রামীন জীবন মাণন অভূর্পূব তউন্নতর্ সাতধর্ হণয়ণে।

সূদুর প্রসারী তক তক অবোন রাখণব

“আণলার সিতরওয়ালা” কায তক্রম বহুমুখী ব্যবহাণরর িণল গ্রাণমর জনগণণক অতিণস আসার আর প্রণয়াজন পড়ণব না। র্ণর বণসই

র্ারা কাতির্ সসবা পাণব। োলাল িারা অথ তননতর্ক ভাণব হয়রাতন ও যতর্গ্রস্ত হণর্ হণব না। একই এলাকায় তভন্ন তভন্ন কাণজ পল্লী

তবদুযণর্র কম তচারীণক বারবার গমণনর প্রণয়াজন হণব না। এণর্ পল্লী তবদুযৎ সতমতর্র জনবল ও পতরবহন ব্যয় অণনকাংণশ হ্রাস পাণব।

র্াৎযতনক গ্রাহক সসবা প্রোণনর কারণণ তনরতবতেন্ন তবদুযৎ সরবরাহ পাণব। এণর্ গ্রাহণকর কম তর্ন্টা বৃতদ্ধ পাণব। আথ ত সামাতজক

অবস্থার উন্নতর্ হণব। সেশ উন্নতর্র চরম তশখণর সপ ৌঁতেণয় যাণব।

হতরণাকুণ্ডু সপ র শহণরর সমা. টুলু তময়া জানান, “পল্লী তবদুযণর্র এই কায তক্রম সেণখ মণন হণে, সরকাতর কম তকর্তা–কম তচারীণের কাে

সথণক জনগণ প্রকৃর্ সসবা পাণেন।
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উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুর্ভতর্

তঝনাইোহ সজলার হতরণাকুণ্ডু উপণজলার বাকচুয়া

গ্রাণমর রাণসল আহিে জানান, পল্লী তবদুযণর্র

“আণলার সিতরওয়ালা” কায তক্রম র্াঁণের অণনক

সুতবধা এণন তেণয়ণে। সংণযাগ সনওয়ার জন্য

সংতিষ্ট অতিণস তগণয় ধরনা তেণর্ হণে না। োকা

জমা সেওয়ার জন্য লাইণন োঁড়াণনা লাগণে না।

তেণনর পর তেন ঘুরণর্ হণে না। মাি পাঁচ তমতনণেই

নতুন সংণযাগ সপণয় যাণেন, যা এর আণগ

ভাবণর্ও পাণরনতন র্াঁরা।



তবদুযৎ সপণয় গৃহবধূ সমাণমনা খাতুন বণলন, “আমার সকান সলাকজন সনই, র্াই অতিণস তগণয় আণবেন করা সম্ভব হতেল না। এভাণব

বাতড় বণস ববদুযতর্ক তমোর সপণয় যাণবা র্া স্বণেও ভাতবতন”।

ভাটির্াতহরপুর গ্রাণমর নতুন তবদুযৎ লাইন পাওয়া গ্রাহক মুকণলে তময়া বণলন, “আজ আতম নতুন তবদুযৎ লাইন পাইতে, আমার িণো

ও কাগজ তেণর্ তকছু সময় সেতর হইণে তকন্তু তবদুযৎ লাইন পাইণর্ মাি পাঁচ তমতনে সময় লাগণে”।

গৃহবধূ সাণয়রা সবগম বণলন, “এর্ সহণজ নতুন সংণযাগ পাওয়া যাণব, র্া আমাণের স্বণেও তেল না”।

হতরণাকুণ্ডু উপণজলার রঘুনাথপুর গ্রাণমর শতিকুর রহমান বলণলন “সভাগাতন্ত োড়াই এণর্া অপ সমণয় তবদুযৎ সংণযাগ পাওয়া তেল

আমাণের কপনার অর্ীর্। এই কায তক্রম আমাণের মণর্া অণনকণক সুতবধা তেণয়ণে”।

হতরণাকুণ্ডু উপণজলা তনব তাহী অতিসার জনাব সমাোঃ সাইফুল ইসলাম জানান “আণগ নতুন তবদুযৎ সংণযাণগ স্থানীয় তবতভন্ন োলাল সশ্রণী

কতৃতক ৮/১০ হাজার োকা গ্রহণণর পরও মাণসর পর মাস হয়রাতন হণর্ হণর্া। তবতভন্ন গ্রাহকগণ মাণঝ মাণঝ আমার কাণে অতভণযাগ

করর্। তকন্তু “আণলার সিতরওয়ালা” কায তক্রম চালুর পর মানুণর্র দুয়াণর দুয়াণর তগণয় সসবা প্রোণনর কারণণ এখন আর সকান

গ্রাহণকর অতভণযাগ নাই। পল্লী তবদুযণর্র আণলার সিতরওয়ালাণক ধন্যবাে জানাই”।

এর্ সহজ পন্থায় এর আণগ কখণনা সংণযাগ সমণলতন বণল সাধারণ গ্রাহকরা জাতনণয়ণে।
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১৫। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: অনলাইন ট্রাণভল এণজতি ম্যাণনজণমন্ট তসণেম

পেভূতমোঃ

তবণেশ গমণনচ্ছুকণের এয়ারলাইণির টিণকেসহ অন্যান্য সুণযাগ-সুতবধার জন্য ট্রাণভল এণজতির উপর তনভতর করণর্ হয়। এ সকল

ট্রাণভল এণজতিণক সবসামতরক তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালয় হণর্ তনবন্ধন সনে তনণয় ব্যবসাতয়ক কায তক্রম পতরচালনা করণর্

হয়। বাংলাণেণশ বর্তমাণন প্রায় তর্ন হাজাণরর অতধক তনবতন্ধর্ ট্রাণভল এণজতি রণয়ণে। ট্রাণভল এণজতি তনবন্ধন/নবায়ন সংক্রান্ত

সভাগাতন্ত লার্বসহ এ সংক্রান্ত সকল প্রতক্রয়া সহজর্র করার লণযয সবসামতরক তবমান পতরহন ও পয তেন মন্ত্রণালয় "অনলাইন ট্রাণভল

এণজতি ম্যাণনজণমন্ট তসণেম" চালু কণরণে।

পূণব তর পদ্ধতর্ণর্ বাংলাণেণশর সয সকান স্থান হণর্ সয সকান প্রতর্ষ্ঠানণক ট্রাণভল এণজতির তনবন্ধন/নবায়নর সনেসহ এ সংক্রান্ত

অন্যান্য সসবা তনণর্ হণল র্াণক অবশ্যই মূল্যবান সময় ও অথ ত খরচ কণর ঢাকা এণস বাংলাণেশ সতচবালণয়র অভযন্তণর অবতস্থর্

সবসামতরক তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালণয় আণবেনপি জমা প্রোন করণর্ হণর্া। সযণহতু বাংলাণেশ সতচবালণয় প্রণবশাতধকার

সংরতযর্ সসণহতু অণনক আণবেনকারীর জন্য সতচবালণয় প্রণবশ করাো কষ্টসাধ্য তেল। ট্রাণভল এণজতির তনবন্ধন/নবায়ন সনণের

জন্য আণবেন করার পর আণবেনটি তক মন্ত্রণালয় কতৃতক গৃহীর্ হণয়ণে নাতক বাতর্ল হণয়ণে অথবা সকান র্ণথ্য র্ােতর্ আণে তকনা

সস তবয়য়টি জানণর্ হণল আণবেনকারীণক স্বশরীণর মন্ত্রণালণয় এণস অথবা সেতলণিাণনর মাধ্যণম জানণর্ হণর্া। এোড়াও আণবেনটি

বর্তমাণন তক অবস্থায় রণয়ণে সস সম্পণকত সকান র্থ্য পাওয়া সযর্ না। এ তবর্ণয় সকান র্থ্য সপণর্ হণল আণবেনকারীণক পূণরায়

মন্ত্রণালণয় আসণর্ হণর্া অথবা সেতলণিাণনর মাধ্যণম সজণন তনণর্ হণর্া। এসব সযণি আণবেনকারীগণ ৩য় (তৃর্ীয়) সকান ব্যতির

শরনাপন্ন হণর্ন। সকাণনা ব্যতি বা প্রতর্ষ্ঠান কতৃতক নতুন সকান ট্রাণভল এণজতির নাণম সট্রি লাইণসি সনওয়ার পূণব ত একই নাণম অন্য

সকান ট্রাণভল এণজতি ইণর্াপূণব ত এ মন্ত্রণালয় হণর্ তনবন্ধন তনণয়ণে তকনা র্া যাচাই করাো খুবই কষ্টসাধ্য তেণলা এবং অণনক

সযণিই যাচাই করা হণর্া না। িণল আণবেণনর পরবর্ীণর্ যতে সকান ট্রাণভল এণজতির নাণমর সাণথ নতুন আণবেণনর তমল খুণজ

পাওয়া সযর্ র্াহণল নতুন আণবেনকৃর্ ট্রাণভল এণজতির সট্রি লাইণসি পূণরায় সংণশাধন করণর্ হণর্া। পূণব ত ট্রাণভল এণজতির

সকান দৃশ্যমান র্াতলকা/িাোণবজ তেল না তবধায় তনতিয়/সময়াে উত্তীণ তলাইণসিধারী ট্রাণভল এণজতি িারা মানুর্ সহণজই প্রর্ারণার

তশকার হণর্া।

পূণব ত ট্রাণভল এণজতি সংক্রান্ত সকল তবর্য়াতে হাি ত িাইণল তনষ্পতত্ত করা হণর্া। এণযণি একটি আণবেন সতচবালণয়র পি গ্রহণ শাখা

হণর্ মন্ত্রণালণয়র গ্রহণ-সপ্ররণ শাখা অথবা সরাসতর মন্ত্রণালণয়র গ্রহণ-সপ্ররণ শাখা হণর্ তবতভন্ন েপ্তর হণয় সংতিষ্ট শাখায় সযণর্

কণয়ক তেন সময় লাগণর্া। এোড়াও আযাযর অনুযায়ী মন্ত্রণালণয়র সকল শাখায় ট্রাণভল এণজতি বরাদ্দ তেল তবধায় সকান ট্রাণভল

এণজতির তবর্ণয় কার সাণথ কথা বলণর্ হণব এ তবর্ণয় আণবেনকারীরা না সজণন কম তকর্তাণের সিান কণর অথবা মন্ত্রণালণয় এণস

তবরি করণর্ন। পূণব তর তনয়ণম সণব তাচ্চ ০৩ (তর্ন) জন কম তকর্তার অনুণমােন সাণপণয একটি আণবেন তনষ্পতত্ত করা হণর্া তবধায়

ধাণপ ধাণপ সময় সযপণ হণর্া এবং আণবেন তনষ্পন্ন করার সযণি সময় সবতশ প্রণয়াজন হণর্া।

উপতরউি সমস্যা সমাধাণনর লণযয সবসামতরক তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালয় ট্রাণভল এণজতি সংক্রান্ত সকল কায তক্রম

অনলাইণন সম্পােণনর তনতমণত্ত একটি কােমাইজি সিেওয়যার বর্তরর প্রণয়াজনীয়র্া অনুভব কণর। এ তবর্ণয় মন্ত্রণালণয়র সতচব

মণহােণয়র অনুণমােন পাওয়ার পণর মন্ত্রণালণয়র সহকারী সপ্রাগ্রামার জনাব সমাোঃ সমণহেী হাসান সিেওয়যাণরর সেকতনকযাল

মন্ত্রণালণয়র নাম: সবসামতরক তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালয়
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সেতসতিণকশন এবং সেডার িকুণমন্ট প্রস্তুর্ কণরন। পরবর্ীণর্ সেডাণরর (EOI) মাধ্যণম তবজণনস অণোণমশন তলতমণেি নামক

সিেওয়যার প্রস্তুর্কারী প্রতর্ষ্ঠান সিেওয়যারটি বর্তরর কাজ পায়।

সিেওয়যার বর্তরর কাজ সম্পন্ন হণল ২৩ জুন ২০১৭ র্াতরণখ সবসামতরক তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালণয়র র্ৎকালীন মাননীয়

মন্ত্রী জনাব রাণশে খান সমনন, এমতপ সিেওয়যারটি উণিাধন কণরন। সিেওয়যারটি উণিাধণনর পরপরই মন্ত্রণালণয় তনবতন্ধর্ প্রায়

তর্ন হাজাণরর অতধক ট্রাণভল এণজতির সকল র্থ্য তসণেণম এতি প্রোন করা হয় যা মন্ত্রণালণয়র জন্য একটি বড় চযাণলঞ্জ তেল।

এোড়াও সিেওয়যারটির পাইলটিং-এ হাি তিাইণল আণবেন বন্ধ কণর ট্রাণভল এণজতি সংক্রান্ত সকল আণবেন অনলাইণন গ্রহণণর

তসদ্ধান্তটি এ মন্ত্রণালয় একটি চযাণলঞ্জ তহসাণব তনণয়তেল।

জনসাধারণণর সভাগাতন্ত লার্বসহ স্বের্া ও জবাবতেতহর্ার জন্য সিেওয়যারটি চালু করা হণলও অণনক ট্রাণভল এণজতি তবর্য়টি

স্বাভাতবকভাণব সনয়তন। অণনক মধ্যপন্থী সুতবধাণভাগী প্রতর্ষ্ঠান/মানুর্ এই সিেওয়যারটির ব্যবহার একটি জটিল প্রতক্রয়া মণম ত

সকণলর কাণে র্ভল র্থ্য প্রচার কণরণে। প্রাথতমকভাণব অণনক আণবেনকারী আণবেণনর তনয়মাবলী অনুসরণ না কণর আণবেন করার

িণল/তনয়তমর্ আণবেনকারীর ই-সমইল, সমাবাইল এসএমএস সচক না করা/তসণেণম লগইন কণর র্থ্য অনুসন্ধান না করার িণল

র্াণের মণন তসণেমটি তনণয় তবভ্রাতন্ত সৃতষ্ট হণর্া। পরবর্ীণর্ এণসাতসণয়শন অব ট্রাণভল এণজন্টস অব বাংলাণেশ (ATAB) এর

প্রতর্তনতধবৃন্দণেরণক তবর্য়টি সম্পণকত অবতহর্ করাসহ র্াণেরণক প্রতশযণ প্রোন কণর সিেওয়যার সম্পণকত সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর

করা সম্ভব হণয়ণে। সিেওয়যার সম্পণকত তবতভন্ন জণনর তবতভন্ন তমথ্যা/বাণনায়াে অতভণযাগ/র্থ্য প্রাতপ্ত সণত্ত্বও সিেওয়যারটি চালু

রাখণর্ মন্ত্রণালয় কণঠার ভূতমকা পালন কণরণে।

এই উণযাণগ সয সকল কল্যাণ বণয় এণনণে:

অনলাইন ট্রাণভল এণজতি ম্যাণনজণমন্ট তসণেম চালু হওয়ায় মন্ত্রণালণয় তনবতন্ধর্ প্রায় তর্ন হাজাণরর অতধক ট্রাণভল এণজতির

নবায়ন/ডুতেণকে সনে ইসুযসহ অতিস পতরবর্তণনর কায তক্রম সহজর্র হণয়ণে। এোড়াও শর্শর্ নতুন আণবেনকারী সহণজই র্ণর

বণস তনতব তণঘ্ন ট্রাণভল এণজতির লাইণসণির জন্য আণবেন করণর্ পারণেন। লয লয তবণেশ গমণনচ্ছুকগণ সহণজই সতক্রয় ট্রাণভল

এণজতির র্াতলকা অনলাইণন যাচাই করণর্ পারণেন। এোড়াও ট্রাণভল এণজতি সংক্রান্ত সসবার জন্য মন্ত্রণালণয়র সকান শাখায় সকান

কম তকর্তার সাণথ সযাগাণযাগ করণর্ হণব র্া জানা যাণে। এ সকল সুতবধাতে োড়াও মন্ত্রণালণয়র োপ্ততরক কায তক্রম সহজর্র করা

হণয়ণে মন্ত্রণালণয়র কম তকর্তাগণ সয সকান সমণয় সয সকান স্থাণন বণস অনলাইণন ট্রাণভল এণজতি সংক্রান্ত নতথ তনষ্পতত্ত/পি

সপ্ররণ/সাটি ততিণকে ইসুযকরণ সংক্রান্ত যাবর্ীয় কায তক্রম সম্পােন করণর্ পারণেন।

অনলাইন ট্রাণভল এণজতি ম্যাণনজণমন্ট তসণেণমর মাধ্যণম বাংলাণেণশর সযণকান স্থান হণর্ সযণকান প্রতর্ষ্ঠান ট্রাণভল এণজতির

তনবন্ধন/নবায়ন/ডুতেণকে সনে প্রাতপ্তসহ এণজতি বাতর্ল/অতিস পতরবর্তণনর জন্য আণবেন করণর্ পারণেন। প্রতর্টি ধাণপ

আণবেনকারী র্ার ই-সমইণল পি এবং সমাবাইণল সনাটিতিণকশন পাণেন যার মাধ্যণম তর্তন র্ার আণবেণনর অগ্রগতর্ জানণর্

পারণেন। তসণেণম সকল ট্রাণভল এণজতির র্থ্য সম্বতলর্ িাোণবজ রণয়ণে সযখাণন সকান ব্যতি/প্রতর্ষ্ঠান কতৃতক নতুন সকান ট্রাণভল

এণজতির নাণম সট্রি লাইণসি সনওয়ার পূণব ত একই নাণম অন্য সকান ট্রাণভল এণজতি ইণর্াপূণব ত এ মন্ত্রণালয় হণর্ তনবন্ধন তনণয়ণে

তকনা র্া যাচাই করণর্ পারণেন। তসণেণম/সপাে তাণল সতক্রয় ট্রাণভল এণজতির র্াতলকা সংবতলর্ িাোণবজ সেতশ-তবণেতশ সাধারণ

মানুর্/প্রতর্ষ্ঠাণনর কাণে দৃশ্যমান হণয়ণে যার িণল লাইণসিতবহীন ট্রাণভল এণজতির িারা প্রর্াতরর্ হওয়ার সম্ভাবনা অণনকাংণশ

হ্রাস পাণে। প্রর্ারণার োণয় অতভযুি ট্রাণভল এণজতির তবরুতণদ্ধ অনলাইণন অতভণযাগ োতখণলর ব্যবস্থা রণয়ণে। িণল ট্রাণভল এণজতি

কতৃতক প্রর্াতরর্ ব্যতি/প্রতর্ষ্ঠান তবণশ্বর সযণকান স্থান সথণক অতভণযাগ োতখল করণর্ পারণেন।
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এ সংক্রান্ত সকল তরণপাে ত মুহূণর্তর মণধ্যই বর্তর করা সম্ভব হণে। এোড়াও এ সংক্রান্ত নতথ তনষ্পতত্তসহ সকল কায তক্রম অনলাইণন

সম্পন্ন হওয়ায় হাি ত িাইল এবং কাগণজর ব্যবহার কণম সগণে। তসণেমটি পাসওয়াি ত সপ্রাণেণক্টি হওয়ায় অণথারাইজি ইউজার োড়া

সকান র্থ্য অন্য সকান ব্যতি সেখণর্ পারণবন না। ট্রাণভল এণজতি তসণেমটি বাংলাণেণশর ন্যাশনাল িাো সসন্টাণর রতযর্ তবধায়

সকল র্থ্য সুরতযর্ অবস্থায় রণয়ণে এবং তনয়তমর্ র্ণথ্যর ব্যাকআপ সনওয়া হণে। তবধায় র্থ্য/িাইল/আণবেন হারাণনার সকান

সুণযাগ সনই।

অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া:

ট্রাণভল এণজতি তনবন্ধন ও নবায়ন সংক্রান্ত যাবর্ীয় কায তক্রম অনলাইন হওয়ায় এণসাতসণয়শন অব ট্রাণভল এণজন্টস অব বাংলাণেশ

(ATAB), হজ্জ এণজিীস এণসাতসণয়শন অব বাংলাণেশ (HAAB), টুযর অপাণরেরস এণসাতসণয়শন অব বাংলাণেশ

(TOAB), বাংলাণেশ ইন্টারন্যাশনাল সহাণেল এণসাতসণয়শন , ধম ত মন্ত্রণালয়, ট্রাণভল এণজতি প্রতর্ষ্ঠানসমূহ এবং সাধারণ জনগণ

মন্ত্রণালয়ণক সাধুবাে জাতনণয়ণে। র্ারা এ ধরণণর একটি সিেওয়যার বর্তরর মাধ্যণম জনগণণর সভাগাতন্ত লার্ণবর জন্য মন্ত্রণালণয়র

এই মহর্ী উণযাগণক স্বাগর্ জাতনণয়ণে এবং এই সিেওয়যারটি কখনও বন্ধ না করার জন্য অনুণরাধ জানাণনাসহ সিেওয়যারটি

ব্যবহাণরর মাধ্যণম মন্ত্রণালয়ণক সহণযাতগর্া প্রোণনর আশ্বাস তেণয়ণেন। ট্রাণভল এণজতির তনবন্ধন/নবায়ন/ডুতেণকে সনে, অতিস

পতরবর্তণনর আণেশ প্রাতপ্তর সকান সযণিই একজন আণবেনকারীণক মন্ত্রণালণয় আসণর্ হয়না এবং সকান ধরণনর হয়রাতন/সভাগাতন্তর

তশকার হণর্ হণে না তবধায় আণবেনকারীরা স্বতস্ত প্রকাশ কণরণেন। এোড়াও ট্রাণভল এণজতি সংক্রান্ত সকল সাটি ততিণকে অনলাইন

সজনাণরণেি হওয়ায় সুতবধাণভাগীরা বর্তমাণন অর্যন্ত খুতশ।

টিতসতভ/েতব:

অনলাইন ট্রাণভল এণজতি ম্যাণনজণমন্ট

তসণেম বাস্তবাতয়র্ হওয়ায় মন্ত্রণাণয়র

কম তকর্তাবৃন্দ সহণজই অনলাইণন

অতিস সমণয় অথবা অতিস সমণয়র

পণর অথবা ছুটির তেণনও এ সংক্রান্ত

নতথ তনষ্পন্ন করণর্ পারণেন। বর্তমাণন

ট্রাণভল এণজতি সংক্রান্ত সকল র্থ্য

িাোণবইণজ সংরযণ করা হণে তবধায়
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পূণব ত একজন আণবেনকারীণক ট্রাণভল

এণজতি তনবন্ধন/নবায়ন সংক্রান্ত সয সকান

আণবেন করার জন্য বাংলাণেণশর সয সকান

তবভাগ/সজলা/উপণজলা/ইউতনয়ন সথণক

ঢাকায় আসণর্ হণর্া এবং বাংলাণেশ

সতচবালণয়র অভযন্তণর অবতস্থর্ সবসামতরক

তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালণয়

হাি তকতপর মাধ্যণম আণবেন জমা তেণর্

হণর্া। একই ভাণব সাটি ততিণকে সংগ্রহ করা
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এবং আণবেণনর অগ্রগতর্ জানা অথবা সকান র্ণথ্যর র্ােতর্ থাকণল র্া পূণরায় জমা প্রোণনর জন্য আণবেনকারীণক কমপণয ৩

(তর্ন) বার ঢাকা আসণর্ হণর্া। ধারণা করা হণে একটি আণবেণনর জন্য আণবেনকারীর কমপণয ২০,০০০ (তবশ হাজার) োকা

খরচ হণর্া। পূণব ত এ সংক্রান্ত একটি নতথ ৩ (তর্ন) স্তণর তনষ্পন্ন করা হণর্া এবং আণবেনকারী কতৃতক সকল র্থ্য সঠিকভাণব প্রোন

করা হণল একটি এণজতি তনবন্ধন/নবায়ন-এর কায তক্রম সম্পন্ন করণর্ তবতধ অনুযায়ী সণব তাচ্চ ৪৫ তেন সময় প্রণয়াজন হণর্া।

বর্তমাণন ট্রাণভল এণজতি সংক্রান্ত সকল কায তক্রম অনলাইণন সম্পন্ন হওয়ায় আণবেনকারী বাংলাণেণশর সয সকান স্থান হণর্

অনলাইণন আণবেন করণর্ পাণরন এবং প্রতর্টি ধাণপ ধাণপ র্ার আণবেণনর অগ্রগতর্ ই-সমইল ও সমাবাইল এসএমএস-এর মাধ্যণম

জানণর্ পাণরন। সকান অবস্থাণর্ই একজন আণবেনকারীণক র্ার মূল্যবান সময় এবং অথ ত অপচয় কণর ঢাকা আসণর্ হয় না। উণল্লখ্য,

অনলাইন সজনাণরণেি সাটি ততিণকে প্রোন করার িণল আণবেনকারীণক সাটি ততিণকে সংগ্রণহর জন্যও মন্ত্রণালণয় আসণর্ হণে না।

আণরা উণল্লখ্য সয, অনলাইন ট্রাণভল এণজতি ম্যাণনজণমন্ট তসণেম বাস্তবায়ণনর িণল বর্তমাণন সকল কম তকর্তাবৃন্দ অনলাইণন অতিস

সমণয়র পণর অথবা ছুটির তেণনও এ সংক্রান্ত নতথ তনষ্পন্ন করণর্ পারণেন। এোড়াও নতথ তনষ্পতত্তর ধাপ সংখ্যা কতমণয় ০২ (দুই) স্তর

করা হণয়ণে তবধায় বর্তমাণন তবতধণর্ তনধ তাতরর্ ৪৫ তেণনর কম সমণয় একটি সাটি ততিণকে প্রোন করা সম্ভব হণে।

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিমোঃ

ক্রোঃ নং সেণস্যর নাম ও ঠিকানা ক্রোঃ নং সেণস্যর নাম ও ঠিকানা

০১। জনাব সমাোঃ হুমায়ুন কবীর

যুগ্ম-সতচব

সবসামতরক তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালয়

০৫। জনাব সমাহািে আতমনুল ইসলাম খান

উপসতচব

সবসামতরক তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালয়

০২। জনাব এ.এইচ.এম সগালাম তকবতরয়া

যুগ্ম-সতচব

সবসামতরক তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালয়

০৬। জনাব সমাোঃ খাইরুতল আলম সুমন

তসতনয়র সহকারী সতচব

সবসামতরক তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালয়

০৩। জনাব মুস্তাকীম তবল্লাহ িারুতকী

যুগ্ম-সতচব

সবসামতরক তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালয়

০৭। জনাব সমাোঃ সমণহেী হাসান

সহকারী সপ্রাগ্রামার

সবসামতরক তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালয়

০৪। জনাব অঞ্জনা খান মজতলশ

উপসতচব

সবসামতরক তবমান পতরবহন ও পয তেন মন্ত্রণালয়
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মন্ত্রণালণয়র নাম: মৎস্য ও প্রাতণসম্পে মন্ত্রণালয়

১৬। উদ্ভাবনী উণযাণগর তশণরানাম: ইউতনয়ন প্রাতণসম্পে সসবাণকন্দ্র স্থাপন

উদ্ভাবনী প্রকণপর পূব তবর্ী ধারণা/ সকান উপলতি সথণক এই উদ্ভাবনী প্রকণপর তচন্তা মাথায় আসল?

