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ভন্ত্রণারময়য নাভ: ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

1. উদ্ভাফমনয মমযানাভ:  দ্পযা-ই প্লাটপযভ অফ মভমং মর 

2. টভূমভ: (কীবামফ মাত্রা শুরু/ টভূমভ (মনচেয মফলয়গুমরামক মথাম্ভফ অন্তর্ভকু্ত  কময গল্প/ ফণ যনামূরক 

দ্রখা--৩০০ মেয ভমধ্য) 

‘দ্পযা’ নাভক অমবনফ এই আইমডয়াটিয দ্ছমন যময়মছ একটি দ্ছাট্ট ঘটনা। মমরট দ্জরায মফয়ানীফাজায 

উমজরা ভাজমফা অমপামযয দাময়ত্ব ারনকামর একমদন দাপিমযক কাজ দ্মল ফাায় দ্পযায  ভয় 

থানায ম ামফ দ্পান কময থানায় দ্মমি ফমরন। দ্াগি কাযমণ একজন উমজরা ভাজমফা 

অমপাযমক প্রমফন অমপামযয  দাময়ত্ব ারন কযমি য়। আমভ িখন মমরট দ্পমাভ এয 

উিত্তাফধায়ক মদয অমিমযক্ত দাময়ত্ব ারন কযমছ। থানায় উমিি ময় আনুভামনক ১৬/১৭ ফছমযয একটি 

দ্ভময়মক দ্দখমি ায়। মশু আইন ২০১৩ অনুমায়ী ১৮ ফছমযয নীমচ দ্ম দ্কামনা মশু থানায় এমর প্রমফন 

অমপাযমক মফলয়টি অফমি কযমি য়। ম ামফ জানান, 0৫ মদন আমগ দ্ভময়টিমক িানীয় একজন 

ফামন্দায ফামিয টিউফময়মরয ামন দ্খমি এম দ্ভময়টিমক ফম থাকমি দ্দমখ। িানীয় ঐ ফামন্দা 

দ্ভময়টিমক মজজ্ঞাা কময দ্কামনা উত্তয ানমন। মিমন বুঝমি ামযন ভানমক প্রমিফন্ধী দ্ভময়টি আম াময 

গ্রাভ দ্থমক য়মিা ামযময় দ্গমছ। দ্কউ দ্ভময়টিয ন্ধামন আমি াময দ্বমফ দ্ভময়টিমক িাঁয িত্তাফধামন 

যামখন। 0৫ মদন মি মিমন িানীয় দ্চয়াম্যাদ্নয ায়িায় থানায স্বযণান্ন ন।  

দ্ভময়টিমক নানা বামফ মজজ্ঞাা কময শুধু মনমজয নাভ এফং ইব্রামভপুয ে দুটি ছািা আয মকছুই জানা মায় 

মন। দ্াগি দাময়ত্বমফাধ দ্থমক দ্ভময়টিয মযফাযমক খ ুঁমজ দ্ফয কযমি থানায ময মমামগিায় 

‘ইব্রামভপুয’ েটিমক মনময়ই  মভন শুরু  এফং একজন ভমরা কনমেফর ামথ যাখায ব্ফিা কযা য়। 

যয ০৩-০৪ মদন মািায়াি কামর একমদন থানায ইন্সমক্টয (িদন্ত) দ্দখা মর মিমন আভায দ্টনমনয 

মফলময় জানমি চাইমর িামক দ্ভময়টি মফলময় এফং দ্ শুধ ইব্রামভপুয ফরমি াময ফমর।  িখন থানায 

ইন্সমক্টয (িদন্ত) ফমরন  সুনাভগঞ্জ দ্জরা দময ইব্রামভপুয গ্রাভ আমছ মিমন দ্খামন চাকময কমযমছন।ামথ 

ামথ ইব্রামভপুমযয িানীয় দ্চয়াযম্যানমক ামযময় মায়া দ্ভময়টিয মফস্তামযি মফফযণ মদমর মিমন দ্খাঁজ মনময় 

দ্ভময়টিয ভাময়য ামথ কথা ফমর আভামদয ামথ দ্মাগামমাগ কমযময় দ্দন। দ্ভময়টিয ভা অমনক কষ্ট কময 

ফাম, াময় দ্েঁমট মফয়ানীফাজায থানায় এম উমিি ন। দ্ভময়টিমক মপমযময় দ্দয়া য় ভাময়য দ্কামর, 

আন ঠিকানায়। দ্ভময়টিয ভামক একটি কম্বর, নগদ ১০০০ টাকা এফং থানায ম ১৫০০ টাকা প্রদান 

কমযন। ময মমামগিায় একজন কন্সমটফরমক মদময় ভা দ্ভময়টিমক  ইব্রামভপুয ফামিমি দ্ ুঁমছ দ্দয়া 

য়। 

মশুয মফ যাত্তভ আশ্রয়ির মযফায ামযময় মায়া মশুমক মপমযময় দ্দয়া এফং এ ধযমনয মশুয মযারমন 

যকামযয ব্য় হ্রাকযণই মছর ‘দ্পযা’ নাভক উদ্ভাফনী উমযাগটিয মূর উমেশ্য।  

ামযময় মায়া ভানুমলয ভমধ্য একজনমক মমদ আন ঠিকানায় মপমযময় মদময় িাঁয জীফমনয মযফিযন 

ঘটামনা মায়-িমফ দ্টাই মফ ‘দ্পযা’য জয়, ভাজমফায দ্াশ্যার মভমডয়ায জয়, ভাজমফা অমধদপিমযয 

অজযন। 

(খ) বফদ্যভান ভস্যা / চযামরঞ্জ মূ 

১. ামযময় মায়া ব্মক্তয অনুন্ধামনয জন্য ভমিি প্লাটপযমভয অবাফ 

২. অনুন্ধান কযায জন্য প্রময়াজনীয় জনফর দ্নই 

৩. মফমিন্নবামফ এফং নািন দ্ধমিমি অনুন্ধান 

৪.  দ্াদামযমত্বয অবাফ  
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(গ) অনুমপ্রযণায উৎ: 

ভানুভুমি  দ্াগি দাময়ত্বমফামধয িািনা, াফমরক ামব য ইমনামবন ইন ফাংরামদ গ্রু, 

ভাজমফা অমধদপিমযয দ্পবুক গ্রুম উদ্ধযিন কিযক্ষ কমরয কামছ আইমডয়াটিয ইমিফাচক 

আমরাচনা এফং ফ যময উদ্ভাফন ফান্ধফ ভামযচারক গাজী দ্ভাাম্মদ নূরুর কমফয ফাস্তফায়ন 

মদকমনমদ যনা প্রামনক আমদ জামযই ‘দ্পযা’ য অনুমপ্রযণায উৎ। 

(ঘ) কী কী দমক্ষ গ্রণ কযা য়েবির 

 ২৮ জুন ২০১৬ আইমডয়াটিমক একটি ‘ইমনামবন আইমডয়া’ মমমফ ফাস্তফায়মনয জন্য 

ইমনামবটযমক দস্যমচফ কময ০৩ দম্য মফমষ্ট কমভটি গঠন  কভ যমক র মনধ যাযমণয 

মদকমনমদ যনা প্রামনক আমদ জাময কযা য়। 

 কভ যপ্রমক্রয়া ফাস্তফায়মনয প্রথভ ধাম তিময কযা য় একটি দ্পবুক দ্জ মায নাভ ‘দ্পযা 

Fera: e-Platform of Missing People’।  

 মযয ধাম, দ্পযা নামভ দ্াট যার তিমযয কাজ শুরু য় (মরংক 

http://103.48.16.17/fera/)|   

(ঙ) ফাস্তফায়মন চযামরঞ্জ কীবায়ফ দ্ভাকামফরা কযা য়েবির 

ভাজমফা অমধদপিমযয াভামজক দ্মাগামমাগ ভাধ্যভ  উদ্ভাফন ফান্ধফ ভামযচারক গাজী 

দ্ভাাম্মদ নূরুর কমফয ভমাদয়ময অনুপ্রমযণা, অবধদপতয়যয ইয়নায়বন টিভ, ভাজয়ফা 

অবধদপতয়যয কভকুতাু ও কভেুাযীবৃয়েয আন্তবযক য়মাবগতা  ও ইয়নায়বন পায়েয ােতাে  

চযামরঞ্জ দ্ভাকামফরা কযা য়েবির। 
(চ) দ্টকইকযমণ গৃীি ব্ফিামদয বফফযণ 

 দ্পযা নামভয দ্পবুক দ্জটি মক্রয়কযণ  

 ‘দ্পযা’ নামভয একটি অনরাইন দ্াট যার চালু 

 বা, দ্মভনায, য়াকয, অনুষ্ঠামন চপযা ম্পয়কু অফবতকযণ 

 চভাফাইর অযা ততবয 

৩. মযফিযমনয শুরুয কথা অথফা এই উয়দ্যাগ কী কী কল্যাণ ফময় এয়নয়ি  (মনচেয মফলয়গুমরামক 