কম তময় জীবণন প্রতর্তনয়র্ নানা র্েনার মণধ্য তেণয় সযণর্ হয়। তকছু তকছু র্েনা হৃেণয় োগ সকণে যায়। ঠিক সর্মতন একটি র্েনা, যা

আমার মনণক আজও নাড়া সেয় র্া হণলা তেনমজুর আবোণরর স্বেভণঙ্গর করুতন আর্তনাে। সসতেন উেভ্রান্ত, উৎকতির্, হর্তবহ্বল

তেনমজুর আবোণরর কান্নাজতড়র্ আকুতর্ণর্ কাল তবলণম্বর সুণযাগ থাণকনা। অতিস সথণক ১৫ তকতম দূণর র্ার বাতড়ণর্ সপ ৌঁণে ঋণনর

োকায় সকনা অণনক স্বণে ও মায়ামমর্ায় লালন-পালন করা তিসণোতকয়ায় (প্রসব তবঘ্ন) আক্রান্ত বকনাটির বাচ্চা প্রসব কণর ঠিকই

তকন্তু সমণয়র ব্যবধাণন র্া তেল মৃর্। সসতেন সস বাতড়র দৃশ্য, পতরবাণরর প্রতর্টি সেণস্যর স্বেভণঙ্গর করুতণ আকুতর্ ও কান্নার সরাল

আজও মনণক নাড়া সেয়। হৃেয়াকাণশ আণলাতড়র্ হয় এরকম আরও অণনক স্বেভণঙ্গর করুতণ আর্তনাে। মনণক নাড়া তেণর্ থাণক

এমন আরও পতরবাণরর সেঁণচ থাকার প্রতর্তনয়র্ সংগ্রাণমর একমাি অবলম্বণনর মৃতুয পরবর্ী করুতণ অবস্থা। সসতেন সথণক সসবা তেণর্

সকান কাপ তন্য সনই আমার, সমাবাইল সিাণন পরামশ ত চাইণলও তেণয় থাতক তনতদ্ধধ তায়। তকন্তু সসবাণক প্রাতর্ষ্ঠাতনক রূপ তেণর্ না পারার

সবেনা বণয় চণলতে সো সব তো। এভাণব চলণর্ চলণর্ শুভ সূচনার মাতহন্দ্রযনটি চণল আণস আমার সামণন, ১১ সম ২০১৪ একণসস টু

ইনিরণমশন (এটুআই) সপ্রাগ্রাম কতৃতক আণয়াতজর্ কম তশালায় অংশগ্রহন সচর্নাণক কণরতেল জাগ্রর্, গর্ানুগতর্ক প্রথা সথণক সবতরণয়

ভাণলা তকছু করবার আণত্মাপলতি হণয়তেল। সসবাণক প্রাতর্ষ্ঠাতনক রূপ সেবার লণযয “ইউতনয়ন প্রাতণসম্পে সসবাণকন্দ্র” স্থাপন তবর্য়ক

সৃজনশীলর্াটি বাস্তবায়ণনর সুণযাগ বর্তর হণয়তেল।

মূল সমস্যাোঃ

সংক্রামক সরাণগর প্রাদূভতাব, তবস্তার সহ প্রাতণর অকাল মৃতুয ও জার্ উন্নয়ন না হওয়া

সমস্যার মূল কারণ:

১। ইউতনয়ন পয তাণয় প্রাতণস্বাস্থয সসবাোণনর ব্যবস্থা না থাকা (উপণজলা সকতন্দ্রক সসবাোন ব্যবস্থা)

২। প্রাতণসম্পে তবভাণগর জনবল স্বপর্া;

৩। অসণচর্নর্া;

৪। যার্ায়ার্ অসুতবধা;

৫। সাতভ তণলি কায তক্রম পতরচালনা করণর্ না পারা;

৬। উপযুি প্রযুতি জ্ঞান না থাকা;

৭। সঠিক সমণয় কৃতিম প্রজনন সসবা গ্রহণন অপারগর্া।



তবযমান অন্যান্য সমস্যা:

১। প্রাতন্তক কৃর্কণের জন্য প্রাতণস্বাস্থয সসবা গ্রহণ কষ্টসাধ্য, ব্যয়বহুল ও সময় সাণপয

২। টিকা গ্রহণন প্রাতন্তক কৃর্কণের অতধক যার্ায়ার্ ব্যয়

৩। সঠিক সমণয় কৃতিম প্রজনন সসবা গ্রহণন অপারগর্া

৪। প্রযুতি ও পরামশ ত সসবা গ্রহণন যার্ায়াণর্র অসুতবধায় কাতির্ সসবাগ্রহণন অনীহা

৫। সোেখাে সমস্যায় দূরবর্ী হাসপার্াণল গমণনর অনীহায় সরাণগর প্রণকাপ বৃতদ্ধ,সকান সকান সযণি প্রাতণর মৃতুয

৬। সাতভ তণলি কায তক্রম পতরচালনার সযণি সমস্যা

সমস্যার প্রভাব:

১। সসবা গ্রহণন সভাগাতন্ত সসইসাণথ সময় এবং যার্ায়ার্ বৃতদ্ধসহ অতধক ব্যয়।

২। সংক্রামক সরাণগর প্রাদূভতাব বৃতদ্ধ ও তবস্তার।

৩। গবাতেপশু এবং হাঁসমুরতগর মৃতুযহার বৃতদ্ধ।

৪। জার্ উন্নয়ন সক শল সিল হয় না।

৫। প্রাতণজ উৎপােন হ্রাস পায়।

৬। পুতষ্ট চাতহো পুরণ সম্ভব হয় না।

৭। দুধ, তিম আমোতনর মাধ্যণম সেশীয় অণথ তর অপচয়।

৮। অথ তননতর্ক উন্নয়ন ব্যাহর্ হয়।

৯। ফুি সসিটি ও ফুি তসতকউতরটি তনতির্ করন সম্ভব হয় না।

১০। প্রাতণসম্পণের কাতির্ উন্নয়ন ব্যাহর্ হয়।

১১। পশুপাখী সথণক প্রাপ্য সম্ভাব্য আতথ তক সুতবধা গ্রহণণ কৃর্কগণ বতঞ্চর্ হয়।

১২। নারী, তশশু, প্রতর্বন্ধীগন সসবা গ্রহণন বতঞ্চর্ হন।

১৩। গবাতেপশু ও হাঁস-মুরতগ পালণন এবং খামার স্থাপণন মানুর্ আগ্রহ হাতরণয় সিণল।

১৪। সবকার্বপ বৃতদ্ধ পায়।

১৫। বাণয়াগ্যাস ব্যবহার সম্প্রসাতরর্ হয় না।

১৬। বজব সার উৎপােন হ্রাস পায়।

১৭। রাসায়তনক সাণরর উপর তনভতরর্া বাণড়।

১৮। জুণনাটিক সরাণগর প্রাদুভতাব বৃতদ্ধ পায়।

পাইলে এই প্রকণপর মাধ্যণম সুতনতে তষ্ট তক তক সমস্যার সমাধান হণবোঃ

১। টিকা, কৃতিম প্রজনন, প্রযুতি গ্রহন ও পরামশ ত গ্রহণন সময়, যার্ায়ার্ এবং ব্যয় হ্রাস পাণব।

২। সসবা গ্রহণণ সভাগাতন্ত কমণব।
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৩। সোরণগাড়ায় সসবাপ্রোন তনতির্ হণব।

৪। সংক্রামক সরাণগর প্রাদূভতাব সরাধ করা সম্ভব হণব ।

৫। গবাতেপশু এবং হাঁসমুরতগর মৃতুযহার হ্রাস পাণব।

৬। সঠিক সমণয় কৃতিম প্রজনন সসবা গ্রহন সম্ভব হণব।

৭। জার্ উন্নয়ন সক শল সিল হণব ।

৮। প্রাতণজ উৎপােন বৃতদ্ধ পাণব।

৯। সবকার্বপ হ্রাস পাণব।

১০। বাণয়াগ্যাস ব্যবহার সম্প্রসাতরর্ হণব ।

১১। জুণনাটিক সরাণগর প্রাদুভতাব হ্রাস পাণব।

উদ্ভাবন সম্পণকত

১। ইউতনয়ন পতরর্ণে প্রাতণস্বাস্হহয সসবা সকন্দ্র স্থাপন। সযখাণন দুইজন প্রতশতযর্ সস্বোণসবী উপণজলা প্রাতণসম্পে কম তকর্তা/

সভণেতরনাতর সাজতন এর র্্বপাবধাণন সসবা তবর্রণ/তবপণন করণব। এণযণি র্ারা সরকারী উপকরণ সমূহ সরকারী তনয়ম অনুযায়ী

প্রোন করণব। সস্বোণসবীগণ প্রাতণর প্রাথতমক পরীযা-তনরীযা ও সরাণগর ইতর্হাস গ্রহণপূব তক সরাণগর তচতকৎসা/ব্যবস্থাপি প্রোন

করণব। প্রণয়াজণন সমাবাইল সিাণন উপণজলা প্রাতণসম্পে কম তকর্তা/সভণেতরনাতর সাজতন এর সতহর্ পরামশ ত কণর জনগণণর

সোরণগাড়ায় সমৃদ্ধ সসবাপ্রোন তনতির্ করণব। জটিল সরাণগর সযণি উপণজলা প্রাতণসম্পে অতিণস সসবা গ্রহণনর পরামশ ত তেণব।

উন্নর্ জাণর্র র্াস চার্ সক শল, প্রণয়াজনীয় পরামশ ত, টিকা, কৃতিম প্রজনন সসবা, খামার ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য প্রণয়াজনীয়

পরামশ ত সহ প্রযুতি সসবা সকন্দ্র সথণক গ্রহণ করা যাণব।

২। গবাতেপশু ও হাঁস-মুরতগণক সময়মর্ টিকা ও কৃতমনাশক প্রোন তনতির্ করণর্ এবং তনতে তষ্ট সময়াণের মণধ্য পূনব তার টিকা প্রোন

বন্ধ করণর্I APP-DLS এর সহায়র্ায় Vaccination Management System- www.iappdls.com বর্তর কণরতে যা কুতড়গ্রাম

সেণরর সমাগলবাসা ইউতনয়ণন পাইলটিং চলণে। এণর্ প্রণর্যক পশু-পাতখ ও মাতলণকর ID সহ িাোণবইজ আণে। িাোণবইজ

অনুযায়ী টিকা ও কৃতমনাশক প্রোন তনতির্করণণ সময়াে উত্তীণনর সার্ তেন আণগই টিকা এবং কৃতমনাশক প্রোণন সমাবাইল সিাণন

মাতলক, উপণজলা প্রাতণসম্পে অতিসার ও প্রাতণসম্পে সসবাকমীণক বার্তার মাধ্যণম সর্কত করা হয়। র্দুপতর সঠিক সমণয় কৃতিম

প্রজনন, উন্নর্ জাণর্র র্াস চার্ ও অন্যান্য তবর্ণয় তবর্ণয় সণচর্নর্া বর্রী করা হয় তনয়তমর্।

প্রকপ বাস্তবায়ণনর পদ্ধতর্ ও ধরন ও কায তপ্রণালীোঃ

প্রতর্টি ইউতনয়ন সথণক ২ জন কণর তশতযর্, প্রতশতযর্ এবং আগ্রহী র্রূণণক তনব তাতচর্ কণর উপণজলা প্রাতণসম্পে তবভাণগ ৬ মাণসর

প্রতশযন প্রোন করা হণব। র্ারা সরকাণরর তেক সথণক সেয়া সসবা উপকরণসমূহ সরকারী তনয়ম অনুযায়ী প্রোন করণব। র্ারা

প্রণর্যণকই প্রর্যহ প্রোনকৃর্ সসবার তববরন একাটি তনতে তষ্ট সরতজোণর তলতপবদ্ধ/সরকি ত করণবন। সসবাকমীণের প্রণর্যণকই প্রতর্ কম ত

সপ্তাণহ অন্তর্োঃ ৩টি পরামশ ত ববঠক করণবন প্রাতণসম্পে লালন-পালন কারীণের তনণয় এবং র্ারও সরকি ত সংরযণ করণবন। এইসব

পরামশ ত সভায় র্ারা প্রাথতমক পতরচয তা, সসবা এবং সসবাপ্রাতপ্তর সরকারী ও সবসরকারী উৎস সম্পণকত অবতহর্ করণবন।
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সসবাকমীরা প্রাতণসম্পণের জার্ উন্নয়ণনর মাধ্যণম অতধকর্র আতথ তক সুতবধা অজতণনর তবর্ণয় সম্ভাব্য সযণি উিুদ্ধকরণণর কাজ

করণবন এবং ক্ষুি খামার স্থাপণনও উৎসাহ প্রোন করণবন। এণযণি সরকাণরর প্রাতণসম্পে তবভাগ ও অন্যান্য সংতিষ্ট কতৃতপণযর

সণঙ্গ সযাগাণযাগ বর্রী ও রযা করণবন।

এই প্রকণপর আওর্ায় প্রতর্টি ইউতনয়ণন বৎসণর অন্তর্ ৩/৪টি টিকাোন কযাণম্পইণনর আণয়াজন করা হণব। এই কযাণম্পইণন সংতিষ্ট

এলাকার জনগনণক র্াণের প্রাতণসম্পণের প্রণয়াজনীয় সসবা গ্রহণণর জন্য উিুদ্ধ করা হণব ।

বর্তমাণন অন্যান্য সেণশর ন্যায় বাংলাণেণশর তবতভন্ন এলাকায় জুণনাটিক (প্রাতণ সথণক মানুণর্ এবং মানুর্ সথণক প্রাতণণর্ সংক্রতমর্

সরাগ) সরাণগর প্রাদূভতাব র্েণে যাহা মানব স্বাণস্হহযর জন্য মারাত্মক হূমতক তহসাণব আতবভূ তর্ হণর্ পাণর, এ সকল সরাণগর প্রতর্ণরাধ

ও ব্যাতপ্ত সরাণধ সাতভ তণলি কায তক্রম অর্যন্ত জরূরী সস্বোণসবীগণ তনয়তমর্ সাতভ তণলি কায তক্রম পতরচালনা করণবন এবং তরণপাে ত

উপণজলা প্রাতণসম্পে কম তকর্তার তনকে সপশ করণবন।

প্রকণপর আওর্ায় প্রতর্টি সসবাণকণন্দ্র প্রণয়াজনীয় যন্ত্রপাতর্, সরঞ্জাম এবং বীজ ও টিকা তনতে তষ্ট র্াপমািায় সংরযণনর জন্য ১টি

সরতিজাণরের থাকণব যাণর্ সসবাকমীরা সসবা কায তক্রম পতরচালনা করণর্ পাণরন। প্রণর্যক ইউতনয়ন পতরর্ে সসবাণকণন্দ্রর জন্য

একটি কয বরাদ্দ করণবন এবং ইউতনয়ন সচয়ারম্যান স্থানীয় অতভভাবক তহসাণব প্রকণপর র্্বপাবধান করণবন। এই প্রকণপ উপণজলা

পতরর্ে ও ইউতনয়ন পতরর্েসমূহ র্াণের বাতর্ তক উন্নয়ন পতরকপনায় রাখা ৫% বরাদ্দ সকান একটি তনতে তষ্ট খাণর্ ব্যয় করণবন।

প্রস্তাতবর্ প্রকপটিণর্ প্রণর্যক সসবাকমী তনণজরাই তনণজণের আণয় চলণবন এবং র্াঁরা জামানর্ তহসাণব এককালীন ৫,০০০ োকা

যাহা তনতে তষ্ট ব্যাংক একাউন্ট এ জমা থাকণব এবং আণয়র ২% ঘুন তায়মান র্হতবল তহসাণব প্রতর্মাণস জমা প্রোন করণবন, যা র্ারা

প্রণয়াজনীয় ঔর্ধ ও তচতকৎসা সামগ্রী সংগ্রণহ ব্যবহার করণর্ পারণব। এই র্হতবল প্রতর্ মাণসই সংতিষ্ট সমন্বয়ক/োতয়্বপপ্রাপ্ত

সরকারী কম তকর্তা মতনেতরং করণব।

সসবাকমীগণ প্রতর্মাণসর ৩০ র্াতরণখর মণধ্য টিকা ও তসণমণনর তবক্রয়লি অথ ত সরকারী তনতদ্দতষ্ট খাণর্ জমাোণনর তনতমণত্ত উপণজলা

প্রাতণসম্পে কম তকর্তার তনকে জমাপ্রোন করণবন। প্রতর্মাণস তনতে তষ্ট েক ও তববরণনর মাধ্যণম অগ্রগতর্/কায তাবলী প্রতর্ণবেন বর্রী

করণবন। প্রতর্ণবেণনর এক কতপ সংতিষ্ট সরকারী েপ্তণর সপ্ররণ ও প্রাতপ্ত তনতির্ করণবন। র্ারা প্রতর্টি প্রতর্ণবেণনর কতপ র্াণের

তনজস্ব িাইণল সংরযণ তনতির্ করণবন।

উদ্ভাবনী প্রকণপর পাইলে উণযাগ

প্রকপ শুরুত: ২৫ জুন ২০১৪ : প্রকপ সশর্: ৩০ সম ২০১৫

প্রকণপর বর্তমান অবস্থা: বর্তমাণন প্রকপটি চালু রণয়ণে

প্রকণপর সভ ণগাতলক অবস্থান ও প্রকপ গ্রহণণর কারণ: সেণশর উত্তর প্রাণন্ত অবতস্থর্ সজলা কুতড়গ্রাম।। ৯টি উপণজলা তনণয় গঠির্ এই

সজলার একটি উপণজলা কুতড়গ্রাম সের। প্রায় ১৬টি নেী সবতষ্টর্ এই সজলা মঙ্গাপ্রবন োতরিপীতড়র্ এলাকা তহসাণব পতরতচর্

থাকণলও ইোতনং এই অবস্থার তকছুো পতরবর্তন হণয়ণে বণল মণন হয়। র্ারপরও তব.আই.তি.তস. এর জরীণপ এই সজলা সবণচণয়

েতরি সজলা তহসাণব তচতির্ হণয়ণে। এই জরীপ অনুযায়ী এলাকার সমাে জনসংখ্যার ৬৩ ভাগ েতরি। ৯টি ইউতনয়ন তনণয় গঠির্ এই

উপণজলার সামতগ্রক জীবনযািা সকান না সকান নেী িারা প্রভাতবর্। নেীর প্রতর্তনয়র্ ভাঙ্গাগড়ার কারণণ ব্যাপক সংখ্যার মানুণর্র

বসতর্ ও জীবনযািা সব সময় অতনতির্। সকননা এই জনসংখ্যার ৯০ ভাগই হণে কৃতর্জীতব তকংবা সকান না সকান ভাণব কৃতর্র

উপর তনভতরশীল। এখাণন কৃতর্ বলণর্ শস্য উৎপােন ও প্রাতণ সম্পে উভয়ণকই বুঝাণনা যায়।
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কৃতর্তভতত্তক গ্রামীণ সমাণজ প্রাতণ সম্পণের ভূতমকা শষ্যণকতন্দ্রক কৃতর্র সচণয় সকান অংণশই কম নয়। বরং সামাতজক পতরসণর আণরা

বড় ভূতমকা পালন কণর থাণক। তনণ্নাি তবর্য়গুণলাণর্ই প্রাতণসম্পণের ভূতমকা েষ্ট হণব।

১। পুতষ্ট চাতহো পূরণ ও অথ তননতর্ক উন্নয়ণন প্রাতণসম্পণের ভূতমকা অপতরসীম

২। সযণহতু কৃতর্ ব্যবস্থা এখনও সর্মন আধুতনক বা যাতন্ত্রক হাণয় যায়তন সস কারণন হাল চাণর্র সযণি প্রাতণসম্পণের ভূতমকা েষ্ট।

৩। হাল চাণর্র সংণগ যুি তবশাল সংখ্যক কৃতর্ শ্রতমণকর জীবন জীতবকা এর সংণগ জতড়র্।

৪। গরুতর সগাবর সবণচণয় উৎকৃষ্ট সার/কণম্পাষ্ট তহসাণব ব্যবহৃর্ হয়।

৫। গরুত, োগল ও ব্রয়লার এর মাংস,দুধ এবং তিম গ্রামীণ শহর উভয়ণযণিই প্রাতণজ আতমর্ সরবরাণহর একমাি উৎস। এখনও

মাথাতপছু প্রাণীজ আতমর্ গ্রহণণর মািা কাংতখর্ মািার সচণয় অণনক নীণচ।

৬। দুগ্ধ ও দুগ্ধজার্ খায প্রস্তুণর্র একমাি উৎস এই প্রাতণসম্পে।

৭। তুলনামূলকভাণক সহণজ লালন করা যায় বণল প্রাতণসম্পে গ্রামীণ সমাণজ অন্যর্ম সম্পে তহসাণব তবণবতচর্ হয়।

৮। অন্যান্য সম্পণে অতভগম্যর্া সৃতষ্ট ও তবণশর্র্োঃ কন্যার তবণয়র ব্যয় তমোণনার সযণি এই পশু সম্পণের ভূতমকা অর্যন্ত গুরুত্বপপূণ ত।

৯। আত্মকম তসংস্থাণন ও ভূতমহীনণের আণয়র উৎস তহসাণব প্রাণীসম্পণের র্ভতমকা অপতরসীম

সুর্রাং, উপণরাি তবর্ণয়র তবণবচনায় প্রাণীসম্পণের ভূতমকা সয কর্ বড় র্া অনুমান করা যায়।

আতথ তক উৎস:

আতম সম্পূণ তভাণব স্থানীয় তরণসাণস তর মাধ্যণম উণযাগটি বাস্তবায়ন কণরতেলাম। উৎসগুণলা তেল তনজ অতিস, উপণজলা পতরর্ে,

ইউতনয়ন পতরর্ে এবং স্হহানীয় এনতজও (জীতবকা)। তরণসাস ত সংগ্রণহ সকান সমস্যা তেলনা।

োকার পতরণাম: ৪টি সকণন্দ্র সমাে ব্যয় = (৮০,০০০×৪) = ৩২০,০০০/-

আপনার উদ্ভাবন তক সমাবাইল অযাপ? যতে হযাঁ হয়, অনুগ্রহপূব তক অযাতেণকশণনর নাম এবং িাউনণলাি তলঙ্কটি তলখুন

www.iappdls.com

অথ ত সংগ্রহ করার সযণি তক ধরণনর চযাণলঞ্জ তনণর্ হণয়ণে? সকান চযাণলঞ্জ তেল না

প্রকপ বাস্তবায়ণনর সযণি তক তক চযাণলঞ্জ এর সিুখীন হণর্ হণয়ণে?