অনুযণ কময গল্প/ ফণ যনামূরক দ্রখা—২০০ মেয ভমধ্য) 

মমরট দ্পমামভ যমকফ শুধু ফরমি াময কায ফামি নযমংদীয পুইটা। নযমংদী দ্ যবায প্রামনক 

কভ যকিযায  কথা ফমর জানমি াময পুইটা নামভ িান আমছ। িখন িামক ভটিমবন কময পুইটা এরাকায় 

ভমজমদ ভাইমকং এয ব্ফিা কময। প্রায় ১৭ মদন য মিমন আভামক দ্পান কমযন াযামনা দ্ছমর ফাফা ভায 

ামথ কথা ফমরময় দ্দন মকন্তু যমকমফয ামথ কথা ফমর িাযা জানান দ্ম দ্ িামদয দ্ছমর নয়। িখন আমভ ঐ 

ফাফা ভামক ভটিমবন কময দ্ম আনাযামিা জামনন দ্ছমর দ্ভময় াযামর কি কষ্ট দয়া আনাযা আফায পুইটা 

এরকায় ভাইমকং কমযন।এযয ০৫-০৬ মদন য আয দ্পান আম িখন যামকমফয ফাফা ভায ামথ কথা ফমর 

মনমিি ই যামকফ ই িামদয কাযামনা ভামনক।যফিীমি উমযচারক ভমাদয় যামকফমক িান্তয কময। 
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ইমিাভমধ্য ‘দ্পযা’ নামভয দ্পবুক দ্জটিয ভাধ্যমভ ১৫  জন মশুমক িামদয আন ঠিকানায় মপমযময় দ্দয়া 

ময়মছ। এছািা ‘দ্পযা’ নামভয একটি অনরাইন দ্াট যার চালুয উমযাগ প্রমক্রয়াধীন যময়মছ। মনমখাঁজ 

ভানুমলয মযচয়ংক্রান্ত মজমডয কম এমি কযা মফ ভাজমফা অমপামযয ভাধ্যমভ এফং ভগ্র ফংরাদ্দ 

দ্থমক এই অনরাইন দ্াট যারটি ব্ফায কযা মামফ, প্রমি দ্জরা মকংফা উমজরা দ্থমক এই  দ্াট যারটিমি 

মনমখাঁজ ব্মক্তয মযচয় দ্দয়া থাকমফ। অয া দ্থমক মমদ দ্ই মনমখাঁজ ব্মক্তয নাভ ফা িান মভমর মায় 

িামর মনমখাঁজ ব্মক্তমক খ ুঁমজ ায়া ম্ভফ মফ অনায়ামই। দ্স্যাার ভমডময়া ব্ফাযময ভাধ্যমভ ামযামনা 

ব্ক্তমদময িাদময যমফাময স্তান্তয এফং গ্রুম ময়াযময ভাধ্যমভ অন্যদমযমক অনুপ্রাণমি কযা। ভাজমফা 

অধমদপিয কর অনুষ্ঠামন  পাউয়ে কর চেবনিং  এ দ্পযা র্ম্যমক আমরাচনা কযা মি । মশুয 

মফ যাত্তভ আশ্রয়িান মযফাময ামযময় মায়া মশুদ্ক মপমযময় দ্দয়া এফং এ ধযমনয মশুয মযারমন 

যকামযয ব্য় হ্রাকযণই মছর ‘দ্পযা’ নাভক উদ্ভাফনী উমযাগটিয মূর বাফনা।  

(খ) কি ব্মক্তয জীফনভামন মযফিযন আনমরা 

এখন মন্ত ৫০-৬০ জনমক াযামনা ব্মক্তমক এ দ্পবুক দ্জ, দ্স্যাার মভমডয়া এফং কভীমদয 

য়িায় আন ঠিকানায় দ্পযি প্রদান কযা ময়মছ।একইামথ আভামদয ফায ভামঝ দ্কান 

াযামনা ব্মক্তমক িায ঠিকানায় দ্পযি প্রদামনয ইমিফাচক প্রমিমমামগিা শুরু ময়মছ। 

(গ) সুদূযপ্রাযী কী কী অফদান যাখয়ফ 

য়জ ভানুল তায াযায়না ব্যবক্তয অফস্থান জানয়ত াযয়ফন এফিং খ ুঁয়জ ায়ফন।  

(ঘ) দ্ধমি/ ভয়/ দ্বাগামন্ত/ ব্য়/ চফায ভায়ন কী কী মযফিযন এয়নয়ি 

বডবজটার ব্যফস্থায়ক কায়জ রাবগয়ে মুহুয়তযু ভয়ে তায কাবিত ভাধান ায়ফন  

৪. উকাযমবাগী ফা অংীজমনয প্রমিমক্রয়া/অনুভূমি (২০০ মেয ভমধ্য বফফযণ বদন) 