১। সস্বোণসবী তনব তাচণন স্থানীয় প্রভাব

২। সহকমীণের মাণঝ আয় কণম যাওয়ার ভয়, এবং সসকারণণ প্রকণপ কাজ করণর্ অনাগ্রহ

৩। প্রাতন্তক কৃর্কগণ কতৃতক প্রণয়াজনীয় পরামশ ত, প্রযুতি, গ্রহন অন্যান্য কাতির্ সসবা গ্রহণণ অতনহা

৪। জনবল স্বপর্া
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প্রকপ বাস্তবায়ণনর সযণি তনণজর আণবগ অনুভূতর্ তবস্তাতরর্ তুণল ধরুতন।

কাতির্ সসবা সপণয় আণমনা, আবোর,ও আণখণরর মর্ অণনণকই আজ স্বতনভতর; প্রতর্তষ্ঠর্ খামারী। প্রতশযণ গ্রহণ কণরও সবকার

তেন কােতেল হাতমে, রতিকুল, নণরশ ও সালাণমর মর্ অণনণকরই। হর্াশা আর অতনিয়র্া তেল র্াণের তনর্য সঙ্গী। কাণজর

সুণযাগ সপণয় র্ারা এখন ভাণলা আণে। স্বেমূণল্য সভাগাতন্তহীন সসবা সপণয় আজ র্ারা পতরতৃপ্ত। র্াণের প্রশাতন্ত ভরা মুখগুতল আমাণক

অনাতবল আনন্দ ও অনুণপ্ররণা সেয় প্রতর্তনয়র্।

সস্কল আপ

পাইলে প্রকপটি সস্কল আপ হণয়তেল? হযাঁ

সস্কল আণপর িণল সুতবধা সভাগীর সংখ্যা: 4,800,000+

সমাে সুতবধা সভাগীর সংখ্যা (pilot+Scaleup): 4,900,000+

TCV

টিতসতভ োড়াও অন্য সকান ধরণনর উপকার বা সুণযাগ হণয়ণে তক? সসগুণলা তক তক?

গ্রামাঞ্চণল সাধারনর্ পুরুতর্রা কাণজর জন্য বাতড়র বাতহণর থাণক তবধায় নারী ও তশশুরাই মূলর্ প্রাতণণের সেখভাল কণর, কাণজই

সোরণগাড়ায় সসবাণকন্দ্র নারী, তশশু, প্রতর্বন্ধী ও সুতবধাবতঞ্চর্ণের জন্য সসবা গ্রহণন তবণশর্ অবোন রাখণব। এোড়া সসবাণকন্দ্র

স্থাপণনর মাধ্যণম প্রাণী পালনকাতরণের সসবা গ্রহণন সভাগাতন্ত তনরসন পূব তক গবাতেপ্রাতণ ও হাঁস-মুরতগ পালণন এবং খামার স্থাপণন

মানুর্ সক অনুপ্রাতনর্ করা সহ আত্মকম তসংস্হহাণনর সুণযাগ সৃতষ্ট সম্ভব। এ কম তসূচীর সিল বাস্তবায়ন গবাতেপ্রাতণর জার্ উন্নয়ণন,

সংক্রামক সরাগসহ জুণনাটিক সরাণগর প্রাদুভতাব তনয়ন্ত্রণন ও প্রাতণর মৃতুযহার হ্রাণস সহায়ক হণব, সসইসাণথ সাতভ তণলি কায তক্রম

বাস্তবায়ন ্বপরাতন্বর্ করন, বজব সাণরর পাশাপাতশ বাণয়াগ্যাস ব্যাবহার সম্প্রসারন এবং প্রাতণজ উৎপােন বৃতদ্ধর মাধ্যণম অথ তননতর্ক

উন্নয়ণন তবণশর্ অবোন রাখণব, পতরণতর্ণর্ ইহা সেশণক সমৃদ্ধ করা সহ তিতজোল বাংলাণেশ তবতনম তাণনর পথণক করণব সুপ্রশস্ত

করণব।

সকান পুরস্কার এবং স্বীকৃতর্ সপণয়ণেন তক? সপণয় থাকণল তক তক? তবস্তাতরর্ তলখুন।

তিতজোল বাংলাণেশ তবতনম তাণন সসরা কম তকর্তা পুরস্কার।

তবভাগীয় ইণনাণভশন পুরস্কার।

প্রাতণসম্পে উন্নয়ণন উদ্ভাবনী কায তক্রণম তবণশর্ অবোণন সিাননা।

মহাপতরচালক মণহােণয়র তিও সলোর

প্রতশযণোঃ-

১। সেণশ তবতভন্ন প্রতশযণ ও তসঙ্গাপুণর প্রতশযণ গ্রহণনর সুণযাগ।

২। সসাশ্যাল তমতিয়া সংলাপ

৩। উদ্ভাবণকর সেণশ সন্মাননা

৪। তরণসাস ত পাস তন এটুআই সপ্রাগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর েপ্তর এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়

৫। তবতভন্ন পয তাণয় পতরতচতর্র সুণযাগ।
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নাগতরক/ব্যবহারকারীণের মন্তব্য/ তনণে ততশকা

এটুআই সম্পণকত নাগতরকরা কর্টুকু জাণনন?

র্ারা জাণন, সসবাণক সহজ ও সভাগাতন্ত মুি করণর্ র্ভতমকা রাণখ

এই উদ্ভাবণনর ব্যবহাণরর মাধ্যণম র্াঁণের তক ধরণণর মানতসক প্রশাতন্ত লাভ হণয়ণে?

আবোর “স্যার আমাণের জন্য যা কণরণে র্া বাবা-মাও করণর্ পাণরতন”

ব্যবহারকারীণের অতভজ্ঞর্া

তচন্তা ও সচর্নার সামান্য পতরবর্তনই নতুন কণর স্বে সেখাণর্ পাণর এই সব প্রাতন্তক কৃর্কণের। সসবার বাতড়ণয় সেয়া হার্ হণর্ পাণর

অণনণকর জীবন ও জীতবকার পণথর তেশারী। কাতির্ সসবা সপণয় আবোর, আণখরণের মর্ অণনণকই আজ স্বতনভতর, এলাকার

প্রতর্তষ্ঠর্ খামারী। বর্তমাণন ইউতনয়নগুণলার ৯৫ ভাগ মানুর্ সসবাণকন্দ্র সথণক সসবাগ্রহন করণে, ৯৭ ভাগ মানুণর্র যার্ায়ার্ ও দূর্বপ

কমণে এবং ৯৯ ভাগ মানুণর্র সসবা গ্রহণন অতধক সুতবধা তনতির্ হণয়ণে। র্ারা স্বেমূণল্য সভাগাতন্তহীন, স্বােন্দয সসবা সপণয়

পতরতৃপ্ত। র্াণের প্রশাতন্ত ভরা মুখগুতল আমাণক অনুণপ্ররনা সেয় প্রতর্তনয়র্, অনাতবল আনন্দ আর পরম আত্মতৃতপ্তণর্ ভণর ওণঠ মন।

আবোণরর উপলতি ‘স্যার আমার জন্য যা কণরণেন; র্া আমার বাবাও আমার জন্য কণরতন’ হয়র্ সবতশই বণলণে, তকন্তু র্ার

আন্ততরক এবং স্বর্স্ফূর্ত এ উচ্চারণ একজন উদ্ভাবণকর জন্য পরম পাওয়া।

উদ্ভাবণকর ব্যতিগর্ র্থ্য

নামোঃ অতমর্াভ চক্রবত্তী

উপাতধ / পেোঃ উপণজলা প্রাতণসম্পে কম তকর্তা

সমাবাইলোঃ ০১৭১২২০৬৬৪৪

ইণমইলোঃ amitavodvm@gmail.com

সিসবুক আইতি তলংকোঃ https://www.facebook.com/amitavo.chakrabartty.9

কম তস্থলোঃ প্রাতণসম্পে অতধেপ্তর, ঢাকা
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১৭। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: ই সভে সাতভ তস

(জনগণণর সোরণগাড়ায় সভাগাতন্ত ও সক্লশমুি সসবা সপ োণনার লণযয সভণেতরনাতর তচতকৎসা

সসবার কৃর্কবান্ধব তিতজোল ব্যবস্থা প্রবর্তন)

কীভাণব যািা শুরুত/ পেভূতম :

সেশ খাযশষ্য উৎপােণন স্বয়ংসম্পূণ ত। চলণে মূল্যবান প্রাতনজ আতমণর্র মাধ্যণম পুতষ্ট তনরাপত্তা সমাকাণবলার চযাণলঞ্জ। প্রাতণসম্পে

অতধেপ্তর ইণর্ামণধ্যই মাংস উৎপােণন স্বয়ংসম্পূন তর্ার সর্ার্ণা তেণয়ণে। বাজার চাতহোর নীতরণখ তিম উৎপােণন স্বয়ংসম্পূণ তর্ার

কাোকাতে। প্রবৃতদ্ধর তবযমান ধারা অব্যাহর্ থাকণল তিম ও দুধ উৎপােণন অতচণরই স্বয়ংসম্পূন তর্ার সর্ার্ণা সেণব প্রাতণসম্পে

অতধেপ্তর। সেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অজতণনর পথ ধণর ২০৪১ নাগাে উন্নর্ বাংলাণেশ গড়ার অপতরহায ত পূব তশর্ত সমধাবী জাতর্ গঠন।

আর র্া করণর্ হণল প্রণয়াজন প্রাতণজ আতমর্ উৎপােণন অব্যাহর্ স্বয়ংসম্পূণ তর্া। অপরতেণক, মানুণর্র সরাগবালাই এর কম সবশী

৭৫% আণস গবাতেপ্রাতণ, হাস-মুরগী এবং বন্যপ্রাতণ হণর্। এমর্াবস্থায়, তনরাপে প্রাতণজ আতমর্ উৎপােন ও জনস্বাস্থয রযায়

গবাতেপ্রাতণর সুস্বাস্থয অতবণেয অনুর্ঙ্গ। অপর তেণক, প্রাতণসম্পে অতধেপ্তণরর সেশব্যাতপ চলমান সকল কায তক্রণমর মণধ্য জনগণ,

জনগুরুত্বপপূণ ত এবং সব তাতধক জনতপ্রয় কায তক্রম “প্রাতণকূণলর তচতকৎসা”। সারা সেণশর ৪৯২টি উপণজলার সভণেতরনাতর হাসপার্াণল

প্রতর্তেন আগর্ প্রায় ৯৫% কৃর্ক-খামারীগণ (প্রায় এক লয) পশুপাতখর তচতকৎসা সসবার জণন্যই আণসন। তকন্তু প্রাতণসম্পে

অতধেপ্তণরর জনবল সংকে, কৃর্ক-খামারীগণ এর বাস্তব অবস্থান এর তুলনায় হাসপার্াণলর সংখ্যা ও অবস্থান, প্রাতণ তচতকৎসার

স্বর্ন্ত্র প্রকৃতর্ প্রভৃতর্ কারণন তবযমান ব্যবস্থায় সময়, অথ ত এবং ধাপ (সক্লশ) সমূহ সসবা বাস্তবায়ণন জটিলর্ার সৃতষ্ট করণে। িণল,

খায ও পুতষ্ট তনরাপত্তা অজতণনর চযাণলঞ্জ সমাকাণবলা, রপ্তাতনমুখী প্রাতণজ আতমর্ উৎপােন, অতভবাসন তবমূখ কম তসংস্থান সৃতষ্ট এবং

প্রাতণসম্পে তশপায়ণন কাংতখর্ লয অজতন বাধাগ্রস্ত, হণে। সসকারণণ, সভাগাতন্ততবহীন, সক্লশমুি, স্বে ও স্বপব্যয় তভতত্তক এবং সুষ্ঠু

ব্যবস্থাপনা সম্বতলর্ আধুতনক মানসির্ সভণেতরনাতর সসবা কাঠাণমা গণড় সর্ালা অপতরহায ত বণল সকণল মণন কণর আসতেণলন।

তববৃর্ সপ্রযাপণে সভণেতরনাতর সাতভ তণসর সসবাসমূহ জনগণণর সোরণগাড়ায় সপ ণে সেয়ার লণযয মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কায তালণয়র

এটুআই প্রকপ এবং সকতবণনে তিতভশণনর সয থ কাতরগরী সহায়র্ায় মৎস্য ও প্রাতণসম্পে মন্ত্রণালণয়র তনণে তশনায় প্রাতণসম্পে

অতধেপ্তর সবচাইণর্ জনতপ্রয় সসবাটিণক তিতজোল সসবায় রূপান্তণরর তসদ্ধান্ত গ্রহণ কণর।

তবযমান সমস্যা / চযাণলঞ্জসমূহ:

শুরুতণর্ই সয চযাণলঞ্জগুণলা আণস র্ার মণধ্য প্রথমর্: হণে, সংস্থা প্রধানণক অবতহর্ করা। মাস দুণয়ণকর মণধ্য র্াণক সংস্থা প্রধানণক

অবতহর্ করা সগণলও সভণেতরনাতর কতমউতনটিসহ সংতিষ্ট সকলণক গর্ানুগতর্ক ধারার বাইণরর একো নতুন পদ্ধতর্ সম্পণকত ধারণা

সেয়া সবশ দূরুতহ তেল। তির্ীয় চযাণলঞ্জ আসণলা অণথ তর। সকান কূল তকনারা না সপণয় একটি বের চণল সগণলা। আমার হর্াশার চুড়ান্ত

পয তায় চণল আসণলা। তৃর্ীয় বাধা তেল আমাণের জনবল সংকে। তেল সিতিণকণেি কম তকর্তার অভাব।

অনুণপ্ররণার উৎস:

তিতজোল বাংলাণেশ তবতনম তাণন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্থা সরকাণরর সর্ার্ণা, গ্রামণক শহর করার প্রতর্শ্রুতর্ ও পতরকপনা এবং

জনণভাগাতন্তণরাণধ সরকাণরর উণযাগগুণলা অনুণপ্ররণার উৎস। মূল অনুণপ্ররণাটি আণস এটুআই এর উণযাণগ ই-সাতভ তস তিজাইন ও

মন্ত্রণালণয়র নাম: মৎস্য ও প্রাণী সম্পে মন্ত্রণালয়
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পতরকপনার ওয়াকতশপ হণর্। সভণেতরনাতর তচতকৎসা সসবা গ্রহণণ জটিলর্া ও জনণভাগাতন্তর কথা তবণবচনা কণরই ২৫-৩১ জানুয়ারী

২০১৭ িী. একটি কম তশালার মাধ্যণম বাণয়ালতজকযাল ভার্াণক আইতসটি ভার্ায় রুতপান্তণরর মধ্য তেণয় ই-সভে সাতভ তণসর তিজাইন ও

পতরকপনা করা হয়।

তক তক পেণযপ গ্রহণ করা হণয়তেল:

সিেওয়যারটির তিজাইন এবং েযাতনং সম্পন্ন হবার পর আতথ তক সংস্থান না থাকায় প্রায় একবের সপতরণয় যায় সিেওয়যার বর্রীর

কাজ শুরুত করণর্। অর্:পর সকতবণনে সতচব মণহােয় এবং এটুআই এর উণযাণগ একাতধক ববঠণকর িণল সংস্থাপ্রধান অথ তাৎ

মহাপতরচালক মণহােয় ই-সভে অর্যন্ত গুরুত্বপপূণ ত বণল অতভমর্ ব্যি কণরন। মাননীয় সকতবণনে সতচব মণহােণয়র সরাসতর হস্তণযণপ

র্াৎযতনকভাণব অথ ত সংস্থান তনতির্ করা হয়। অবণশণর্ টিম তলিার এবং সমন্বয়ক তহণসণব আমাণক তনজ কাণজর অতর্তরি

োতয়্বপ সেয়া হণলা। শুরুত হণলা ই-সভে এর যািা।

বাস্তবায়ণন চযাণলঞ্জ কীভাণব সমাকাণবলা করা হণয়তেল:

তপতপআর অনুসরণপূব তক সিেওয়যার তনম তান ক্রয় কায তক্রণমর লণযয িকুণমন্ট বর্রী কণর বাংলা ও ইংণরজী দুটি জার্ীয় বেতনক

পতিকায় ইওআই প্রকাণশর পর ২৬টি সিেওয়যার তনম তান প্রতর্ষ্ঠান অংশগ্রহণ কণর। তনম তান প্রতক্রয়ার প্রতর্টি ধাণপ সংস্থাপ্রধানসহ

সংতিষ্ট সকলণক অবতহর্ সরণখ ক্রমাগর্ভাণব সোে সোে চযাণলঞ্জ সমাকাণবলা কণরই অগ্রসর হণর্ হণয়ণে। ক্রয় প্রতক্রয়ার কাতরগরী,

আতথ তক ও প্রশাসতনক সকল সযণি তকছু সনতর্বাচক মানতসকর্ার চযাণলঞ্জ তেল। তিতজোল বাংলাণেশ তবতনম তাণন সরকাণরর অেম্য

ইো ও অনুণপ্ররণায় অবণশণর্ ই-সভে সিেওয়যার তনম তান কাজ সশর্ হয়। ই-সভে সাতভ তস এর সিেওয়যার সিণভলপণমন্ট এবং

ন্যাশনাল িাো সসন্টার এ সহাতেং ইণর্ামণধ্যই সম্পন্ন হণয়ণে, সিাণমইন নাম তবটিতসএল এ সরতজণেশন হণয়ণে

(www.evet.gov.bd), সমাবাইল অযাপ (ই-সভণেতরনাতর সাতভ তস/e-veterinary Service) চালু রণয়ণে, তবতভন্ন ধরণণর ট্রায়াল

সম্পন্ন করা হণয়ণে, দুটি উপণজলায় (সগাপালগণঞ্জর কাতশয়াতন এবং গাজীপুর সের উপণজলা) একটি কণর ল্যাপেপ, ইউতপএসসহ

দুটি কণর সিেেপ, একটি কণর তপ্রন্টার, একটি কণর রাউোর সরবরাহ করাসহ সব ধরণনর ইউজার প্রতশযণ সম্পন্ন হণয়ণে, একটি

ওয়াকতশণপর মাধ্যণম মন্ত্রণালয় ও অতধেপ্তণরর সংতিষ্ট সকলণক অবতহর্ করা হণয়ণে এবং পরীযামূলক ব্যবহার সািণল্যর সাণথ

চলণে। যতেও জনবল সংকে এবং আইতসটি িব্যাতের তবলতম্বর্ সরবরাহজতনর্ কারণন পরীযামূলক ব্যবহার কাংতখর্ পয তাণয় সম্পন্ন

করা যায়তন। পরবর্ীণর্ জুন ২০১৮ িী. সিেওয়যার বর্রীর কাজ এবং জানুয়ারী ২০১৯ িী. এ সগাপালগণঞ্জর কাতশয়াতন ও গাজীপুর

সের উপণজলায় পরীযামূলক ব্যবহাণরর কায তক্রম শুরুত করা হয়। সভণেতরনাতর তচতকৎসার সম তলক তবর্য় সংতিষ্ট ১১টি মতিউল এর

ওণয়ব এবং সমাবাইল অযাপ তভতত্তক র্থ্যভাডারসমৃদ্ধ এ সিেওয়যার এর সসবাণকই “ই সভণেতরনাতর সাতভ তস” নাণম অতভতহর্ করা

হণে, সযখাণন সংতিষ্ট সকল র্থ্য স্থায়ীভাণব সংরতযর্ থাকণে, সসবা হণয়ণে স্বে, জনগণ পাণেন স্বােন্দ।

সেকসইকরণণ গৃহীর্ ব্যবস্থাতের তববরণ:

সেকসই করণণর লণযয প্রচাণরর উণদ্দণশ্য একটি তিতজোল তলিণলে (ইউটিউব ও বড় স্ক্রীন এ চালু), একটি টিতভতস (ইউটিউব ও বড়

স্ক্রীন এ চালু), সপাষ্টার, এিণহতসভ তষ্টকার, সনাে প্যাি, তবলণবাি ত ও ব্যানার এবং ইউজার িাইণরক্টরী র্থা সিণমা প্রস্তুর্ করা

হণয়ণে। উণল্লখ্য, অতধেপ্তণরর এলতিতিতপ প্রকণপর মাধ্যণম সস্কল আপ/সরতেণকশন এর সুণযাগ রণয়ণে।
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পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যান বণয় এণনণে:

খামারী ও গবাতেপশু-পাতখর ইউতনক নম্বর ও র্থ্য সম্বতলর্ অনলাইন একাউন্ট, সরাগীর সপ্রািাইল, অনলাইন অযাপণয়ন্টণমন্ট,

সেতলণমতিতসন, ইনণভন্টতর ম্যাণনজণমে, ঔর্ণধর র্থ্য ও তনয়মাবলী, ল্যাব িায়াগণনাতষ্টক, খামারীগণণর অনুণযাগ (কল্যাণ)

ব্যবস্থাপনা, িযাশণবাি ত, আউেণিার ম্যাণনজণমন্ট (সপণশন্ট ম্যাণনজণমন্ট), তরণপাণে তবল সরাণগর সনাটিতিণকশন এবং তবতভন্ন আতঙ্গণক

(২৭ টি) তচতকৎসার প্রতর্ণবেন সম্পতকতর্ মতিউল রণয়ণে এ সিেওয়যাণর। িযাশণবাণি তর মাধ্যণম দুর দুরাণন্ত বণস মাঠ পয তাণয়র

তচতকৎসা ব্যবস্থা, খামারীগণণর অনুণযাগ, ঔর্ধ-সভকতসন-তসণমন মজুে পয তণবযন এবং কাংতখর্ সয সকান আতঙ্গণক র্াৎযতনক

প্রতর্ণবেন প্রস্তুর্ এর মাধ্যণম উন্নর্ প্রাতণতচতকৎসা তনতির্ করার সুণযাগ রণয়ণে এ সাতভ তস ব্যবস্থায়।

কর্ ব্যতির জীবনমাণন পতরবর্তন আনণলা:

পরীযামূলক পতরচালনার সময় সকল খামারী কৃর্ক এবং ইউজারগণ ব্যাপক সন্ততষ্টর সাণথ ইণভে সিেওয়যার ব্যবহার কণরণে।

িণল, দুটি উপণজলার সংতিষ্ট সকণলরই জীবনমাণন ধনাত্মক পতরবর্তন সূতচর্ হণয়ণে।

সকতবণনে সতচব মণহােণয়র তনকে সথণক ই সভে সিেওয়যার এর সনে গ্রহণ

জনস্বাস্থয সংরযণ সহজর্র হণব, সভণেতরনাতর তিতজজ সাতভ তণলি (এতপণিতমওলতজকযাল র্থ্য) ও র্াৎযতনক প্রতর্ণবেন পাওয়া

যাণব। মাঠ পয তাণয়র তচতকৎসা কায তক্রম সরাসতর অবণলাকন করা যাণব ও তচতকৎসা সসবা ৯-৫ োর পতরবণর্ত ২৪/৭ করা সম্ভব হণব।

সসবার মাণন এণসণে অভূর্পূব তধনাত্মক পতরবর্তন।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুর্ভতর্:

অংশীজণনর সকণলই ভূয়সী প্রশংসা কণরণেণন। জ্ঞার্ র্থ্যানুসাণর, সেশব্যাতপ সভণেতরনাতর সাতভ তস এর সামতগ্রক ব্যবস্থাপনা একটি

সিেওয়যাণর সমতন্বর্ আকাণর উন্নয়নশীল সকান সেণশই এখণনা শুরুত হয়তন। আসন্ন জনবল কাঠাণমা চুড়ান্ত অনুণমােন সপণল এবং

সেশব্যাতপ ইণভে সাতভ তস এর ব্যবহার শুরুত হণল তনরাপে প্রাতণজ আতমর্ উৎপােণনর মূল সরগুণলেরী ধারায় শৃংখলা বজায় সরণখ

আধুতনক এ ব্যবস্থাপনা কায তকর কণর ভতবষ্যণর্র সকল চযাণলঞ্জ সমাকাণবলায় প্রস্তুর্ প্রাতণসম্পে অতধেপ্তর। প্রাতণসম্পে অতধেপ্তর

আশাতন্বর্ এই কারণণ সয, জনস্বাস্থয সংরযন সহজর্র হণব, সভণেতরনাতর তিতজজ সাতভ তণলি (এতপণিতমওলতজকযাল র্থ্য) ও

র্াৎযতনক প্রতর্ণবেন পাওয়া যাণব। মাঠ পয তাণয়র তচতকৎসা কায তক্রম সরাসতর অবণলাকন করা যাণব ও তচতকৎসা সসবা ৯-৫ োর

পতরবণর্ত ২৪/৭ করা সম্ভব হণব।

সুদূরপ্রসাতর কী কী অবোন রাখণব:

এ কায তক্রম বাস্তবাতয়র্ হওয়ার িণল আমাণের

অথ তনীতর্র প্রাণশতি কৃর্কগণণর সময়, অথ ত ও

যার্ায়ার্ বর্তমাণনর তুলনায় ৮০% সাশ্রয় হণব।

র্াোড়া, সময়মর্ স্বপ খরণচ সঠিক তচতকৎসার

িণল গবাতেপশুর মৃতুযহার কমণব, প্রাতণজার্

আতমর্ উৎপােন ও কম তসংস্থান বৃতদ্ধ পাণব, িণল

রপ্তাতন সম্ভাবনা বাড়ণব, সনাটিিাইণয়বল সরাগ

সর্কীকরণ র্াৎযতনকভাণব জানা যাণব, িণল
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টিতভতস/গ্রাি/ইনণিাগ্রাতিে/েতব/তভতিও:

টিতভতস:

https://www.youtube.com/watch?v=uaVxCKpR0M0&feature=share&fbclid=IwAR0ogQdxIPg1g

FH6VNSbi23tY6kk5slBJCnmCebbEFRY5-dhnXXti6jHIQM

তিতজোল তলপণলে:

https://www.youtube.com/watch?v=MU0UveOn4ho&feature=share
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বাস্তবায়নকারী েীম

ি. বসয়ে আলী আহসান, টিম তলিার ও তপতস, সহকারী পতরচালক এল/আর, ইতপণিতমওলজী ইউতনে, প্রাতণসম্পে অতধেপ্তর,

বাংলাণেশ, ঢাকা

তিএলএস ই-সাতভ তস টিম

62

ি. বসয়ে আলী আহসান

টিম তলিার

িা. অতখল চন্দ্র

িা. তিণরাজা সবগম

িা. সমা. মুখণলছুর রহমান
সমাোঃ আশরাফুল কতবর



১৮। উদ্ভাবণনর নাম: যুবঋণ তবর্রণ সহজীকরণ

পেভূতম :

২০১৪ সাণলর মাচ তমাণসর প্রথম সপ্তাহ, হঠাৎ একতেন তবকাণল সনায়াখালী সজলার তিতি মণহােয় জানাণলন সয (উতন র্খন অতিণসর

কাণজ মন্ত্রণালণয় তগণয়তেণলন)। মন্ত্রণালয় সথণক র্াঁর সজলার একজন উপণজলা অতিসাণরর নাম চাওয়া হণয়ণে সকান এক তবণশর্

তবর্ণয় প্রতশযণণর জন্য। মন্ত্রণালয় সথণক সিান আসণল আতম সযন সিতর্ জ্ঞাপন কতর। ঐ র্েনার প্রায় এক সপ্তাহ পর সতর্যই

মন্ত্রণালয় সথণক এক ভিমতহলা আমার প্রতশযণণ সিতর্ আণে তকনা এবং আমার ইণনাণভশন তবর্ণয় আগ্রহ আণে তকনা জানণর্

চায়। আতম সিতর্ প্রকাশ করার ২\৩ তেন পরই ১২ মাচ ত ২০১৪ তিোঃ মন্ত্রণালয় সথণক ৬ জন কম তকর্তার নাম উণল্লখ কণর (২ জন

উপপতরচালক, ১ জন সহকারী পতরচালক এবং ৩ জন যুব উন্নয়ন কম তকর্তা) একটি তচঠি এটুআই সপ্রাগ্রাণমর প্রকপ পতরচালক বরাবর

সপ্ররণ কণরন যার একটি অনুতলতপ মহাপতরচালক যুব উন্নয়ন অতধেপ্তরণক সেয়া হয়। পি নং

৩৪.০৫১.০১৮.০১.০০.৭৩.২০১২(অংশ)-১১১, র্াং ২৮ িাল্গুন ১৪২০ বাং, ১২মাচ ত ২০১৪তিোঃ। তচঠিণর্ স্বাযর কণরণেন সমাোঃ

রতিকুল ইসলাম ,সহকারী সতচব মণহােয়। তচঠিণর্ ১৮-২১ মাচ ত, ২০১৪ তিোঃ বাংলাণেশ পল্লী উন্নয়ন একাণিমী (বাি ত), সকােবাড়ী,

কুতমল্লায় ৪ তেন ব্যাপী “নাগতরক সসবায় উদ্ভাবন” তবর্য়ক আবাতসক প্রতশযণণ অংশ তনণর্ বলা হয়। নাগতরক সসবায় উদ্ভাবন এটি

র্খন আমার কাণে এণকবাণরই নতুন তবর্য় তেল।

১৮-২১ মাচ তঅন্যরকম এক প্রতশযণ এর স্বাে সপলাম। সচয়াণরর অন্য তেক সথণক সেণখ তকভাণব জণগণনর দুণভতাগ কমাণনা যায়,

তকভাণব সরকাতর সসবাণক আণরা সহজ করা যায় এবং গ্রাহণকর মণনর কথা বুণঝ সকল তবযমান আইণনর মণধ্য সথণকই যা তকছু

সম্পে আণে র্াণক একটু তভন্ন ভাণব ব্যবহার কণর গ্রাহণকর কাণে সপ ণে সেয়া যায়, সসই অনুভূতর্ণক জাতগণয় সর্ালার প্রতশযণ

সপলাম। তসম্পযাতথ বা সহানুভূতর্ শব্দোর সাণথ পতরতচর্ তেলাম তকন্তু এম্পযাতথ শব্দো প্রথম তশখলাম।

উপপতরচালক, সহকাতর পতরচালক ও যুব উন্নয়ন কম তকর্তাণের কাজ এক নয়। র্াই, সয সমস্যাটি আতম অনুভব কণরতে হৃেয় তেণয়

এবং সয জায়গায় আমার মণন হণয়ণে পতরবর্তন েরকার, সযভাণব আতম সমাধান সভণবতে র্ার সাণথ মর্ পাথ তকয সেখা তেল। তেন

সশণর্ অণনক আণলাচনা ও সমণঝার্ার পর সবাই একমর্ হণলন যুব ঋণণর প্রাথতমক আণবেন এবং প্রকপ যাচাই বাোই প্রতক্রয়া যতে

অনলাইণন করা যায় র্ণব যুবরা অণনক হয়রাতন সথণক বাঁচণব। সমাোমুটি একো সমাধান পদ্ধতর্ উপস্থাপন কণর যার যার কম তস্থণল

তিণর সগলাম। অনলাইণন আণবেণনর কথা সর্া বণলতে তকন্তু তকভাণব করণবা, আতমণর্া কতম্পউোর চালাণর্ও পাতর না, থাক সর্া

সপ্রাগ্রাম বর্তর করা। এরই মণধ্য দুই মাস সপতরণয় সগণে। শারীতরক অসুস্থর্ার জন্য একো অপাণরশনও হণয় সগল। মাথা সথণক

ইণনাণভশন চণল সগল। হঠাৎ জুন মাণসর মাঝামাতঝ সমণয় অতধেপ্তর সথণক একটি তচঠিণর্ চট্টগ্রাম এলতজইতি ভবণন নাগতরক সসবায়

উদ্ভাবন তবর্য়ক প্রতশযণণ আমার নাম সেণখ ভয় সপলাম। ভাবলাম প্রথম প্রতশযণণ যা করণবা বণল এণসতে তনিয়ই র্ার অগ্রগতর্

জানাণর্ সিণকণে। যাব তক যাব না, তক উত্তর সেব ভাবণর্ ভাবণর্ই সগলাম। তগণয় জানণর্ পারলাম মাচ ত মাণসর প্রতশযণটি তেল

পাইলটিং। হাঁপ সেণড় বাঁচলাম। ভাবলাম একো সুণযাগ আতম সবতশ সপলাম। এবার সব উপণজলা যুব উন্নয়ন কম তকর্তা। মর্ণভে

হওয়ার সম্ভাবনা কম, র্াই মন প্রান সঢণল আণগর আইতিয়াটি তনণয় তকভাণব কাজ করা যায় র্ার সচষ্টা করলাম। টিণমর সেস্যণের

মণধ্য একমাি হােহাজাতরর শাতকলা খাতুনণক সাণথ সপলাম, বাতকণের ইণনাণভশন তনণয় সকাণনা আগ্রহ বা সচষ্টা সেখলাম না।

মন্ত্রণালণয়র নাম:  যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (যুব উন্নয়ন অতধেপ্তর)
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খুব সহণযাতগর্া সপলাম তমজান স্যাণরর। স্যার সযণহতু জানণর্ন আতম আণগই এই কাজটি করণর্ সচণয়তে তকন্তু সিল হইতন, অথচ

এই আইতিয়াটি যুবণের উপকাণর আসণব র্াই স্যাণরর পরামশ ত, সহণযাতগর্া ও আন্ততরকর্া তেল সীমাহীন। ১৫ বেণর যুবণের সয কষ্ট

তনজ সচাণখ সেণখতে,অনুভব কণরতে, র্া সহজ করার, কষ্ট ও ব্যয় কমাণনার পদ্ধতর্র ভাবনায় ডুণব সগলাম।

তক তক কল্যাণ বণয় এণনণে;

একজন প্রতশতযর্ যুব অণনক স্বে তনণয় আণস আমাণের কাণে। সচাণখ থাণক প্রতশযণ কাণজ লাগাণনার, খামার করার আগ্রহ।তকন্তু

জানা থাণক না সকাণনা র্থ্য। সকাথায় যাণব, সকাথায় সগণল পরামশ ত পাণব, সকাথায় সগণল ঋণ পাণব, তকভাণব আণবেন করণব,

আণবেন করণর্ তক তক লাগণব, সক কখন র্ার প্রকপ সেখণব, সকমন প্রকপ ঋণ পাবার উপযুি হণব ইর্যাতে তকছুই র্ার জানা সনই।

সকাণনা ভাণব খু ৌঁণজ খু ৌঁণজ উপণজলা অতিণস এণসই পণড় যায় নানা হয়রাতনণর্। অণনকসময় একজন সৎ, তনষ্ঠাবান কম তকর্তার অতিণস

ও তর্তন জানণর্ পাণরন না কর্জন র্ার কাণে আণবেন করণে। তকংবা সক তকভাণব হয়রাতন হণে। কারন প্রাথতমক আণবেণনর

সকাণনা সরতজোর রাখা হয় না এবং সয সকউ ইো করণলই আণবেনটি র্ার কাণে সরণখ সেওয়ার সুণযাগ আণে। কর্তেণন প্রকপ

সেখণর্ যাণব ম্যানুণয়ণল র্া উণল্লখ থাকণলও মানা হয় না র্ার সকাণনাোই এবং এর মতনেতরং প্রতক্রয়াও সহজ নয়। র্াই সকাথাও

অতভণযাগ করা বা তবচার পাওয়া কঠিন। আতম যখন চট্টগ্রাম সজলার পটিয়া উপণজলায় কম তরর্ তেলাম র্খন এরকম অণনক

অতভণযাগ সপর্াম তকন্তু চক্রটি এর্ শতিশালী তেল সয এই অন্যাণয়র প্রতর্বাে করণর্ তগণয় অণনক বড় তবপণে পড়ণর্ পড়ণর্ সেঁণচ

যাই। এই সমস্ত তবর্য় আমাণক প্রতর্তনয়র্ পতরবর্তন এবং তকছু করার সপ্ররণা যুতগণয়ণে।

সকল ভাণলা কাজ করণর্ সগণল তকছু মানুর্ আণে সকাণনা কারণ োড়াই বাধা সেয়, ভয় সেখায়। আর যাণের স্বাণথ ত লাণগ র্াণের বাধা

সর্া আসণবই। আবার সকউ সকউ আণে োতয়্বপণক ভয় সপণয় দূণর সণর থাকণর্ চায়। এই সকল তবরুতদ্ধ শতিণক জয় কণর, রুতটিন

কাণজর বাইণর তগণয় একটি চলমান পদ্ধতর্র পতরবর্তন আনা সহজ কাজ নয়। র্াোড়া আমার আইতিয়াটি তেল অনলাইন তভতত্তক;

র্থ্যপ্রযুতি তনভতর।

গুগল ড্রাইভ সথণক যুব ঋণণর প্রাথতমক আণবেন িরম বর্তর কণর একটি সীণের সাণথ তলংক কণর সসই তলংকটি আতম উপণজলা

সপাে তাণল আপণলাি কণর তেই। সাণথ থাণক যুব ঋণ পাওয়ার সকল তনয়ম-কানুন। ইউতনয়ন তিতজোল সসন্টাণরর সকল উণযািাণক

তবর্য়টি জাতনণয় তেই। উপণজলা এবং সজলা প্রতশযণ সকণন্দ্র তলিণলে তেণয় এবং ক্লাস তনণয় আণবেন প্রতক্রয়া সম্পণকত সবাইণক

অবতহর্ কণর সেই। একজন যুব তনজ সমাবাইল সিান তকংবা সযণকাণনা কতম্পউোর সসন্টার সথণক ওণয়ব সপাে তাণল ঢুণক তলংণক তক্লক

করণলই আণবেনটি পাণব। নুন্যর্ম র্থ্য পূরণ কণর সাবতমে করণল র্া চণল আসণব আমার সমইল সথণক সখালা গুগল সীণে, র্ার

কাণে যাণব প্রাতপ্ত স্বীকার ম্যাণসজ। আতম র্ার আণবেন সেণখ ম্যাণসজ তকংবা সিাণন জাতনণয় তেব কণব সেখা হণব র্ার প্রকপ। ২/১

তেণনর মণধ্যই তসএসওয়াইতিও একণি প্রকপ সেণখ সাণথ সাণথ জাতনণয় সেণব সস ঋণ পাণব কী পাণব না। না হণল, সকন নয় এবং

সপণর্ হণল র্াণক তক করণর্ হণব। এই প্রতক্রয়ায় ঋণ না সপণল র্াণক একবারও অতিণস আসণর্ হণব না। সপণল মূল আণবেন জমা

এবং সচক গ্রহণ এই দুইতেন আসণলই চলণব ।

বলা সর্া সহজ, করা অণনক কঠিন। ঋণ কায তক্রণমর সাণথ জতড়র্ণের তনণয় টিম গঠন করলাম। সকাণনা লাভ োড়া রুতটিন কাণজর

বাইণর কাণজর অভযাস করাণনা, অপ তশতযর্ প্রযুতি ভীতু গ্রাণমর যুবণের অনলাইণন আণবেণন উৎসাতহর্ করা, সহকমীণের

তর্রস্কার ইর্যাতে, কাণজ তনণবতের্ সথণক মণনর সজার তেণয় সমাকাতবলা করলাম। আমার টিম সমম্বারণের সহণযাতগর্া সপলাম।

কাণজর সকাণনা সময় থাকণলা না। অসংখ্য রার্ সকণে সগল পণরর তেণনর পতরকপণা ঠিক করণর্ এবং ব্যতিগর্ সময় ঢুণক সগল

অতিণসর কাণজর মণধ্য। র্র এবং অতিস একাকার হণয় সগল। সিলর্া সেখণর্ শুরুত করলাম। আণবেন আসা শুরুত হণলা। দ্রুর্র্ম

সমণয় সব ততন্ন তভতজণে সব ততন্ন খরণচ ঋণ সপণর্ শুরুত করণলা যুবরা। প্রচুর তলিণলে োপালাম, তবতভন্ন জায়গায় লাতগণয় তেলাম,
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প্রতশযণ ক্লাণস তবর্রণ করণর্ থাকলাম, ক্লাবগুণলাণক সম্পৃি করলাম, উপণজলার সকল সভায় সরকাতর তবভাগীয় কম তকর্তাণের

সাণথ সশয়ার করলাম। তিতজোল সমলায় উপস্থাপন করলাম।

ঋণ গ্রহণণ আগ্রহীণের আণবেন জমা এবং যাচাই বাোই প্রতক্রয়া সশর্ কণর সচক প্রোন পয তন্ত সময়, বার এবং খরচ কণম সগল প্রায়

তর্ন ভাণগর এক ভাণগ। পাইলটিং চলা কাণল ৪৭৩ জন এই সুতবধা গ্রহন কণরণে। অপ সমণয়র মণধ্য সসবা সপণয় সবকার কম তপ্রর্যাশী

যুবণের সরকাতর সসবা তবর্ণয় ইতর্বাচক ধারণা জন্ম হণয়ণে। কম তসংস্থান সৃতষ্ট হণয়ণে। অণহতুক হয়রাতন, সময়ণযপন এবং অণথ তর

অপচয় সরাধ হণয় যুবণের মণধ্য কম তচাঞ্চল্য তিণর এণসণে। প্রতশযণণ আগ্রহ সবণড়ণে, এলাকায় প্রচুর খামাতর সৃতষ্ট হণে, যা সেণশর

অথ তনীতর্ণর্ অপ সমণয় বড় ধরণণর র্ভতমকা রাখণব।

পাইলটিং সশর্ হওয়ার পরও সনায়াখালী সের উপণজলায় এখন পয তন্ত অনলাইন আণবেন অব্যহর্ আণে। ইতর্মণধ্য অতধেপ্তর এই

আইতিয়াটিণক প্রাতর্ষ্ঠাতনক রূপ সেওয়ার কাজ শুরুত কণরণে। সবশ কণয়কটি সজলায় অনলাইণন যুবঋণণর প্রাথতমক আণবেন করার

ব্যবস্থা করা হণয়ণে। ক্রমান্বণয় সেশ ব্যাপী র্া চালু হওয়ার প্রতক্রয়া চলণে।

উপকারণভাগীর প্রতর্তক্রয়া

বর্তমান সময় র্থ্যপ্রযুতির যুগ। বাংলাণেণশ এমন একটি পতরবার খু ৌঁণজ পাওয়া যাণব না, সয পতরবাণর একটিও সমাবাইল সিান সনই।

র্াোড়া ইউতনয়ন তিতজোল সসন্টার গ্রাম অঞ্চণলর মানুর্ণক তেণে প্রযুতির সসবা । এরকম একো সমণয় প্রতশযণ গ্রহণ কণর যুবরা

ঋণ পাওয়ার জন্য দূর-দূরান্ত সথণক উপণজলায় এণস র্াণের মূল্যবান সময় বার বার নষ্ট না কণর তনজ তনজ সমাবাইণল অথবা পাণশর

সকাণনা কতম্পউোর সোকাণন বণস উপণজলায় আসার কাজ সশর্ করণর্ পারার অনুভূতর্ আনণন্দর সর্া বণেই তৃতপ্তরও। যার েষ্ট

োপ পাওয়া যায় র্াণের সচহারায় এবং অতভব্যতিণর্। তিতজোল বাংলাণেণশর সুিল র্ণর র্ণর সপ ণে সেওয়ার সরকাতর সর্ার্ণার

এটি একটি অন্যর্ম উণযাগ বণলও উপকার সভাগীণের সকউ সকউ প্রতর্তক্রয়া ব্যাি কণরণেন।

বলণর্ সগণল কাজ করার সময় সর্মন সকান িকুণমন্টই রাখার কথা মণন আণসতন, পরবতর্ত কাণল প্রণয়াজণনর র্াতগণে অপ তকছু েতব

সংগ্রহ কতর। এই গপ সশর্ হওয়ার নয়। ২০১৪ সথণক ২০১৯ েীর্ ত পথ পতরক্রমায় তশণখতে সযমন অণনক তকছু, সমৃদ্ধ হণয়ণে

অতভজ্ঞর্ার ঝুতড়, সর্মতন বহু র্যাগও স্বীকার করণর্ হণয়ণে। এই গণপর মণধ্য লুতকণয় আণে বহু সোে সোে গপ,যা সকান তেন বলা

হণব না। র্বু এ এক অন্য রকম আনন্দ, অন্য রকম তৃতপ্ত।

পাইলটিং চলাকালীন আতম প্রচাণরর জন্য একটি ইনণিাগ্রাতিে কণরতেলাম এরকম
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গুগল ড্রাইভ সথণক বর্তর করা িরম এবং সপাে তাণল সেয়া প্রণয়াজনীয় র্থ্যসহ তলঙ্ক

“তনণজণক সযাগ্য মণন করণল এখাণন তক্লক করুতন”

এই কথাটির নীণচ লুকাণনা আণে সয তলঙ্কটি –www.sadar.noakhali.gov.bd/node/1333819

অনলাইণন এণস জমা হওয়া যুবঋণণর প্রাথতমক আণবেন
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তবতভন্ন সভা ও কম তশালায় প্রচার

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

উদ্ভাবন টিম

বাস্তবায়নকারী টিম

বাস্তবায়ন টিম
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উদ্ভাবন সেস্য ঠিকানা