১০ ফছয য ব্রাক্ষণফামিয়া মশু মযফামযয মশুমক িায ঠিকানায় দ্পযি প্রদামনয ভয় আমফগঘন 

মযমফময সৃমষ্ট য় মা মফমবন্ন মভমডয়ায় প্রকামি ময়মছ। াযামনা ব্মক্ত মপময ায়ায আনন্দ ীভাীন শুধু 

ঐ মযফায ই অনুবফ কময আয আভযা মযতৃপ্ত ই। দ্পবুক মবমড মরংক    

https://www.facebook.com/roushanara.khatun.73/videos/735501326825408

/   

৫। টিববম/গ্রাপ/ ইনমপাগ্রামপকস্/ ছমফ/মবমড 

ছমফ (উচ্চ দ্যজুমরন  ভানম্মি নূযনিভ ০৬টি ছমফ)। 
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৬। উদ্ভাফন  ফাস্তফায়ন টিভ  

দস্য/দস্যয়দয নাভ  ঠিকানা ছমফ 

১. দ্ভা: জমরুর ইরাভ 

বামি   

প্রবালক,জািীয় ভাজমফা একামডভী 

২. দ্ভাাম্মদ দ্ভাাযপ দ্ামন 

দস্য   

ভাজমফা অমপায,ভাজমফা 

অমধদপিয 

৩. দ্ভা: ফমরুর ইরাভ 

দস্য মচফ  

ভাজমফা অমপায,ভাজমফা 

অমধদপিয 
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মন্ত্রোষের িাম: মাজকল্যাে মন্ত্রোে 

অ্রিেফতর : মাজষবা অ্রিেফতর 

১। উদ্ভাবষির রলষরািাম: দ্ভাফাইর ব্াংমকং এয ভাধ্যমভ প্রমিফন্ধী বািা মফিযণ (ই দ্মভন্ট) 

২। পটভূরম: কীভাষব যাত্রা শুরু/ পটভূরম (রিতচয রবেগুষাষক মথাম্ভফ ন্তর্ভকু্ত  কষর গল্প/ বে যিামূক 

সখা--৩০০ লষের মষে) 

(ক) টভূরভ: 

বৃবি ও ঝয় া াওো ফইয়ি।  াযীবযক প্রবতফন্ধী যাবফো চেয়ে বয বদয়ে যাস্তাে আকায়য ায়ন  তাবকয়ে 

দাঁব য়ে আয়ি। তায়ক চদাতরাে উঠয়তই য়ফ না ে বাতা টাকা বভরয়ফ না কাযণ ব্যািংক চতা চদাতরাে বক 

বায়ফ উঠয়ফ । বাতায ফই চদোয সুফায়ধ যাবফোয ায়থ বযেে। কায়ি বগয়ে জানয়ত োইরাভ ভস্যায কথা, 

বতবন ফরয়রন, একা চনই বক বায়ফ উঠয়ফন বব  বদয়ে তায়ক াত ধয়য বব  চফয়ে উয়য বনয়ে চগরাভ। 

তাযয ব্যািংয়কয ম্যানুয়ের দ্ববতয কাযয়ণ দীঘ ুরাইয়ন দাঁব য়ে টাকা তুয়র ব্যািংক চথয়ক চফয য়রন যাবফো। 

ফা ী চপযায়তা আয়যা অয়নক ঝায়ভরা চকান ফা / গা ীয়ত উঠায়ত োেনা। বএনবজ বযজাব ু কয়য ফাব  

বপযয়ত ে  আয তায়তই বাতায  টাকায অয়নকটাই েয়র মাে।  যাবফোযভত প্রবতফন্ধী বাতায়বাগী চফা 

জীকযয়ণ  বক কযা মাে এই বনয়ে বাফতাভ তখন বনয়জয়ক ফ  অাে ভয়ন য়তা। এযই ভে এটুআই 

প্রকয়েয ইয়নায়বন এয চেবনিং এয ডাক  য়রায়েবনিং এ আভায অবপ প্রদত্ত ৫টি চফায নাভ বরখয়ত 