নাতগ তস আরা সবগম, উপণজলা যুব উন্নয়ন কম তকর্তা, সনায়াখালী সের, সনায়াখালী। 

শাতকলা খাতুন, উপণজলা যুব উন্নয়ন কম তকর্তা, হােহাজারী, চট্টগ্রাম।

সিরণে তস সবগম, উপণজলা যুব উন্নয়ন কম তকর্তা, বন্দর, নারায়নগঞ্জ ।

নাম পেতব ঠিকানা

নাতগ তস আরা সবগম উপণজলা যুব উন্নয়ন কম তকর্তা, সনায়াখালী সের, সনায়াখালী।

সমা;িজলুল হক সক্রতিে সুপারভাইজর সনায়াখালী সের, সনায়াখালী।

এতবএম সমায়াজ্জম সহাণসন সক্রতিে সুপারভাইজর সনায়াখালী সের, সনায়াখালী।

মায়মুনা খানম সক্রতিে সুপারভাইজর সনায়াখালী সের, সনায়াখালী।

আব্দুল হাতলম অতিস সহকারী সনায়াখালী সের, সনায়াখালী।



১৯। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: পতরণবশগর্ োড়পি সংক্রান্ত সসবা অণোণমশন

সপ্রযাপে:

পতরণবশ, বন ও জলবায়ু পতরবর্তন মন্ত্রণালণয়র আওর্াধীন পতরণবশ অতধেপ্তণরর একটি গুরুত্বপপূণ ত সসবা হণলা তশপ প্রতর্ষ্ঠান বা

প্রকণপর অনুকূণল পতরণবশগর্ োড়পি প্রোন। প্রচতলর্ ম্যানুণয়ল পদ্ধতর্ণর্ পতরণবশগর্ োড়পণির আণবেন গ্রহণ ও প্রতক্রয়াকরণণ

েীর্ ত সময় ব্যয় হয় এবং আণবেন সংক্রান্ত র্থ্য প্রাতপ্ত, িরম পূরণ ও োতখণলর জন্যও উণযািাগণণক পতরণবশ অতিণস একাতধকবার

যার্ায়ার্সহ নানা ধরণণর েীর্ তসূতির্ামূলক পতরতস্থতর্ সমাকাণবলা করণর্ হয়। র্াোড়া োড়পি প্রোন তবর্ণয় সকতন্দ্রয় র্থ্য ভাডার না

থাকায় সরকাতর প্রণয়াজণন বা র্থ্য অতধকার আইণন বা অন্য সয সকান জরুততর প্রণয়াজণন স্বপ সমণয় চাতহো সমার্াণবক সকান র্থ্য

প্রোন করা সম্ভব হণয় উণঠ না। অতধকন্তু, মাঠ পয তাণয় কম তকর্তা-কম তচারীণের কাণজর েযর্া ও স্বের্া তনণয়ও অণনক সময় প্রশ্ন

সেখা সেয়।

এ সকল সমস্যা সথণক উণত্তারণণর মাধ্যণম নাগতরক সসবা সহতজকরণসহ মাঠ পয তাণয়র কম তকর্তা-কম তচারীণের কাণজর েযর্া ও

স্বের্া বৃতদ্ধ করার লণযয একণসস টু ইনিরণমশন (এটুআই) সপ্রাগ্রাণমর সহণযাতগর্ায় পতরণবশ অতধেপ্তর তবগর্ ৮ এতপ্রল, ২০১৫

হণর্ তশপ প্রতর্ষ্ঠান বা প্রকণপর পতরণবশগর্ োড়পি প্রোন প্রতক্রয়ার অনলাইন প্রতক্রয়া বা অণোণমশন পদ্ধতর্র চালু কণর।

পতরণবশগর্ োড়পি অণোণমশণনর কায তক্রম সুইজারল্যাণডর সজণনভা তভতত্তক WSIS Forum কতৃতক ICT Application: E-

Government কযাোগতরণর্ চযাতম্পয়ন প্রণজক্ট তহণসণব WSIS Prize 2016 অজতন কণর।

তবযমান সমস্যা/চযাণলঞ্জ সমূহ

1। সিেওয়যার এর তনরাপত্তা তনতির্করণ

২। সময় ও প্রণয়াজণনর তনতরণখ সমণয় সমণয় সিেওয়যার উন্নয়ন বা হালনাগাে

৩। আণবেণনর বির্র্া প্রতর্ণরাধ করা

৪। সিেওয়যার ইতন্টণগ্রশন

৫। সিোণবজ এর পারিণম তি বৃতদ্ধ করা

কী কী পেণযপ গ্রহণ করা হণয়তেল/ গৃহীর্ পেণযপসমূহ

১। সমস্যা তচতির্করণ;

২। ব্যয় প্রাক্কলন;

৩। কষ্ট এড সবতনতিে এনালাইতসস;

৪। তসণেম এনালাইতসস;

৫। অংশীোর তচতির্করণ;

৬। সিেওয়যার তিজাইন;

চযাণলঞ্জ সমাকাণবলায় সহণযাতগর্া

এটুআই প্রেত্ত ইণনাণভশন বাণজে, এটুআই এর কাতরগতর সহণযাতগর্া, বাংলাণেশ কতম্পউোর কাউতিণলর (তবতসতস) অবকাঠাণমা ও

কাতরগতর সহণযাতগর্া গ্রহণ করা হয়।

মন্ত্রণালণয়র নাম: পতরণবশ, বন ও জলবায়ু পতরবর্তন মন্ত্রণালয়
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সেকসইকরণণ গৃহীর্ ব্যবস্থাতের তববরণ/বাস্তবায়ন গৃহীর্ ব্যবস্থা

১। পাইলটিং

২। অতভজ্ঞর্ার আণলাণক সমস্যা তচতির্করণ;

৩। প্রতশযণ;

৪। সারাণেণশ বাস্তবায়ন।

কী কী পেণযপ গ্রহণ করা হণয়তেল/ গৃহীর্ পেণযপসমূহ

১। সমস্যা তচতির্করণ;

২। ব্যয় প্রাক্কলন;

৩। কষ্ট এড সবতনতিে এনালাইতসস;

৪। তসণেম এনালাইতসস;

৫। অংশীোর তচতির্করণ;

৬। সিেওয়যার তিজাইন;

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণে:

একণসস টু ইনিরণমন (এ টু আই) প্রকণপর ইণনাণভশন িাণডর আতথ তক সহায়র্ায় ৪ অণক্টাবর ২০১৩ সথণক ০৩ অণক্টাবর ২০১৪

সমণয় পতরণবশগর্ োড়পি অণোণমশন প্রকপ গ্রহণ কণর। ১২ এতপ্রল ২০১৪ র্াতরণখ ঢাকা অঞ্চল কায তালণয় পরীযামূলকভাণব

অনলাইণন পতরণবশগর্ োড়পণির জন্য আণবেন গ্রহণ শুরুত হয় ০৮ এতপ্রল ২০১৫ র্াতরণখ সারাণেণশ অনলাইণন আণবেন গ্রহণ শুরুত

হয় এবং ১ জুন ২০১৫ র্াতরণখ অনলাইণন আণবেন বাধ্যর্ামূলক করা হয়।

উদ্ভাবনটির (পতরণবশগর্ োড়পি সংক্রান্ত অণোণমশন প্রতক্রয়ার) উণল্লখণযাগ্য ববতশষ্টয

১। োড়পি সংক্রান্ত সকল আণবেন ও প্রাসতঙ্গক কাগজপিাতে অনলাইণন গ্রহণ;

২। অনলাইণন কাগজপি যাচাই বাোই ও প্রতক্রয়াকরণ;

৩। এসএমএস ও ই-সমইণলর মাধ্যণম পুণরা প্রতক্রয়াটিণর্ র্থ্য আোন-প্রোন;

৪। প্রতক্রয়ার প্রণর্যকটি ধাপ উণযািা ও তনয়ন্ত্রণকারী ঊর্ধ্তর্ন কম তকর্তা কতৃতক মতনেতরং;

৫। অনলাইণন তিতজোল োড়পি প্রোন;

৬। উণযািা সযণকাণনা সময় সয সকাণনা বেণরর োড়পি/নবায়ন সনে সিেওয়যার সথণক িাউনণলাি করণর্ পাণরন।

৭। ইণলকট্রতনক সাটি ততিণকে;

৮। প্রকপ/তশপ প্রতর্ষ্ঠাণনর সকন্দ্রীয় র্থ্য ভাডার সৃতষ্ট;

৯। অনলাইণন োড়পি যাচাই করার সুণযাগ রণয়ণে; তবণশর্ কণর ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাংতকং কায তক্রম সহজর্র হণয়ণে;

১০। গ্রুপ অব সকাম্পানীর পৃথক িযাশণবাণি তর সুতবধা।
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উদ্ভাবনাটির (পতরণবশগর্ োড়পি সংক্রান্ত অণোণমশন প্রতক্রয়ার) িণল সয সকল সমস্যার সমাধান হণয়ণে র্া তন্নরুতপ:

১. সহণজ র্থ্য প্রাতপ্ত: প্রণয়াজনীয় সকল কাগজপণির র্থ্যাতে অনলাইন আণবেন িণম তর সাণথ সংযুি রণয়ণে, িণল উণযািাগণ খুব

সহণজই প্রণয়াজনীয় কাগজপি সম্পণকত জানণর্ পারণেন;

২. সসবা সহতজকরণ: উণযািা তনজ অতিণস অথবা সুতবধাজনক স্থাণন বণসই আণবেনপূরণ ও োতখল করণর্ পারণেন এবং প্রতক্রয়া

সশণর্ অনলাইণনই তিতজোল োড়পণির কতপ পাণেন;

৩. সসবা প্রোণনর সময় হ্রাস: আণবেন োতখল ও র্থ্য প্রাতপ্তর জন্য উণযািার পতরণবশ অতিণস গমণনর প্রণয়াজনীয়র্া হ্রাস সপণয়ণে।

এোড়া, অনলাইণন আণবেন প্রতক্রয়াকরণ এবং প্রণয়াজনীয় র্থ্যাতের জন্য অনলাইণনই সযাগাণযাণগর িণল ম্যানুয়াল পদ্ধতর্র তুলনায়

দ্রুর্ সমণয় োড়পি প্রোন করা যাণে;

৪. স্বের্া বৃতদ্ধ ও দুনীতর্ হ্রাসোঃ সকল কায তক্রম অনলাইণন সম্পন্ন করায় এবং প্রর্যকটি ধাপ উণযািা ও তনয়ন্ত্রণকারী উর্ধ্তর্ন

কম তকর্তা কতৃতক মতনেতরং সুতবধা থাকায় দুনীতর্তর সযি হ্রাস সপণয়ণে এবং কাণজর স্বের্া বৃতদ্ধ সপণয়ণে। র্াোড়া এ প্রতক্রয়ায়

তিতজোল োড়পি প্রোন করা হয় তবধায় োড়পি নকল করা বা শর্ত পতরবর্তন করার সম্ভাবনাও হ্রাস সপণয়ণে;

৫. তনভ তরণযাগ্য র্থ্য ভাডার: অণোণমশন প্রতক্রয়ার সকল র্থ্য সসন্টার সিোণবইণজ সংরতযর্ হয় তবধায় সয সকান প্রণয়াজণন স্বপ

সমণয় চাতহো সমার্াণবক র্থ্য প্রোন করা সম্ভব হণে।

উদ্ভাবনটির বাস্তবায়ন অগ্রগতর্

পতরণবশ অতধেপ্তর কতৃতক বর্তমাণন অনলাইন ব্যতর্র্ সরাসতর োড়পি সংক্রান্ত সকান আণবেন গ্রহণ করা হণে না। তবগর্ ৮ এতপ্রল,

২০১৫ হণর্ চালু হওয়ার পর সথণক ২ আগে, ২০১৮ পয তন্ত সমণয় অনলাইন প্রতক্রয়ার মাধ্যণম ৬০,৯৭০ টি তশপ প্রতর্ষ্ঠান/প্রকণপর

পতরণবশগর্ োড়পি/নবায়ন আণবেন গ্রহণ করা হণয়ণে এবং যার মণধ্য ৩৫,৫৩৭ টি তনষ্পতত্ত করা হণয়ণে।

অনলাইণন োড়পি তনষ্পতত্ত তবর্য়ক র্থ্য (আগে, ২০১৮ পয তন্ত)

পদ্ধতর্/সময়/সভাগাতস্ত/ব্যয়/সসবার মাণন কী কী পতরবর্তন এণনণে:

ধরা যাক ঢাকা সজলার ধামরাই উপণজলার একজন উণযািা র্ার প্রতর্ষ্ঠাণনর পতরণবশগর্ োড়পি গ্রহণ করণবন। পতরণবশগর্

োড়পণির জন্য প্রণয়াজনীয় তক তক কাগজপি প্রণয়াজন র্া জানার জন্য উণযািা একতেন পতরণবশ অতধেপ্তর, ঢাকা সজলা কায তালণয়

পতরণবশ সংরযণ তবতধমালা,১৯৯৭ এর তবতধ ৭

সমার্াণবক প্রকপ/তশপ প্রতর্ষ্ঠাণনর ধরণ

প্রাপ্ত আণবেন োড়পি প্রোন প্রতক্রয়াধীন আণবেন খাতরজ

সবুজ ৮৯২ ৪৭১ ৩৯৩ ২৮

কমলা (ক) ১৪,৭৮৩ ১০,৬৪৯ ৩,৭৬২ ৩৭২

কমলা (খ) ৩৭,২১৭ ২০,৭৩১ ১৫,২৩৯ ১,২৪৭

লাল ৮,০৭৮ ৩,৬৮৬ ৪,১১৯ ২৭৩

সমাে = ৬০,৯৭০ ৩৫,৫৩৭ ২৩,৫১৩ ১,৯২০

70



আসণলন। প্রণয়াজনীয় কাগজপি সম্পণকত তবস্তাতরর্ অবগর্ হওয়ার লণযয তর্তন আণরা একজনণক সাণথ তনণয় আসণলন। এণর্ দুই

জণনর প্রায় যার্ায়ার্ ও খাওয়াসহ আনুমাতনক ৭০০/- োকা খরচ হণর্া এবং পূণ তাঙ্গ একটি তেন অতর্বাতহর্ হণর্া। পরবর্ীণর্

উণযািা প্রণয়াজনীয় কাগজপিসহ আবণেন োতখল করার জন্য পুনরায় ঢাকা সজলা কায তালণয় এণস আণবেন োতখল করণলন। এণর্

উণযািার আণরা ৫০০/- োকা খরচ এবং একটি পূণ তাঙ্গ তেন অতর্বাতহর্ হণর্া। এরপর উণযািার আণবেনটির নতথ প্রস্তুর্ কণর

একজন পতরেশ তকণক প্রোন করা হয়। অর্:পর পতরেশ তক প্রতর্ষ্ঠানটি সণরজতমন পতরেশ তন কণরন এবং পতরেশ তন প্রতর্ণবেনসহ

নতথটি অতিস প্রধাণনর তনকে উস্থাপন করা হয় । অতিস প্রধান নতথটি যাচাই-বাোই/পয তাণলাচনাণন্ত নতথটি ঢাকা আঞ্চতলক কায তালণয়

সপ্ররণ কণরন। ঢাকা আঞ্চতলক কায তালণয় নতথটি একটি তনতে তষ্ট সমণয় অনুতষ্ঠর্ োড়পি তবর্য়ক কতমটিণর্ উপস্থাতপর্ হয় এবং

োড়পি প্রোণনর তবর্য়টি অনুণমাতের্ হণল পুনরায় নতথটি ঢাকা সজলা কায তালণয় সপ্ররণ কণরন। এরপর োড়পি প্রস্তুর্ কণর স্বাযতরর্

হণল োড়পি সংগ্রণহর উণদ্দণশ্য উণযািাণক আণরা একতেন উপতস্থর্ হণর্ হণর্া। এণযণি উণযািার আণরা ৫০০/- োকা খরচ

হণর্া। উপণরাতল্লতখর্ োড়পি প্রোন পদ্ধতর্ণর্ সেখা যায়, একজন উণযািার তর্ন তেন এবং যার্ায়ার্ বাবে ১৭০০/- োকা ব্যয়

হণর্া। অণোণমশন পদ্ধতর্ চালু হওয়ায় একজন উণযািা র্ণর বণসই অনলাইণন র্ার প্রতর্ষ্ঠাণনর োড়পণির আণবেন োতখল এবং

োড়পি গ্রহণ করণর্ পারণেন। িণল একজন উণযািার ৩ (তর্ন) তেন সময় এবং ১৭০০/- োকা ব্যয় হ্রাস সপণয়ণে। অনুরূপভাণব

গণবর্ণাগাণরর িলািণলর জন্য অনলাইণন আণবেন োতখল ও তরণপাে ত গ্রহণ করণর্ পাণরন। পতরণবশ অতধেপ্তণরর অণোণমশন

প্রতক্রয়া শুরুত হওয়া সথণক অযাবতধ প্রায় ৭২,০০০ (বাহাত্তর) হাজার আণবেন োতখল করা হণয়ণে। এণর্ কণর উণযািাগণণর প্রায়

১২,২৪,০০,০০০/-(বাণরা সকাটি চতিশ লয) োকা ব্যয় হ্রাস সপণয়ণে।

অণোণমশণনর িণল অতজতর্ োপ্তাতরক সুতবধা :

১) অণোণমশণনর িণল োপ্তাতরক কাগজ খরচ হ্রাস সপণয়ণে;

২) সজলা অতিণসর নতথ আঞ্চতলক কায তালণয় বহন করণর্ হয়না। িণল খরচ ও সময় হ্রাস সপণয়ণে :

৩) নতথর গতর্তবতধ সরাসতর পয তণবযণ করা যায়। িণল কাণজর গতর্ বৃতদ্ধ সপণয়ণে;

৪। স্বের্াও জবাবতেতহর্া বৃতদ্ধ সপণয়ণে।

টিতভতস/গ্রাি/ইনণিাগ্রাতিকস/েতব/তভতিও

৩০ এতপ্রল ২০১৫ হণর্ ১১ এতপ্রল ২০১৯ পয তন্ত অণোণমশন সিেওয়যাণরর মাধ্যণম প্রেত্ত নাগতরক সসবার একটি র্থ্যতচি তনণ্ন প্রেত্ত

হণলা :

প্রকণপর ধরণ প্রাপ্ত আণবেন োড়পি প্রোন প্রতক্রয়াধীন আণবেন খাতরজ

সবুজ ৮৯২ ৪৭১ ৩৯৩ ২৮

কমলা (ক) ১৪,৭৮৩ ১০,৬৪৯ ৩,৭৬২ ৩৭২

কমলা (খ) ৩৭,২১৭ ২০,৭৩১ ১৫,২৩৯ ১,২৪৭

লাল ৮,০৭৮ ৩,৬৮৬ ৪,১১৯ ২৭৩

সমাে = ৬০,৯৭০ ৩৫,৫৩৭ ২৩,৫১৩ ১,৯২০

71



টিতসতভ তবণির্ণ :

সেতবল বা গ্রাণির মাধ্যণম উপস্থাপন –

অণোণমশন সিেওয়যার চালু করার িণল পতরণবশগর্ োড়পি ও ই-গণবর্ণাগার তরণপাে তপ্রোন TCV (Time, Cost, Visit) :

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সেস্য/সেস্যণের নাম ও ঠিকানা

১। পতরচালক (আইটি), তচি ইণনাণভশন অতিসার, পতরণবশ, অতধেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা।

২। সবগম সসাতনয়া সুলর্ানা, উপপতরচালক (সমন্বয়), ইণনাণভশন অতিসার, পতরণবশ, অতধেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা।

৩। জনাব সমা : সাতেকুল ইসলাম, তসতনয়র তসণেম এনাতলষ্ট (আইটি), ইণনাণভশন অতিসার, পতরণবশ, অতধেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা।

৪। জনাব সমাহািে হাসান হাতেবুর রহমান, উপপতরচালক (পতরকপনা), ইণনাণভশন অতিসার, পতরণবশ, অতধেপ্তর, সের েপ্তর,

ঢাকা।

৫। জনাব সমাহািে আব্দুল সমার্াতলব, তসতনয়র সকতমে (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা), ইণনাণভশন অতিসার, পতরণবশ, অতধেপ্তর, সের

েপ্তর, ঢাকা।

৬। জনাব বসয়ে আহণমে কবীর, তসতনয়র সকতমে (ঢাকা গণবর্ণাগার), ইণনাণভশন অতিসার, পতরণবশ, অতধেপ্তর, সের েপ্তর,

ঢাকা।

সশ্রতণ ও কায তক্রম সময় খরচ যার্ায়ার্ (বার) মন্তব্য

পূণব ত বর্তমাণন পূণব ত বর্তমাণন পূণব ত বর্তমাণন

সবুজ ১৫ কায ততেবস ৭ কায ততেবস সরকার

তনধ তাতরর্ তি

সরকার

তনধ তাতরর্ তি

২ বার ০ বার

কমলা-ক ১৫ কায ততেবস ৭ কায ততেবস সরকার

তনধ তাতরর্ তি

সরকার

তনধ তাতরর্ তি

২ বার ০ বার

কমলা-খ ৩০ কায ততেবস ২০

কায ততেবস

সরকার

তনধ তাতরর্ তি

সরকার

তনধ তাতরর্ তি

৩ বার ১ বার

(ইআইএ, 

ইএমতপ)

লাল ৬০ কায ততেবস ৩০

কায ততেবস

সরকার

তনধ তাতরর্ তি

সরকার

তনধ তাতরর্ তি

৩ বার ১ বার

(ইআইএ, 

ইএমতপ)

ই-গণবর্ণাগার

তরণপাে ত

৩০ কায ততেবস ২০

কায ততেবস

সরকার

তনধ তাতরর্ তি

সরকার

তনধ তাতরর্ তি

২ বার ০ বার
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২০। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: ওণয়বতভতত্তক বনভূতম/কভাণরজ

র্থ্যাতে জানা (বাসনর্ল সরঞ্জ, োঙ্গাইল বন তবভাগ)

তকভাণব যািা শুরুত/পেভূতম :

মাঠ পয তাণয় বন অতধেপ্তর বনভূতম ব্যবস্থাপনায় CS/RS/BS হাি তকতপ মানতচি ব্যবহার কণর থাণক। সযমন: বনভূতম সম্পতকতর্

মামলা তনরসণন, বনভূতমর অবস্থা মূল্যায়ণন বনভূতমর পতরকপনা প্রণয়ণন ইর্যাতে। বন ব্যবস্থাপনার কাণজ বনভূতম সম্পতকতর্ তবশে

র্থ্য প্রণয়াজন হয় তবধায় বনভূতমর অবস্থা ও অবস্থানসহ এ সকল মানতচণির তিতজোল উপস্থাপণন অণনক প্রণশ্নর উত্তর সহজলভয

করার ধারণা মাথায় সরণখ উতল্লতখর্ উদ্ভাবনটি োঙ্গাইল বন তবভাণগর বাশনর্ল সরণঞ্জ piloting করা হয়। বাশনর্ল সরণঞ্জর বন

এলাকার (Revisional Survey) RS মানতচি সযাগার কণর তিতজোইণজশণনর মাধ্যণম (Geographical Information

System) GIS িাোণবজ বর্রী করা হয়। RS মানতচি ৫০ এর েশণক বর্রী তবধায় এণর্ সকান অযাংশ/িাতর্মাংশ তেলনা।

বর্তমান সমণয় এ সকল মানতচণির সাণথ মাঠ পয তাণয় অবতস্থর্ ববতশষ্টয সমূণহর তমল পাওয়া কঠিন। এ কারণণ Differential

Global Positioning System (DGPS) ব্যবহার কণর RS মানতচি ব্যবহার কণর প্রস্তুর্কৃর্ তিতজোল িাোণবইণজর সঠিকর্া

যাচাই কণর চূড়ান্ত করা হয়, যা বর্তমাণন Bangladesh Forest Information System (BFIS) Geoportal এ যুি

আণে। এই পদ্ধতর্ সেকসই করণণ উত্তর ও েতযণ কেবাজার বন তবভাণগর বনভূতমর মানতচি তিতজোলাইজি কণর বনভূতমর

অবস্থান ও অবস্থা তবতভন্ন কাণজ এবং পতরকপনা প্রণয়ণন ব্যবহাণরর জন্য BFIS Geoportal এ সংণযাজন করা হণয়ণে। ভতবষ্যণর্

এ পদ্ধতর্ ব্যবহার কণর পয তায়ক্রণম বন তবভাণগর সকল তবভাণগর জন্য িাোণবইজ প্রস্তুর্ করা হণব।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা উণোগ তক তক কল্যান বণয় এণনণে :

বনভূতমর GIS িাোণবজ োগ তভতত্তক বনভূতমর অবস্থান, বন আোেন এর সকল র্থ্য থাকায় বর্তমান অবস্থা জানা সম্ভব হণে। যা

ব্যবহার কণর বন উন্নয়ণন জনসাধারণণক সম্পৃি কণর সঠিক পতরকপনা প্রণয়ণন সহায়র্া করণে। এ পদ্ধতর্ণর্ বন কর্ো যতর্গ্রস্ত

বা ভাণলা র্া অনুমান করা যায় তবধায় সকান এলাকার বণন সামাতজক কায তক্রম সনয়া েরকার র্া তনধ তারণ করা হণে। বর্তমাণন বন

অতধেপ্তণরর SUFAL প্রকণপর আওর্ায় উি পদ্ধতর্ ব্যবহার কণর কেবাজার বন তবভাণগর জন্য Site Specific Plan (SSP)

বর্রী করা হণে যা অন্যান্য পতরকপনার ব্যতর্ক্রম। র্াোড়া জনগণ BFIS Geoportal ব্যবহার কণর বনভূতমর অবস্থা ও অবস্থান

জানণর্ পারণবন।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্ :

এই পদ্ধতর্ োগ তভতত্তক অণনক র্থ্য উপস্থাপনা কণরণে তবধায় এ সথণক বনভূতম সংক্রান্ত পূণব তর ও বর্তমান র্থ্য উপাত্ত পাওয়া

যাণে। জনগণণর বন সম্পতকতর্ র্থ্য প্রোণনর পাশাপাতশ তবতভন্ন গণবর্ণা মূলক কাণজরও এ সপাে তাল গুরুত্বপপূণ ত ভূতমকা রাখণে। বন

সম্পতকতর্ সকল র্থ্য প্রণয়াজন অনুযায়ী BFIS Geoportal সথণক Download করা যাণে।

মন্ত্রণালণয়র নাম: পতরণবশ, বন ও জলবায়ু পতরবর্তন মন্ত্রণালয়
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উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন সেস্য/সেস্যণের নাম ও ঠিকানা

১। জনাব সমা: জাতহদুল কতবর, বন সংরযক, বনপ্রাণী ও প্রকৃতর্ সংরযণ অঞ্চল, ঢাকা ও ইণনাণভশন অতিসার, এটুআই সপ্রাগ্রাম।

২। জনাব ইমরান আহণমে, সহকারী প্রধান বন সংরযক, উন্নয়ন পতরকপনা ইউতনে, বন ভবন আগারগাঁও, ঢাকা।

৩। ি : সমা : জাতহদুর রহমান তময়া, তবভাগীয় বন কম তকর্তা, সামাতজক বন তবভাগ, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা।

৪। জনাব অতজর্ কুমার রুতি, সহকারী প্রধান বন সংরযক, অথ ত, বাণজে ও সাধারণ তনণে তশনা ইউতনে, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৫। জনাব সমা : জতহর ইকবাল, উপ-বন সংরযক, তরমস ইউতনে, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৬। জনাব মাহমুো সরাকণসনা সুলর্ানা, সহকারী বন সংরযক, উন্নয়ন পতরকপনা ইউতনে, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৭। ি: মতরয়ম আিার, সহকারী বন সংরযক, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
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২1। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: "Prison link – Smart Communication 

System for Inmates & Relatives"

তকভাণব যািা শুরুত/পেভূতমোঃ

তবযমান সমস্যা/চযাণলঞ্জসমূহোঃ

কারাগাণর বতন্দণের আগমণনর পর স্বজণনর সাণথ সযাগাণযাগ রযা করা বা সেখা-সাযার্ র্াণের জন্য একটি গুরুত্বপপূণ ত ব্যাপার হণয়

োঁড়ায়। মূলর্োঃ পতরবাণরর সাণথ সংণযাগ বজায় সরণখ আইনী সহায়র্া তনণয় দ্রুর্ কারাগার সথণক সবর হণয় যাওয়াই থাণক প্রতর্টি

বতন্দর কামনা। এণযণি প্রতর্টি কারাগাণর একটি বড় সমস্যা হণয় সেখা সেয় সাযার্ কণযর সংকীণ তর্া। সেণশর অতধকাংশ

কারাগারই বহু পূণব ত তনতম তর্ এবং ধারণযমর্ার অতর্তরি বতন্দ তনণয় ভারাক্রান্ত। িণল সাযার্ কযগুতল তবপুল সংখ্যক বতন্দর

আত্মীয়-স্বজন র্থা েশ তনাথী জনসাধারণণর প্রণয়াজন সমোণর্ পারণে না। বাংলাণেণশর কারাগারগুতলণর্ সাজাপ্রাপ্ত বতন্দর সচণয়

তবচারাধীন বতন্দর সংখ্যা সবতশ এবং এই তবচারাধীন বতন্দণের সেখা-সাযাণর্র প্রণয়াজনীয়র্াও সবতশ। র্দুপতর, একজন বতন্দর সাণথ

সাযার্ করণর্ র্ার সবশ কণয়কজন স্বজন কারা প্রাঙ্গণন এণস থাণকন। িণল সব তমতলণয় সংকীণ ত সাযার্ কণয সকালাহলপূণ ত

পতরণবণশ সাযাণর্র মূল উণদ্দশ্যই ব্যাহর্ হয়। পাশাপাতশ, োলাল চণক্রর অননতর্ক সুতবধা সনয়ার সুণযাগ সৃতষ্ট হয় এবং প্রচড তভড়

ও সলাক সমাগণমর িণল জনবল সংকণে র্ভগণর্ থাকা কারাগারগুতলণর্ অণহতুক চাপ সৃতষ্ট হয়। িণল কারাগাণরর প্রশাসতনক

কায তক্রণম ব্যার্ার্ র্ণে এবং বতন্দণের সংণশাধনমূলক কায তক্রণম কারা কতৃতপণযর মণনাণযাগ সেয়া দুষ্কর হণয় পণড়। তবযমান

সপ্রযাপণে কারাবতন্দণের জন্য সুষ্ঠুভাণব কথা বলার একটি সুণযাণগর প্রণয়াজনীয়র্া প্রকে হণয় সেখা সেয়।

অনুণপ্ররণার উৎসোঃ

উন্নর্ তবণশ্বর অণনক সেণশই বতন্দণের জন্য কথা বলার সিান বুথ কারাভযন্তণর স্থাতপর্ হণয়ণে।বাংলাণেশ ও অনুন্নর্ সেশ এর কার্ার

সথণক উণঠ োঁতড়ণয়ণে। তিতজোল বাংলাণেশ এর সুতবধা সপ ৌঁণে যাণে সেণশর প্রর্যন্ত অঞ্চলগুণলাণর্ও। বাংলাণেণশর প্রতর্ণবশী

তবতভন্ন সেশ সহ উন্নর্ তবণশ্বর অতধকাংশ সেণশর কারাগাণর বহু পূব ত সথণকই সিান সুতবধা চালু রণয়ণে। সযমন প্রতর্ণবশী ভারণর্

২০১১ সাণল তেল্লীর তর্হার সজণল প্রথম সিান সুতবধা চালু করা হয়। সব তণশর্ ২০১৭ সাণলর নণভম্বণর আহণমোবাণের সাবারমাতর্

সকন্দ্রীয় কারাগাণর সিান সুতবধা সংযুি করা হয়। মালণয়তশয়া ও তসঙ্গাপুণর সেতলতভতজে নাণম তভতিও কনিাণরি সুতবধা চালু

আণে। জাপাণন কারাগাণর তভতিও সিান ও স্মাে ত ট্যাবণলে এর ব্যবহাণরর মাধ্যণম তবণেশী বতন্দরা এমনতক অনুবাণের সুতবধাও সপণয়

থাণক। এতশয়ার অন্যান্য কারাগার সযমন আবুধাতব, দুবাই কারাগাণর সবশ আণগ সথণকই সিান কতলং সুতবধা তবযমান। অন্যতেণক,

উন্নর্ সেশ সমূণহ সযমন যুিরাে, যুিরাজয, জাম তাতন, িাি, অণেতলয়া, তনউতজল্যাণড বতন্দণের সিাণন আত্মীয়-স্বজণনর সাণথ কথা

বলা একটি বনতমতত্তক ব্যাপার। বাংলাণেশ ও বতন্দণের জন্য সিান সুতবধা চালু কণর বতন্দর প্রতর্ মানবর্া, বতন্দ সংণশাধন ও

তিতজোলাইণজশণন আণরা এতগণয় যাওয়ার সুণযাগ তবযমান রণয়ণে মণম ত প্রর্ীয়মান হয়।এরই মণধ্য সকরাণীগণঞ্জ স্থানান্ততরর্ ঢাকা

মন্ত্রণালণয়র নাম: স্বরাে মন্ত্রণালয়, সুরযা সসবা তবভাগ

েপ্তণরর নাম: কারা অতধেপ্তর
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সকন্দ্রীয় কারাগার উণিাধণনর সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃতক বতন্দণের সুতনয়তন্ত্রর্ ব্যবস্থাধীণন আত্মীয়-স্বজনণের সাণথ সিাণন কথা

বলার সুণযাগ সৃতষ্টর সর্ার্ণা একটি তবণশর্ অনুণপ্ররণা তহণসণব কাজ কণর।

কী কী পেণযপ গ্রহণ করা হণয়তেলোঃ

২০১৩ সাণলর ১৮ আগে স্বরাে মন্ত্রণালয় কতৃতক একটি তবণশর্ অবস্থার সপ্রতযণর্ কারা অতধেপ্তরণক সমাবাইল সিান বুথ স্থাপন

সংক্রান্ত তনণে তশনা সেয়া হয়। এর সপেণন তেল পতিকায় প্রকাতশর্ একটি সংবাে ‘কারাগাণর বণসই চাঁোবাতজ' ও ’কারাগার সথণক

খুণনর তনণে তশ আিাণসর’। উি সংবাণের তবর্ণয় গঠির্ র্েন্ত কতমটির প্রতর্ণবেণনর সুপাতরশ এর ‘ক’ অনুণেে তেলোঃ “র্থ্য

প্রযুতির উন্নয়ণনর এ যুণগ মানুর্ণক পারেতরক সযাগাণযাগ সথণক বতঞ্চর্ রাখা একতেণক সযমন দুরূহ অন্যতেণক র্া সমীচীনও নয়।

র্াোড়া সামনা সামতন সাযাণর্ সকান প্রমাণণর অতস্ত্বপ না সরণখই সযখাণন বতন্দগণ আত্মীয়-স্বজণনর সাণথ কথাবার্তা বলার সুণযাণগর

প্রাতধকার সভাগ করণেন সসখাণন যুতিসংগর্ পতরমাণ সেতলণিান/সমাবাইল বুথ কারাগাণর স্থাপন কণর কণথাপকথণনর সরকি ত

সংরযণণর ব্যবস্থা কণর তনধ তাতরর্ তবতধ-তবধাণনর আওর্ায় সহজর্র উপাণয় কারা বতন্দণের র্থ্য আোন-প্রোণনর সুণযাগ সেয়ার

ব্যবস্থা গ্রহণ করা সযণর্ পাণর।”

মন্ত্রণালণয়র তনণে তশনার সপ্রতযণর্ কারা অতধেপ্তর কতৃতক সমাবাইল সিান বুথ স্থাপন সংক্রান্ত প্রশাসতনক অনুণমােন জ্ঞাপণনর অনুণরাধ

করা হয়। িণল কারাগাণর সমাবাইল বুথ স্থাপণনর লণযয মন্ত্রণালয় সথণক নীতর্গর্ ও প্রশাসতনক অনুণমােন সেয়া হয়। কারাগাণর

সমাবাইল বুথ স্থাপন ও সমাবাইল বুথ পতরচালনার তবর্ণয় সংতিষ্ট সকণলর মর্ামর্ গ্রহণ সাণপণয একটি SOP বর্তরর কায তক্রম

গ্রহণণর জন্য তনণে তশক্রণম অনুণরাধ করা হয়। স্বরাে মন্ত্রণালণয়র উি তনণে তশনা সমার্াণবক SOP বর্তরর লণযয কারা অতধেপ্তর কতৃতক

২১ আগে, ২০১৪ র্াতরণখ তর্ন সেস্য তবতশষ্ট একটি কতমটি গঠন করা হয়। গঠির্ কতমটি কতৃতক প্রণীর্ খসড়া SOP এর উপর কারা

অতধেপ্তণর একটি সসতমনার অনুতষ্ঠর্ হয় এবং উি সসতমনাণর কারা উপ-মহাপতরেশ তক সহ কারা তবভাণগর ঊর্ধ্তর্ন কম তকর্তাগণ

উপতস্থর্ তেণলন। সসতমনাণর অংশগ্রহণকারী কম তকর্তাণের মর্ামণর্র তভতত্তণর্ ‘কারাগাণর সমাবাইল সিান বুথ পতরচালনা সংক্রান্ত

নীতর্মালা’ প্রস্তুর্ ও পতরমাজতন করা হয়। উি খসড়া নীতর্মালা চূড়ান্ত করার লণযয ৩ নণভম্বর ২০১৪ র্াতরণখ একটি সসতমনাণরর

আণয়াজন করা হয়। কারাগাণর সমাবাইল সিান বুথ স্থাপণনর লণযয সমাবাইল সিান বুথ পতরচালনা সংক্রান্ত পতরমাতজতর্ নীতর্মালা

অনুণমােণনর জন্য স্বরাে মন্ত্রণালণয় সপ্ররণ করা হয়।

এরই ধারাবাতহকর্ায় তসতনয়র সতচব মণহােণয়র সভাপতর্ণ্বপ ০৩ মাচ ত ২০১৫ তিোঃ র্াতরণখ মন্ত্রণালণয়র সণিলন কণয একটি সভা

অনুতষ্ঠর্ হয়। নীতর্মালার উপর স্বরাে মন্ত্রণালণয় অনুতষ্ঠর্ সভার আণলাচনার সপ্রতযণর্ এবং সভার তসদ্ধান্ত সমার্াণবক কারাগাণর

সমাবাইল সিান বুথ পতরচালনা সংক্রান্ত নীতর্মালা সম্পণকত সের েপ্তর, প্রতর্রযা সগাণয়ন্দা মহাপতরেপ্তর (তিতজএিআই) এবং

মহাপতরচালণকর কায তালয়, জার্ীয় তনরাপত্তা সগাণয়ন্দা অতধেপ্তর (এনএসআই) এর মর্ামর্ গ্রহণ করা হয়। তিতজএিআই ও

এনএসআই কতৃতপণযর তনকে হণর্ প্রাপ্ত মর্ামণর্র তভতত্তণর্ সিান বুথ পতরচালনা সংক্রান্ত নীতর্মালা সংণশাধন কণর মন্ত্রণালণয়

সপ্ররণ করা হয়। পরবর্ীণর্ পাইলে প্রণজক্ট পতরচালনার জন্য সিব্রুয়াতর, ২০১৮ এ স্বরাে মন্ত্রণালণয়র অনুণমােন পাওয়া যায়।

র্) বাস্তবায়ন চযাণলঞ্জ কীভাণব সমাকাণবলা করা হণয়তেলোঃ

সিান বুথটি বাস্তবায়ণনর সযণি এর প্রাথতমক অথ তায়ন একটি বড় চযাণলঞ্জ হণয় োঁতড়ণয়তেল। কারণ কাণোমাইজি সিেওয়যার এর

জন্য যণথষ্ট অণথ তর প্রণয়াজন হয়। এণযণি এটুআই এর সাণথ সযাগাণযাগ করা হয়। যথাযথ তনরাপত্তা ব্যবস্থাধীণন কারাবতন্দণের সাণথ
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র্াণের আত্মীয় জনসাধারণণর কথা বলা ও পাতরবাতরক সযাগাণযাগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বাংলাণেশ সজল ও এটুআই এর সতক্রয়

সহণযাতগর্ায় Prison Link নামক প্রকণপর সিেওয়যার সিণভলপণমন্ট ও একটি কারাগাণর পাইলে প্রকপ পতরচালনার তনতমণত্ত

এটুআই এর সাতভ তস ইণনাণভশন িাড সথণক ২৪,৮০,০০০/- োকা অথ তায়ন পাওয়া যায়। এ তবর্ণয় পূণব তই স্বরাে মন্ত্রণালণয়র নীতর্গর্

ও প্রশাসতনক অনুণমােন তেল। উি অথ ত তেণয় সিেওয়যার সিণভলপ করা হয়।

পাইলে প্রণজক্টটির সিেওয়যার তনম তাণ ব্যর্ীর্ অন্যান্য যাবর্ীয় তবর্য় র্থা সাভ তার, সনেওয়াকত, সুইচ, রাউোর ইর্যাতে স্থাপন, সিো

এতির জন্য প্রণয়াজনীয় ল্যাপেপ সহ আনুর্তঙ্গক সকল কাজ এবং সিান বুথ কণযর তকউতবকল স্থাপনসহ অবকাঠাণমাগর্ উন্নয়ন

কাজ বাংলাণেশ সজল র্থা কারা অতধেপ্তর এবং োঙ্গাইল সজলা কারাগার সম্পন্ন কণর। এণযণি, সিান বুথটির অবকাঠাণমাগর্

কাণজ আনুমাতনক ৫ লয োকা এবং হাি তওয়যার সংক্রান্ত আনুমাতনক ৪.৫ লয োকা ব্যয় হয়।

বুথটির অবকাঠাণমাগর্ উন্নয়ণন প্রায় ০২ মাস সময় ব্যয় হয়। উণল্লখ্য, সিান বুথ কযটি প্রায় ২০০ বগ তফুে এর, এবং এণর্ শাপলা,

সগালাপ, সবতল ও িাতলয়া নাণমর চারটি বুথ রণয়ণে। এর মণধ্য একটি মতহলা বতন্দ ও মাণয়র সাণথ তশশুণের জন্য সংরতযর্। বাতক

তর্নটি সাধারণ বতন্দণের জন্য। বতন্দণের সহণজ সনািকরণণর জন্য বুথগুতলণক লাল, নীল, সবুজ ও হলুে বণণ ত Color Coding করা

হণয়ণে। সিান বুথটির কাতরগতর উন্নয়ণনর সময়কাল তনণচ সেয়া হণলাোঃ

প্রকণপর সিেওয়যার সিণভলপণমন্ট শুরুতোঃ তিণসম্বর ২০১৭

প্রকণপর সিেওয়যার সিণভলপণমন্ট সমাপ্তোঃ মাচ ত২০১৮

সাভ তার স্থাপন ও কায তক্রণমর আনুষ্ঠাতনক শুরুতোঃ ২৮ মাচ ত২০১৮

সেকসইকরণণ গৃহীর্ ব্যবস্থাতের তববরণোঃ

োঙ্গাইল কারাগাণর স্থাতপর্ সিান বুথটির পাইলে কায তক্রম সিলভাণব সমাপ্ত হওয়ায় কারা অতধেপ্তর কতৃতক সেণশর সকল কারাগাণর

সিান বুথ চালুকরণ সংক্রান্ত একটি প্রকপ গ্রহণ করা হণয়ণে। এ প্রকণপর কায তক্রম বর্তমাণন চলমান রণয়ণে। র্াোড়া, সিান কল এর

খরচ আপার্র্োঃ বতন্দগণ বহন করণেন, যা র্াঁণের তপতস (তপ্রজনারস কযাশ) তহসাব সথণক সকণে সনয়া হয়। িণল, প্রকপটি

আতথ তকভাণব সেকসই হওয়ার সুণযাগ সৃতষ্ট হণয়ণে।

পতরবর্তন শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণেোঃ

আণলাচয উদ্ভাবনী কায তক্রমটি কারাগারগুণলাণর্ অবস্থান করা প্রায় ১ লয বতন্দ, প্রতর্তনয়র্ আগমনকারী নতুন বতন্দ এবং র্াণের

অসংখ্য পতরবার পতরজণনর জীবণন স্বতস্ত ও ইতর্বাচক প্রভাব সৃতষ্ট করণে। এণর্ কারান্তরীণ থাকাবস্থায় বতন্দণের পাতরবাতরক বন্ধন

অক্ষুণ্ণ থাকণে, িণল র্ারা মুতি পাওয়ার পর সহণজই সুস্থ সমাণজ তিণর সযণর্ পারণে। বতন্দণের সংণশাধন প্রতক্রয়ায়ও সিান বুথ

কায তক্রমটি ইতর্বাচক ভূতমকা রাখণে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব তহণসণব সমাণজ অপরাণধর হার কণম আসার সুণযাগ রণয়ণে, কারণ

পতরবাণরর সাণথ সংণযাগ অক্ষুণ্ণ থাকণল বতন্দ সুস্থ জীবণন তিণর আসণর্ আগ্রহী হয় এবং গণবর্ণায় সেখা সগণে সয, পতরবার

তবতেন্নর্া বাড়ণলই সমাণজ অপরাধপ্রবণর্া অতধক হণয় থাণক।ণিান বুথ ব্যবহাণর পতরলতযর্ সুতবধাগুতল এক নজণর তনণচ উণল্লখ

করা হণলাোঃ

১। বতন্দ ও আত্মীণয়র অমূল্য পাতরবাতরক বন্ধন অতবতেন্ন ও দৃঢ় থাণক। িণল সমাণজ এর ইতর্বাচক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ণব।

কারামুতির পর বতন্দর সুস্থ জীবণন তিণর আসা ও পুনব তাসন সহজ হয়।
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২। বতন্দর মানতসক স্বাস্থয ভাণলা থাণক। িণল তবর্ণ্ণর্া, অতস্থরর্া ও মানতসক চাপ কমায় মানতসক অবসাে, আত্মহর্যা ও পলায়ন

প্রবণর্া হ্রাস পাণব।

৩। কারাগাণর তনয়তমর্ বতন্দর আত্মীণয়র ব্যতিগর্ উপতস্থতর্র েরকার না হওয়ায় েশ তনাথীর চাপ হ্রাস পায়। িণল সেখা সাযার্

সংক্রান্ত দুনীতর্র সুণযাগ ও কণম যায়।

৪। অণহতুক সকালাহল ও জনসমাগম কম হওয়ায় কারাগাণরর প্রশাসতনক কাণজর চাপ হ্রাস পায়। িণল কারা তনরাপত্তা আণরা

সুসংহর্ হয়।

এটি সকল কারাগাণর চালু হণল বাংলাণেণশর জনগণণর একো উণল্লখণযাগ্য অংশ দৃশ্যমান তিতজোল সসবা পাণব। এণর্ খরচ, সময়

এবং জনশতির তবপুল সাশ্রয় হণব। কারাগাণর একটি তনয়তন্ত্রর্ ব্যবস্থাপনার আওর্ায় বতন্দ ও র্াণের তনকোত্মীয়ণের মণধ্য কথা বলা

বা যুতিসঙ্গর্ জরুতরী বার্তা তবতনমণয়র সুণযাগ থাকণল কারাগারগুণলা প্রকৃর্ সংণশাধনাগার হওয়ার পণথ একধাপ এতগণয় যাণব।

সণব তাপতর, তবশাল এক জনণগাষ্ঠীর বহুবার গমনাগমণনর প্রণয়াজন কণম যাওয়ায় ব্যস্ত এলাকায় যানজে হ্রাণস র্া অবোন রাখণব,

এবং মূল্যবান জীবাশ্ম োলাতনর ব্যয় হ্রাস ও কাব তন তনোঃসরণ হ্রাস কণর েীর্ তণময়াণে সেণশর ব্যাপক উপকার সাধন করণব।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্োঃ

োঙ্গাইল কারাগাণরর সিান বুথ এর উপকারণভাগী েশ তনাথী তমজানুর রহমান জানান সয, তর্তন সপশায় ব্যবসায়ী এবং র্াঁর তকছু

সোকান রণয়ণে। কারাগাণর আেক র্াঁর সেণলর সাণথ সেখা করণর্ আসণল র্াঁর সোকাণনর কায তক্রম ব্যাহর্ হণয় র্াঁর উপাজতণন প্রভাব

পণড়। র্া সণত্ত্বও সেণলর মায়ায় ব্যবসাতয়ক যতর্ সণত্ত্বও সময় ও অথ ত ব্যয় কণর এণর্াতেন সেখা-সাযাণর্ আসণর্ন। র্ণব সিান

বুথটি চালুর পর সথণক তর্তন তনণজর সোকান বা বাসা সথণকই সেণলর সাণথ কথা বলণর্ পারণেন এবং সিান বুথটি আণরা আণগই

চালু হওয়া উতচৎ তেল। বাংলাণেণশর সকল কারাগাণর এরূপ ব্যবস্থা চালু হওয়া উতচৎ বণল তর্তন মণন কণরন।

অন্যতেণক, কারাগাণর আেক বতন্দ হাতববুর রহমান নয়ন বণলন সয, র্াঁর বাতড় ধনবাতড় থানায়, যা োঙ্গাইল শহর র্থা কারাগার

সথণক সবশ দূণর অবতস্থর্। র্াঁর বৃদ্ধা মাণক অণনক কষ্ট কণর এবং ১০০ োকা গাতড় ভাড়া খরচ কণর র্ার সাণথ সেখা সাযার্ করণর্

আসণর্ হয়। সিান বুণথ কথা বলণর্ সপণর তর্তন ও র্াঁর মা অণনক উপকৃর্ হণেন এবং তর্তন দুতিন্তামুি থাকণর্ পাণরন,

পতরবাণরর খবর জানণর্ পাণরন, তনণজর খবর জানাণর্ পাণরন। বৃদ্ধ মা োড়া র্াঁর সখাঁজ খবর সনয়ার মণর্া সসরকম সকউই সনই।

র্ণব সরকাণরর প্রতর্ র্াঁর অনুণরাধ, বর্তমাণন প্রেত্ত ১০ তমতনে সময়ো একটু বাড়াণল এবং মাণস ২ বাণরর জায়গায় আণরকটু

সবতশবার কথা বলণর্ তেণল র্াঁর মণর্া অসহায় বতন্দণের অণনক উপকার হণর্া।

একইভাণব, মতহলা কারাবতন্দ জামালপুর সজলার সাজতল শবনম প্রায় ৭ মাস ধণর কারাগাণর আণেন। তর্তন ও জানাণলন সয, র্াঁর মা-

বাবা ও পতরবার সেস্যণের সাণথ কথা বলণর্ সপণর তর্তন মানতসক স্বতস্ত পাণেন। অন্যথায় কারাজীবন র্াঁণের জন্য আণরা দুতব তর্হ

হণর্া। র্াঁর অনুণরাধ প্রতর্টি কারাগাণর এরূপ সিান বুথ স্থাপন করা। এটি তবণশর্ কণর মতহলা ও র্াণের সন্তান যারা কারাগাণরর

বাইণর বা বাসায় থাণক, র্াণের জন্য অর্যন্ত সুতবধাজনক ও কল্যাণকর হণব।

সিান বুণথ উপকারণভাগী বতন্দণের আণরা ২ টি সকস োতি তনণচ সেয়া হণলাোঃ

সকস োতি-১: োঙ্গাইল সজলা কারাগাণরর হাজর্ী নম্বর ১৮৫৫/১৮ ইয়াসতমন, স্বামী - মাহাবুব, সাং - কুতুপালং, উতখয়া, সজলা -

কেবাজার োঙ্গাইল মণিল থানার মামলা নং ৩৫ র্াং ২০/০৩/১৮ তজআর ১২০/১৮, ধারা - মাোঃ িোঃ তনোঃ ১৯ এর (১) ৯ (খ) এ

কারাগাণর আগমন কণরন। তর্তন গভতবর্ী। সিান বুথ এর সুতবধা ব্যবহার কণর তর্তন কেবাজাণর অবস্থানরর্ স্বামীণক র্াঁর কারাগাণর
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আগমণনর কথা জানান এবং িণল র্াঁর স্বামী র্াঁর মামলার উতকল তনণয়াগ সহ র্োরতকর কাজ করণর্ পাণরন। র্াঁর র্থ্য মণর্,

সিান বুথ সুতবধা না থাকণল তর্তন অণনক পণর জানণর্ পারণর্ন এবং সুদূর কেবাজার সথণক োঙ্গাইণল আসা-যাওয়ায়ই র্াঁর

অন্তর্োঃ ২,০০০/- োকা খরচ হণর্া, সময় আর পতরশ্রম এর কথা সর্া বােই থাকল।

সকস োতি-২: োঙ্গাইল সজলা কারাগাণরর কণয়তে নম্বর ১৫১৩/এ রাণশদুল ইসলাম, তপর্া - আণনায়ার সহাণসন, সাং - সগাপালনগর,

তপএস জীবননগর, সজলা - চুয়ািাঙ্গা একজন সাণবক সসনা সেস্য। তর্তন ২১/১/১৮ র্াতরণখ আতম ত অযাক্ট এ ১ বেণরর সশ্রম সাজা সহ

কারাগাণর আগমন কণরন। র্াঁর পতরবাণর বৃদ্ধা মার্া, স্ত্রী ও তশশু সন্তান রণয়ণে এবং একমাি উপাজতনযম তর্তন চাকুতরচুযর্ হণয়

কারাগাণর আসায় বাতড়র পতরতস্থতর্ সম্পণকত সবসময় উৎকিায় থাকণর্ন। এখন অন্তর্োঃ মা, স্ত্রী ও সন্তাণনর সাণথ মাণস ২ বার কথা

বলণর্ পারায় মানতসকভাণব ভাণলা আণেন এবং তবতভন্ন পাতরবাতরক তবর্ণয় তেক-তনণে তশনা তেণর্ পারণেন।

সেতলণিান বুণথর তকছু তস্থর তচিোঃ
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৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম
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সেস্যণের নাম ও ঠিকানা েতব

মুহািে মঞ্জুর সহাণসন,

সজল সুপার, োঙ্গাইল

....

সমাোঃ সিারকান ওয়াতহে,

সজলার কুতমল্লা সকন্দ্রীয় কারাগার

র্ানভীর কাণের,

এটুআই

সমাোঃ শাহজালাল,

তসণেম এনাতলে, তসণনতসস আইটি তলোঃ

আতমনুল বাতর শুভ্র,

তসণনতসস আইটি তলোঃ



২২। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: আন্তজতাতর্ক সপাোল সাতভ তস সিণিণের মাধ্যণম 

বাংলাণেশ তমশনসমূণহ মুতির্ পাসণপাে ত সপ্ররণ।

কীভাণব যািা শুরুতোঃ

প্রবাসী বাংলাণেতশরা তবণেণশ তমশন/দূর্াবাণস পাসণপাণে তর আণবেন করণল, আণবেনগুণলা বাংলাণেণশ অনলাইণন সপ্ররণ করা হয়

তপ্রণন্টর জন্য। ইতমণগ্রশন ও পাসণপাে ত অতধেপ্তণরর আওর্াধীন ঢাকাস্হহ পাণস তানালাইণজশন সসন্টার হণর্ পাসণপাে ত

পাণস তানালাইণজশন বা মুিণণর পর মুতির্ পাসণপাে ত িাক সযাণগ প্রথম পররাে মন্ত্রণালয় এবং পরবর্ীণর্ পররাে মন্ত্রণালয় হণর্

তিণোণমটিক ব্যাণগ সংতিষ্ট তমশন/দূর্াবাণস সপ্ররণ করা হণর্া। এণর্ ২ সথণক ৩ মাস পয তন্ত সময় সলণগ সযণর্া। এণর্ প্রবাসীণের

তভসা সংক্রান্ত জটিলর্ায় পড়ণর্ হণর্া। অতধেপ্তণরর র্ৎকালীন মহাপতরচালক সমজর সজনাণরল মাসুে সরজওয়ান তপএসতস, সুরযা

সসবা তবভাগ, স্বরাে মন্ত্রণালণয়র সিতর্ক্রণম তবণেণশ সবসরকাতর কুতরয়ার সাতভ তণসর মাধ্যণম পাসণপাে ত সপ ৌঁণে সেওয়ার উণযাগ সনন।

অতর্তরি মহাপতরচালক জনাব সসতলনা বানুণক আহবায়ক কণর কতমটি গঠন করা হয়। কতমটি উন্মুি েরপণির মাধ্যণম ক্রয় কায ত

সম্পন্ন কণর। ২৫ সিব্রুয়াতর ২০১৭ র্াতরণখ সবসরকাতর কুতরয়ার সাতভ তস সিণিণের সাণথ চুতি স্বাযতরর্ হয় এবং সিণিে ২ এতপ্রল

২০১৭ হণর্ কায তক্রম শুরুত কণর। এই উণযাণগর িণল এখন আর তবণেণশ প্রবাসী বাংলাণেতশণের পাসণপাণে তর জন্য েীর্ ত সময় অণপযা

করণর্ হয় না। উণযাগটি বাস্তবায়ণনর প্রাথতমক পয তাণয় সবসরকাতর কুতরয়ার সাতভ তণসর মাধ্যণম পাসণপাে ত সপ্ররণণর সযণি তবতভন্ন

সেণশর কাষ্টমস তক্লয়াণরি সপণর্ জটিলর্া সৃতষ্ট হর্। ইতমণগ্রশন ও পাসণপাে ত অতধেপ্তর কতৃতক োপ্ততরক সযাগাণযাণগর মাধ্যণম এ

সমস্যা সমাধান করা হয়।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা:

তবণেণশ অবস্থানরর্ প্রবাসী বাংলাণেতশণের পাসণপাে ত সপণর্ ২ সথণক ৩ মাস অণপযা করণর্ হণর্া। এণর্ অণনক সময় প্রবাসীণের

তভসা জটিলর্ায় পড়ণর্ হণর্া। প্রবাসী বাংলাণেতশরা পাসণপাে ত প্রাতপ্তর সযণি সভাগাতন্তর তবর্য়টি সমাধাণনর জন্য আন্তজতাতর্ক

সপাোল সাতভ তণসর মাধ্যণম বাংলাণেশ হণর্ মুতির্ পাসণপাে ত সপ্ররণ প্রতক্রয়া চালুর িণল প্রবাসী বাংলাণেতশরা স্বপ সমণয় পাসণপাে ত

পাণেন এবং প্রবাসীণের তভসা সংক্রান্ত জটিলর্া ও অনবধ হওয়ার শংকা দূর হণয়ণে। র্াোড়া, এ প্রতক্রয়া চালুর পূণব ত ইতমণগ্রশন ও

পাসণপাে ত অতধেপ্তর কতৃতক মুতির্ পাসণপাে ত িাক তবভাণগর তনকে হস্তান্তণরর পর পাসণপাে ত সকান পয তাণয় আণে র্া ট্রযাক করা সযণর্া

না। সিণিণের তনকে পাসণপাে তহস্তান্তণরর পর পাসণপাে তসকান পয তাণয় আণে র্া অনলাইণন জানা যায়।

মন্ত্রণালণয়র নাম: সুরযা সসবা তবভাগ, স্বরাে মন্ত্রণালয়

েপ্তণরর নাম: ইতমণগ্রশন ও পাসণপাে ত অতধেপ্তর

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/ অনুভূতর্:

সুরযা সসবা তবভাগ, স্বরাে মন্ত্রণালয় ও ইতমণগ্রশন ও পাসণপাে ত

অতধেপ্তণরর কম তকর্তাগণ তবতভন্ন সমণয় তবণেশস্থ তমশনসমূণহ পাসণপাে ত

গ্রহণণ আগর্ণের সাণথ আলাপচাতরর্ায় লযয কণরন সয কম সমণয়

পাসণপাে তপাওয়ায় প্রবাসীণের মণধ্য স্বতস্ত তবরাজ করণে। ভতবষ্যণর্ও এ

প্রতক্রয়া চলমান থাকণল প্রবাসীণের পাসণপাণে তর জন্য উৎকন্ঠা দূর হণব।
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টিতসতভ/গ্রাি/ইনণিাগ্রাতিকস/েতব/তভতিও

টিতসতভ তবণির্ণ: সেতবল বা গ্রাণির মাধ্যণম উপস্থাপন

টিতভতস/ তভতিও - https://www.youtube.com/watch?v=Pp_LHIlGgY

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

১। জনাব সসতলনা বানু, অতর্তরি মহাপতরচালক (পাসণপাে ত, তভসা ও ইতমণগ্রশন), ইতমণগ্রশন ও পাসণপাে তঅতধেপ্তর, ঢাকা।

২। জনাব, সমাোঃ তশহাব উতদ্দন খান, পতরচালক (প্রশাসন ও অথ ত), ইতমণগ্রশন ও পাসণপাে তঅতধেপ্তর, ঢাকা।

৩। জনাব সমাোঃ মাহফুজুর রহমান, সস্কায়াড্রন লীিার, এমআরতপ এড এমআরতভ প্রকপ।

৪। জনাব সমাোঃ শামীম সহাণসন, তসতনয়র সহকারী সতচব, স্বরাে মন্ত্রণালয়, বাংলাণেশ সতচবালয়।

৫। জনাব সমাোঃ িজণল কতরম প্রধান, সহকারী সমইণন্টন্যাি ইতঞ্জতনয়ার, বাংলাণেশ কতম্পউোর কাউতিল।

৬। জনাব এ সক এম মাজহারুতল ইসলাম, উপ-পতরচালক, ইতমণগ্রশন ও পাসণপাে তঅতধেপ্তর, ঢাকা।

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

১২০

১৪০

১৬০

১৮০

২০০

সময় খরচ যাতায়াত কাগজপত্রাদি ধাপ

বাস্তবায়নের পূনব ে

বাস্তবায়নের পনর
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২৩। উদ্ভাবণনর তশণরানাম: সিরা-ই োেিম ত অব তমতসং তপপল

পেভূতম: কীভাণব যািা শুর

২০১৬ সাণলর ২৬ জুন সমাজণসবা অতধেপ্তণরর সিসবুক গ্রুপ: ‘সমাজণসবা অতধেির্র ও ২৭ জুন পাবতলক সাতভ তস ইণনাণভশন ইন

বাংলাণেশ গ্রুণপ তসণলে সজলার তবয়ানীবাজার উপণজলার সমাজণসবা অতিসার তহণসণব ‘তমতসং তপপল শনািকরণ এবং র্াণের

আপন ঠিকানায় সিরর্ প্রোন’ শীর্ তক একটি আইতিয়া সশয়ার কতর। আইতিয়াটি সশয়ার করা মািই গ্রুপ দুটিণর্ যণথষ্ট আণলাচনা শুরুত

হয় এবং গ্রুণপর সকণলর কাণে আইতিয়াটি সমাদৃর্ হয়। সমাজণসবা অতধেপ্তণরর সামাতজক সযাগাণযাগ মাধ্যম ও উদ্ভাবন বান্ধব

মহাপতরচালক গাজী সমাহািে নূরুতল কতবর ২৮ জুন ২০১৬ আইতিয়াটিণক একটি ‘ইণনাণভশন আইতিয়া’ তহণসণব বাস্তবায়ণনর জন্য

ইণনাণভেরণক সেস্য সতচব কণর ০৩ সেম্য তবতশষ্ট কতমটি গঠন ও কম তণক শল তনধ তারণণর তেকতনণে তশনাসহ প্রশাসতনক আণেশ জাতর

কণরন। অণনক আণলাচনা-পয তাণলাচনার পর সিতর্ক্রণম ইণনাণভটিভ আইতিয়ার তশণরানাম ‘তমতসং তপপল শনািকরণ এবং র্াণের

আপন ঠিকানায় সিরর্ প্রোন’ সংণশাতধর্ হণয় তনধ তারণ করা হয় ‘সিরা’।

কম তপ্রতক্রয়া বাস্তবায়ণনর প্রথম ধাণপ বর্তর করা হয় একটি সিসবুক সপজ যার নাম ‘সিরা Fera: e-Platform of Missing People’।

পণরর ধাণপ, সিরা নাণম সপাে তাল বর্তরর কাজ শুরুত হয় (তলংক http://103.48.16.17/fera/)|

‘সিরা’ নামক অতভনব এই আইতিয়াটির সপেণন রণয়ণে একটি সোট্ট র্েনা। তসণলে সজলার তবয়ানীবাজার উপণজলা সমাজণসবা

অতিসার োতয়্বপ পালনকাণল একতেন োপ্ততরক কাজ সশণর্ বাসায় তিরার সময় থানার ওতস সাণহব সিান কণর থানায় সযণর্ বণলন।

সপশাগর্ কারণণ একজন উপণজলা সমাজণসবা অতিসারণক প্রণবশন অতিসাণরর োতয়্বপ পালন করণর্ হয়। আতম র্খন তসণলে

সসিণহাম এর উপর্্বপাবধায়ক পণের অতর্তরি োতয়্বপ পালন করতে। থানায় উপতস্থর্ হণয় আনুমাতনক ১৬/১৭ বেণরর একটি

সমণয়ণক সেখণর্ পায়। তশশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বেণরর নীণচ সয সকাণনা তশশু থানায় এণল প্রণবশন অতিসারণক তবর্য়টি

জানাণর্ হয়। ওতস সাণহব জানান, ৫ তেন আণগ সমণয়টিণক স্থানীয় একজন বাতসন্দার বাতড়র টিউবওণয়ণলর পাতন সখণর্ এণস

সমণয়টিণক বণস থাকণর্ সেণখ। স্থানীয় ঐ বাতসন্দা সমণয়টিণক তজজ্ঞাসা কণর সকাণনা উত্তর পানতন। তর্তন বুঝণর্ পাণরন মানতসক

প্রতর্বন্ধী সমণয়টি আণশ পাণশর গ্রাম সথণক হয়ণর্া হাতরণয় সগণে। সকউ সমণয়টির সন্ধাণন আসণর্ পাণর সভণব সমণয়টিণক র্াঁর

র্্বপাবধাণন রাণখন। ৫ তেন পণর তর্তন স্থানীয় সচয়ারম্যাণনর সহায়র্ায় থানার শরণাপন্ন হন।

আতম সমণয়টিণক নানাভাণব তজজ্ঞাসা কণর শুধু তনণজর নাম এবং ইব্রাতহমপুর শব্দ দুটি োড়া আর তকছুই জানণর্ পাতরতন। সপশাগর্

োতয়্বপণবাধ সথণক সমণয়টির পতরবারণক খু ৌঁণজ সবর করণর্ থানার ওতসর সহণযাতগর্ায় ‘ইব্রাতহমপুর’ শব্দটিণক তনণয়ই তমশন শুরুত

এবং একজন মতহলা কনণেবল সাণথ রাখার ব্যবস্থা কতর। পরপর ৩-৪ তেন যার্ায়ার্ কাণল একতেন থানার ইিণপক্টর (র্েন্ত) সেখা

হণল তর্তন আমার সেনশণনর তবর্ণয় জানণর্ চাইণল র্াণক সমণয়টি তবর্ণয় এবং সস শুধু ইব্রাতহমপুর বলণর্ পাণর বতল। র্খন থানার

ইিণপক্টর (র্েন্ত) বণলন সুনামগঞ্জ সজলা সেণর ইব্রাতহমপুর গ্রাম আণে তর্তন সসখাণন চাকতর কণরণেন। সাণথ সাণথ ইব্রাতহমপুণরর

স্থানীয় সচয়ারম্যানণক হাতরণয় যাওয়া সমণয়টির তবস্তাতরর্ তববরণ তেণল তর্তন সখাঁজ তনণয় সমণয়টির মাণয়র সাণথ কথা বণল আমাণের

সাণথ সযাগাণযাগ কতরণয় সেন। সমণয়টির মা অণনক কষ্ট কণর বাণস, পাণয় সেঁণে তবয়ানীবাজার থানায় এণস উপতস্থর্ হন। সমণয়টিণক

তিতরণয় সেওয়া হয় মাণয়র সকাণল, আপন ঠিকানায়। সমণয়টির মাণক একটি কম্বল, নগে ১০০০ োকা এবং থানার ওতস ১৫০০ োকা

প্রোন কণরন। ওতসর সহণযাতগর্ায় একজন কনণেবল তেণয় মা-সহ সমণয়টিণক ইব্রাতহমপুর বাতড়ণর্ সপ ৌঁণে সেওয়া হয়। তশশুর

সণব তাত্তম আশ্রয়স্থান পতরবাণর হাতরণয় যাওয়া তশশুণক তিতরণয় সেওয়া এবং এ ধরণনর তশশুর পতরপালণন সরকাণরর ব্যয় হ্রাসকরণই

তেল ‘সিরা’ নামক উদ্ভাবনী উণযাগটির মূল ভাবনা।

মন্ত্রণালণয়র নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
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হাতরণয় যাওয়া মানুণর্র মণধ্য একজনণকও যতে আপন ঠিকানায় তিতরণয় তেণয় র্াঁর জীবণনর পতরবর্তন র্োণনা যায়-র্ণব সসোই

হণব ‘সিরা’র জয়, সমাজণসবার সসাশ্যাল তমতিয়ার জয়, সমাজণসবা অতধেপ্তণরর অজতন।

তবযমান সমস্যা/চযাণলঞ্জসমূহ

১. হাতরণয় যাওয়া ব্যতির অনুসন্ধাণনর জন্য সকান সমতন্বর্ েযােিণম তর অভাব

২. অনুসন্ধান করার জন্য প্রণয়াজনীয় জনবল সনই

৩. তবতেন্নভাণব এবং সনার্ন পদ্ধতর্ণর্ অনুসন্ধান

৪. সপশাোতরণ্বপর অভাব ইর্যাতে।

অনুণপ্ররণার উৎস

এন এম তজয়াউল আলম, সাণবক সতচব, সমন্বয় ও সংস্কার, বর্তমাণন সতচব,র্থ্য ও সযাগাণযাগ প্রযুতি তবভাগ। সতচব, সমাজকল্যাণ

মন্ত্রণালয়। গাজী সমাহািে নূরুতল কতবর, মহাপতরচালক, সমাজণসবা অতধেির্র, ইতনণভশন টিম, সমাজণসবা অতধেপ্তর। তমজানুর

রহমান,সজলা প্রশাসক, নওগা। পাবতলক সাতভ তস ইণনাণভশন গ্রুণপ যারা মর্ামর্ প্রোন কণরণেন, এটুআই ইণনাণভশন টিম

সমাজণসবা অতধেপ্তণরর কম তকর্তা ও কম তচারীবৃন্দ, প্রায় প্রতর্ মাণস ২-৩ জন আমাণের সহকমীগণ হাণরাণনা ব্যতিণের আপন

ঠিকানায় তিতরণয় তেণে এবং সসাশ্যাল তমতিয়া সশয়ার করণে সণব তাপতর সিরার টিম সমম্বারগণ।

কী কী পেণযপ গ্রহণ করা হণয়তেল

ইণর্ামণধ্য ‘সিরা’ নাণমর সিসবুক সপজটির মাধ্যণম ১৫ জন তশশুণক র্াণের আপন ঠিকানায় তিতরণয় সেওয়া হণয়ণে। ‘সিরা’

নাণমর একটি অনলাইন সপাে তাল চালুর উণযাগ প্রতক্রয়াধীন রণয়ণে। তনণখাঁজ মানুণর্র পতরচয়সংক্রান্ত তজতির কতপ এতি করা হণব

সমাজণসবা অতিসাণরর মাধ্যণম এবং সমগ্র বংলাণেশ সথণক এই অনলাইন সপাে তালটি ব্যবহার করা যাণব, প্রতর্ সজলা তকংবা

উপণজলা সথণক এই সপাে তালটিণর্ তনণখাঁজ ব্যতির পতরচয় সেওয়া থাকণব। অপর পাশ সথণক যতে সসই তনণখাঁজ ব্যতির নাম বা স্থান

তমণল যায় র্াহণল তনণখাঁজ ব্যতিণক খু ৌঁণজ পাওয়া সম্ভব হণব অনায়াণসই। সসাশ্যাল তমতিয়া ব্যবহাণরর মাধ্যণম হাণরাণনা ব্যতিণের

র্াণের পতরবাণর হস্তান্তর এবং গ্রুণপ সশয়াণরর মাধ্যণম অন্যণেরণক অনুপ্রাতণর্ করা। সমাজণসবা অতধেির্র সকল অনুষ্ঠাণন ও

িাউণডশনসহ সকল সট্রতনং এ সিরা সম্পণকত আণলাচনা করা হণে।

বাস্তবায়ণন চযাণলঞ্জ কীভাণব সমাকাণবলা করা হণয়তেল

সমাজণসবা অতধেির্ণরর সামাতজক সযাগাণযাগ মাধ্যম ও উদ্ভাবন বান্ধব মহাপতরচালক গাজী সমাহািে নূরুতল কতবর মণহােয়ণর

অনুণপ্ররণা, অতধেির্ণরর ইণনাণভশন টিম, সমাজণসবা অতধেির্ণরর কম তকর্তা ও কম তচারীবৃণন্দর আন্ততরক সহণযাতগর্া এবং

সণব তাপতর সিরার টিম সমম্বারগণ।

সেকসইকরণণ গৃহীর্ ব্যবস্থাতের তববরণ

অতধেির্ণরর ইতনণভশন টিণমর মাধ্যণম িাড প্রোন সিরা নাণমর সিসবুক সপজটি সতক্রয়করণ। ‘সিরা’ নাণমর একটি অনলাইন

সপাে তাল চালুর উণযাগ প্রতক্রয়াধীন রণয়ণে। তনণখাঁজ মানুণর্র পতরচয়সংক্রান্ত তজতির কতপ এতি করা হণব সমাজণসবা অতিসাণরর

মাধ্যণম এবং সমগ্র বংলাণেশ সথণক এই অনলাইন সপাে তালটি ব্যবহার করা যাণব, প্রতর্ সজলা তকংবা উপণজলা সথণক এই

সপাে তালটিণর্ তনণখাঁজ ব্যতির পতরচয় সেওয়া থাকণব। অপর পাশ সথণক যতে সসই তনণখাঁজ ব্যতির নাম বা স্থান তমণল যায় র্াহণল
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তনণখাঁজ ব্যতিণক খু ৌঁণজ পাওয়া সম্ভব হণব অনায়াণসই। সসাশ্যাল তমতিয়া ব্যবহাণরর মাধ্যণম হাণরাণনা ব্যতিণের র্াণের পতরবাণর

হস্তান্তর এবং গ্রুণপ সশয়াণরর মাধ্যণম অন্যণেরণক অনুপ্রাতণর্ করা। সমাজণসবা অতধেির্র সকল অনুষ্ঠাণন ও িাউণডশসসহ সকল

সট্রতনং এ সিরা সম্পণকত অবতহর্ করা হণে।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণে

তসণলে সসিণহাণম রতকব শুধু বলণর্ পাণর কার বাতড় নরতসংেীর পুইো। নরতসংেী সপ রসভার প্রশাসতনক কম তকর্তার কথা বণল

জানণর্ পাতর পুইো নাণম স্থান আণে। র্খন র্াণক সমাটিণভশন কণর পুইো এলাকায় মসতজণে মাইতকং এর ব্যবস্থা কতর। প্রায় ১৭

তেন পর তর্তন আমাণক সিান কণরন হারাণনা সেণল বাবা মার সাণথ কথা বতলণয় সেন তকন্তু রতকণবর সাণথ কথা বণল র্ারা জানান সয

সস র্াণের সেণল নয়। র্খন আতম ঐ বাবা মাণক মটিণভশন কতর সয আপনারাণর্া জাণনন সেণল সমণয় হারাণল কর্ কষ্ট েয়া কণর

আপনারা আবার পটিয়া এলাকায় মাইতকং কণরন। এরপর ০৫-০৬ তেন পর আর সিান আণস র্খন রাতকণবর বাবা মার সাণথ কথা

বণল তনতির্ হই রাতকবই র্াণের হারাণনা মাতনক। পরবর্ীণর্ উপপতরচালক মণহােয়সহ রাতকবণক হস্থান্তর কতর।

ইণর্ামণধ্য ‘সিরা’ নাণমর সিসবুক সপজটির মাধ্যণম ১৫ জন তশশুণক র্াণের আপন ঠিকানায় তিতরণয় সেওয়া হণয়ণে। এোড়াও

‘সিরা’ নাণমর একটি অনলাইন সপাে তাল চালুর উণযাগ প্রতক্রয়াধীন রণয়ণে। তনণখাঁজ মানুণর্র পতরচয়সংক্রান্ত তজতির কতপ এতি করা

হণব সমাজণসবা অতিসাণরর মাধ্যণম এবং সমগ্র বংলাণেশ সথণক এই অনলাইন সপাে তালটি ব্যবহার করা যাণব, প্রতর্ সজলা তকংবা

উপণজলা সথণক এই সপাে তালটিণর্ তনণখাঁজ ব্যতির পতরচয় সেওয়া থাকণব। অপর পাশ সথণক যতে সসই তনণখাঁজ ব্যতির নাম বা স্থান

তমণল যায় র্াহণল তনণখাঁজ ব্যতিণক খু ৌঁণজ পাওয়া সম্ভব হণব অনায়াণসই। সসাশ্যাল তমতিয়া ব্যবহাণরর মাধ্যণম হাণরাণনা ব্যতিণের

র্াণের পতরবাণর হস্তান্তর এবং গ্রুণপ সশয়াণরর মাধ্যণম অন্যণেরণক অনুপ্রাতণর্ করা। সমাজসণবা অতধেির্র সকল অনুষ্ঠাণন ও

িাউণডশনসহ সকল সট্রতনং এ সিরা সম্পতণক আণলাচনা করা হণে । তশশুর সণব তাত্তম আশ্রয়স্থান পতরবাণর হাতরণয় যাওয়া তশশুণক

তিতরণয় সেওয়া এবং এ ধরণণর তশশুর পতরপালণন সরকাণরর ব্যয় হ্রাসকরণই তেল ‘সিরা’ নামক উদ্ভাবনী উণযাগটির মূল ভাবনা।

হাতরণয় যাওয়া মানুণর্র মণধ্য একজনণকও যতে আপন ঠিকানায় তিতরণয় তেণয় র্াঁর জীবণনর পতরবর্তন র্োণনা যায় র্ণব সসোই

হণব ‘সিরা’র জয়, সমাজণসবার সসাশ্যাল তমতিয়ার জয়, সমাজণসবা অতধেির্ণরর অজতন।

কর্ ব্যতির জীবনমাণন পতরবর্তন আনণলা

এখন পযন্ত ৫০-৬০ জনণক হারাণনা ব্যতিণক এ সিসবুক সপজ, সসাশ্যাল তমতিয়া এবং সহকমীণের সহায়র্ায় আপন ঠিকানায়

সিরর্ প্রোন করা হণয়ণে। একইসাণথ আমাণের সবার মাণঝ সকান হারাণনা ব্যতিণক র্ার ঠিকানায় সিরর্ প্রোণনর ইতর্বাচক

প্রতর্ণযাতগর্া শুরুত হণয়ণে।

সুদূরপ্রসারী কী কী অবোন রাখণব

১। সহণজ মানুর্ র্ার হারাণনা ব্যতির অবস্থান জানণর্ পারণবন এবং খু ৌঁণজ পাণবন।

২। পদ্ধতর্/ সময়/ সভাগাতন্ত/ ব্যয়/ সসবার মাণন কী কী পতরবর্তন এণনণে

৩। তিতজোল ব্যবস্থাণক কাণজ লাতগণয় মুহুণর্তর মণধ্য র্ার কাতির্ সমাধান পাণবন
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উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্

১০ বের পর ব্রাযণবাতড়য়া তশশু পতরবাণরর তশশুণক র্ার ঠিকানায় সিরর্ প্রোণনর সময় আণবগর্ন পতরণবণশর সৃতষ্ট হয় যা তবতভন্ন

তমতিয়ায় প্রকাতশর্ হণয়ণে। হারাণনা ব্যতি তিণর পাওয়ার আনন্দ সীমাহীন শুধু ঐ পতরবার ই অনুভব কণর আর আমরা পতরতৃপ্ত হই।

সিসবুক তভতিও তলংক https://www.facebook.com/100010966422016/posts/735752926800248/

টিতভতস/গ্রাি/ ইনণিাগ্রাতিকস্/ েতব/তভতিও
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৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

87

সেস্য/সেস্যণের নাম ও ঠিকানা

১. সমা: জতহরুতল ইসলাম

সভাপতর্ ও প্রভার্ক, 

জার্ীয় সমাজণসবা একাণিমী

২. সমাহািে সমাশারি সহাণসন

সেস্য ও সমাজণসবা অতিসার,

সমাজণসবা অতধেির্র

৩. সমা: বতশরুতল ইসলাম

সেস্য সতচব ও সমাজণসবা অতিসার,

সমাজণসবা অতধেির্র



24. উদ্ভাবণনর তশণরানাম: বাপাউণবা কতৃতক তনতম তর্ ওণয়বণবজি অযান্ড্রণয়ি 

সমাবাইল অযাপ “বাপাউণবা যণশার বার্ায়ন”

যণশার সজলার বাপাউণবা ৭৩ টি তনষ্কাশন অবকাঠাণমা রণয়ণে। এোড়া ৮২.০০ তকোঃতমোঃ বন্যা তনয়ন্ত্রণ বাঁধ তবযমান রণয়ণে। যণশার

সজলার প্রর্যন্ত অঞ্চণল তবস্তৃর্ এইসব অবকাঠাণমা জরুতরী রযণাণবযণ খুবই চযাণলতঞ্জং একটি কাজ। জরুতরী প্রণয়াজণন প্রর্যন্ন অঞ্চণল

তবযমান অবকাঠাণমার তবযমান সমস্যা ও র্থ্য তনকেবর্ী পাউণবা েপ্তণর অণনক সময় সবতশ সময় সলণগ যায়। আবার কখনও

জরুতরী র্থ্য মাঠ পয তাণয় Horizontal প্রশাসতনক Tire অতর্ক্রম কণর র্থ্য আণস। এণর্ অনাকাতির্ সময় লাগায় এই সমণয়র

মণধ্য সমান্য যতর্গ্রস্থ অংশ বড় আকার ধারণ কণর। আপেকালীন জরুতরী সমরামণর্র র্থ্য বা বার্তা সরাসতর র্াৎযতণকভাণব

বাপাউণবা েপ্তণর সপ্ররণনর জন্য অযান্ড্রণয়ি সমাবাইল সিান সবজি এই অযাপটি প্রস্তুর্ করা হণয়ণে।

কীভাণব যািা শুরুত /পেভূতম - তবযমান সমস্যা / চযাণলঞ্জসমূহ:

যণশার সজলায় পাতন সম্পণের ব্যবস্থাপনার জন্য বন্যা তনয়ন্ত্রণ বাঁধ, তনষ্কাশন অবকাঠাণমা, মাটির বাঁধ, মাটির সক্লাজার ইর্যাতে

অবকাঠাণমা রণয়ণে। বন্যা তনয়ন্ত্রণ বাঁধ, সামুতিক জণলাচ্ছ্বাস, সাইণক্লান, লবণািার প্রাদুভতাব প্রশমন ও সসচণযাগ্য তমঠা পাতনর আধার

সংরযণণর জন্য পাতন সম্পণের এই অবকাঠাণমা খুবই গুরুত্বপপূণ ত। যণশার সজলায় বাংলাণেশ পাতন উন্নয়ন সবাণি তর এই সমস্ত

অবকাঠাণমা প্রর্যন্ত এলকার নেী খাল বা অন্যান্য জলাধাণরর উপর অবতস্থর্। বন্যা তনয়ন্ত্রণ বাঁণধর বেণর্ তযর ব্যাপকর্া এবং অন্যান্য

তনষ্কাশন অবকাঠাণমা দূরবর্ী ও প্রর্যন্ত অঞ্চণল অবতস্থর্ হওয়ার কারণণ এই অবকাঠাণমাগুণলার র্াৎযতণক যয়-যতর্র র্থ্য

তনকেবর্ী বাপাউণবা েপ্তণর সপ ৌঁোণর্ অণনক সময় লাণগ। পযান্তণর বন্যা তনয়ন্ত্রণ, প্রতর্রযা কাজ ও তনষ্কাশন অবকাঠাণমা ও

যতর্গ্রস্থ র্ীর প্রতর্রযা কাণজর র্াৎযতনকভাণব সমরামর্ না করণল প্রতর্মূহূণর্ত যয়যতর্র ব্যাপকর্া আণরা বৃতদ্ধ পায় এবং

সসণযণি সমরামর্ খরচও অণনক সবণড় যায়। অন্যতেণক পাতন অবকাঠাণমার জরুতরী সমরামণর্র র্থ্য মাঠ পয তাণয়র সেকণহাডারণের

কাে সথণক অণনক Horizontal প্রশাসতনক Tire ব্যবহার কণর র্থ্য আণস। সযমন, স্থানীয় এলাকাবাসীর র্ার ইউতনয়ন সমম্বারণক

জানান, সমম্বার সচয়ারম্যানণক জানায় এবং সচয়ারম্যান ইউএনও সক জানায়। এণর্ গুরুত্বপপূণ ত সময় ও তবতভন্ন স্তণর সযাগণযাণগর জন্য

অণথ তর অপচয় হয়। এর িণল প্রর্যন্ত অঞ্চণল জরুতরী কাতির্ সসবা প্রোণন উপকারণভাগীণের TCV সবণড় যায়।

অনুণপ্ররণার উৎস:

যণশার সজলায় ভবেহ ও র্ৎসংলগ্ন এলাকার বাপাউণবা কতৃতক ১৮টি তনষ্কাশন অবকাঠাণমার বন্যা তনয়ন্ত্রণ বাঁধ তবযমান।

অবকাঠাণমাগুতল অণনক পুরার্ন হওয়ায় প্রায়শই এসব স্লুইণসর Operation Gate, Copicall, Lifting Device নষ্ট হয়।

এোড়া সুপতরসর নেী র্ীরবর্ী বন্যা তনয়ন্ত্রণ বাঁণধ হঠাৎ হঠাৎ ভাঙ্গণনর সৃতষ্ট হয়। এইসব এলাকা সণরজতমন পতরেশ তন কাণল স্থানীয়

উপকারণভাগীণের সাণথ আলাপকাণল জানা যায়, প্রায়শই র্ারা এইসব অবকাঠাণমার যয়যতর্র র্থ্য যথাযথ কতৃতপযণক সময়মর্

জানাণর্ পাণরন না। অন্যতেণক দূণয তাণগর র্থ্য বাপাউণবা েপ্তণর সপ োণনা ও যয়যতর্র তচি ও র্থ্য গ্রহণণ বার কণয়ক সাইে তভতজে

করণর্ হয়। দূণয তাগকালীন এই সমস্থ সমরামর্ দ্রুর্ সম্পােণনর লণযয এমন একটি সযাগাণযাগ ব্যবস্থার কথা তচন্তা করা হয় যাণর্

তৃণমূল পয তাণয় সসবা গ্রতহর্ার সণঙ্গ Real Time িীপাতযক সযাগাণযাগ স্থাপণনর মাধ্যণম যয়যতর্র পূণ তাঙ্গ র্থ্য সনওয়া হয়।

মন্ত্রণালণয়র নাম: পাতন সম্পে মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাণেশ পাতন উন্নয়ন সবাি ত 
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এইলণযয, Android Web Based সমাবাইল অযাপ চালু করা হয়।

তক তক পেণযপ গ্রহন করা হণয়তেল:

যণশার সজলায় পাতন উন্নয়ন সবাি ত কতৃতক বাস্তবাতয়র্ সপাডার নং ২৪ এর স্থাপনাগুণলাণক সবণচণয় Venerable তহণসণব তচতির্

করা হয়। সপাডার নং ২৪ উপ-প্রকপটি মতনরামপুর, সকশবপুর ও অভয়নগর উপণজলা তনণয় তবস্তৃর্। ভান তাণলণবতলটি ও প্রর্যন্তার

তবণবচনায় সপাডার নং ২৪ এর ১৮ টি তনষ্কাশন অবকাঠাণমা ও বন্যা তনয়ন্ত্রণ বাঁধ এলাকা তনণয় Web based Android

Mobile App টির Jurisdiction তনধ তারন করা হয়। এরপর েরপণির মাধ্যণম ঠিকাোর তনণয়াগ করা হয়। ঠিকাোণরর সাণথ

সয থ আণলাচনা পূব তক প্রস্তাতবর্ Mobile App টির কায তপতরতধর Jurisdiction App এর সুণযাগ সুতবধা ও App এর

Component তনধ তারন করা হয়। পরবর্ীণর্ সেড় মাস সমণয়র মণধ্য App এর আওর্াভূি স্থাপনাগুণলা GPS Positioning

এবং তবযমান Physical অবস্থা তনণ তয় পূব তক App Entry Data তনণ তয় করা হয়।

বাস্তবায়ণনর চযাণলঞ্জ তকভাণব সমাকাতবলা করা হণয়তেল:

মাঠ পয তাণয় Real Time ভাঙ্গণনর র্থ্য ও তচি তভতিও এর র্থ্য প্রাতপ্ত একটি মূখ্য তবর্য়। এলণযয প্রস্তাতবর্ সমাবাইল App এর

তভতিও, তস্থর তচণির Kit রাখা জরুতরী তেল, যা ঠিকাোণরর Technical Team এর সাণথ আণলাচনা কণর সংস্থান করা হয়।

সেকসইকরণন গৃতহর্ ব্যবস্থাতের তববরণ:

Web based Android Mobile App এর ব্যবহার মাঠ পয তাণয়র উপকারণভাগীণের মণধ্য প্রচারকরণ ও তবতলকরণ একটি

গুরুত্বপপূণ ত তবর্য় তেল। এ লণযয সজলা ও উপণজলা পয তাণয় অনুতষ্ঠর্ উন্নয়ন সমলায় তস্থর তচি ও তলিণলে তবতল করা হয়। এর

পাশাপাতশ Mobile App যণশার সজলার পূণ ত অতধণযণির আওর্ায় তনণয় আসার জন্য সম্প্রসারণ প্রস্তাব বাংলাণেশ পাতন উন্নয়ন

সবাণি ত প্রস্তাব সপ্ররণ করা হণয়ণে।

পতরবর্তণনর শুরুতর কথা অথবা এই উণযাগ কী কী কল্যাণ বণয় এণনণে

সমাবাইল অযাপসটি ২০১৮ সাণলর জানুয়ারী মাণস সজলা উন্নয়ন সমলায় উণিাচন করা হয় এবং এর ব্যবহার তবর্ণয় তবস্তাতরর্

তলিণলে সকশবপুর ও যণশার সের উপণজলায় তবর্রণ করা হয়। অযাপটি সমাবাইণল িাউনণলাি করণল সয সকউ কযাচণমন্ট এলাকার

সয সকান অবকাঠাণমার জরুতরী যতর্গ্রস্থ অংণশর েতব ও প্রতর্কার ব্যবস্থার র্থ্য সরাসতর বাপাউণবা েপ্তণর সপ্ররণ করণর্ পারণব।

যণশার সজলার সকশবপুর ও মতনরামপুর উপণজলার ১৮ টি স্লুইস প্রাথতমকভাণব অন্তভূ তি কণর সমাবাইল অযাপটি বর্রী করা হণয়ণে।

কাভাণরজ উপণজলা: মতনরামপুর, অভয়নগর ও সকশবপুর।

অযাণপর মূল্য: তবনামূণল্য।

প্রাতপ্তর স্থান: গুগল সে সোর।
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৪. সহাম সপইজ মানতচি সথণক তনতে তষ্ট অবকাঠাণমা সবণে সনওয়ার পর সস সংক্রান্ত সকান অতভণযাগ তলতপবদ্ধ কণর র্ার েতব

আপণলািকরণ। এভাণব উপকারণভাগীর র্থ্য বাপাউণবা যণশাণরর ওণয়বসাইণে সংরতযর্ হণব। অযাপটি সপাডার নং ২৪ এর

উপকারণভাগীণের জন্য পাইলে আকাণর প্রস্তুর্ করা হণয়ণে। ইণর্ামণধ্য অযাপসটি যণশার সজলায় উন্নয়ন সমলা-২০১৮ সর্ উণিাচন

করা হণয়ণে এবং এর পাশাপাতশ তিতজোল উদ্ভাবনী সমলা -২০১৮ সর্ প্রচার করা হণয়ণে।

উপকারণভাগী বা অংশীজণনর প্রতর্তক্রয়া/অনুভূতর্

ইণর্ামণধ্য অযাপটি ব্যবহার কণর দুইজন ব্যতি কাণশমপুর ১-সভন্ট স্লুইস ও কাপাতলয়া ৩-সভন্ট স্লুইণসর আপেকালীন জরুতরী সমরামর্

কাজ র্থ্য সপ্ররণনর মাি ১তেন সমণয়র মণধ্য বাস্তবায়ন কণরণেন। পাইলে সবতসণস তনতম তর্ এই অযাপটির কযাচণমন্ট এতরয়া

বতধ তর্করণ, উপকারণভাগীর সণঙ্গ তিপাতযক সযাগাণযাগ স্থাপণনর সংস্থান এবং অযাপস্’টির জরুতরী দূণয তাগপূণ ত আবহাওয়ার বার্তা

সপ্ররণনর টুলস্ অযাপস্’টিণর্ সংণযাজন করণল এটি আণরা সমৃদ্ধ হণব।

টিতভতস/গ্রাি/ইনণিাগ্রাতিে/েতব/তভতিও

সমাবাইল অযাপটি উন্নয়ন সমলা ২০১৮ এর জানুয়াতর মাণস উণিাধন ও তলিেণলে তবতলকরণণর তস্থর তচি।

উদ্ভাবক ও বাস্তবায়ন টিম

সেস্য/সেস্যসমূণহর নাম ও ঠিকানা

১। প্রবীর কুমার সগাস্বামী, তনব তাহী প্রণক শলী, যণশার পওর তবভাগ, বাপাউণবা, যণশার।

২। সাণয়দুর রহমান, উপ-তবভাগীয় প্রণক শলী, সকশুবপুর পওর উপ-তবভাগ, বাপাউণবা, সকশবপুর।

৩। সমাোঃ আসাদুজ্জামান তপয়াল, উপ-সহাকারী প্রণক শলী, মতনরামপুর পওর শাখা-৩, বাপাউণবা, মতনরামপুর।
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