ফরয়রন এই কর চফায ভাঝ চথয়ক একটি চফা চফয়ি বনয়ত ফরয়রন মা আযও য়জ জনগনয়ক চদো মাে। 

আবভ চফয়ি বনরাভ প্রবতফন্ধী বাতা জীকযন (ই চয়ভন্ট) । এইবায়ফ শুরু য়রা তজন্তাপুয উয়জরাে দ্ভাফাইর 

ব্াংমকং এয ভাধ্যমভ প্রমিফন্ধী বািা মফিযণ (ই দ্মভন্ট)। 

 

(খ) রফদ্যভান ভস্যা/চযালরঞ্জভ: 

 দীঘ ুরাইয়ন দাবডয়ে বাতা উয়ত্তারন কযয়ত ে 

 মাতাোত ভস্যা 

 তয়েয অবাফ 

 ব্যািংয়কয ম্যানুয়ের দ্ববত 

 গা ী/ফায় তুরয়ত অনীা 

 বযজাব ুগা ী বনয়ে আয়ত ে মায পয়র ব্যে চফী 

 টাকা কখন ায়ফ চ িংক্রন্ত তয়েয অবাফ 

 ায়থ একজন  বনয়ে আয়ত ে 

 ব্যািংয়কয বনধাুবযত বদন িা া টাকা বদয়ত োেনা 

 প্রযুবক্তয  বীবত 

 প্রবতফন্ধীযা চভাফাইর োরায়ত াযয়ফ বকনা এই ধযয়ণয চনবতফােক ধাযনা ইতযাবদ। 

 

 (গ) নুসপ্রযণায উৎ: 

বেফ,ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়,গাজী চভাাম্মদ নূরুর কবফয,  ভাবযোরক, ভাজয়ফা অবধদপতয , 

ইয়নায়বন টিভ, ভাজয়ফা অবধদপতয ,াফবরক াববু ইবনয়বন গ্রুয় মাযা ভতাভত প্রদান কয়যয়িন , 

এটুআই ইয়নায়বন টিভ ,ভাজয়ফা অবধদপতয়যয কভকুতাু ও কভেুাযীবৃে  এফিং উয়জরা ভাজয়ফা 

কামাুরে,তজন্তাপুয়যয কভীবৃে।  
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 (ঘ) রক রক দলে গ্রণ কযা লেরছলরা: 

 এ র্ম্মকযি অফমিকযণ বা (উকাযমবাগী/জনপ্রমিমনমধ/মফমবন্ন মমাগী প্রমিষ্ঠান) 

 মফমবন্ন মমাগী প্রমিষ্টামনয ামথ আমরাচনা কময কভ যমযকল্পনা তিযী ( ব্াংক,দ্ভাফাইর 

অামযটয, এটুআই এফিং উর্ধ্ুতন কর্তুক্ষ) 

 উকাযয়বাগীয়দয ডাটায়ফজ ততযী 

 উকাযয়বাগীয়দয জন্য বভ কাড ুিংগ্র ও বফতযণ 

 িংবিি বায়ফ ব্যািংক য়ত বাতায টাকা স্থানান্তয 

 দ্ভাফাইর ব্াংমকং এয ভাধ্যমভ প্রমিফন্ধী বািা মফিযণ (ই দ্মভন্ট) 

 

(ঙ) ফাস্তফােলন চযালরঞ্জ রকবালফ তভাকালফরা কযা লেরছলরা 

 ঠিক তয়েয অবাফ 

 দক্ষ স্টাপ িংকট 

 অথ ুিংস্থান 

 প্রযুবক্তয  বীবত 

 প্রবতফন্ধীযা চভাফাইর ব্যফায বফলয়ে চনবতফােক ধাযনা ইতযাবদ।  

 

 (চ) তটকআকযলণ গৃীত ব্যফস্থারদ 

প্রবতফন্ধী ব্যবক্তগন মায়ত য়জ তায়দয বাতায অথ ুউয়ত্তারন কযয়ত ায়য চ রয়ক্ষ াযায়দয় এ ব্যফস্থা 

োলুকযয়ণয বনবভত্ত উর্ধ্ুতন কর্তুয়ক্ষয বনকট সুাবয চপ্রযণ কযা ে। ফতভুায়ন াযা চদয় ১১ চজরায  

ারটিিংয়েয অিং বয়য়ফ ই দ্মভন্ট োলু য়েয়ি। মাুেক্রয়ভ াযা চদয় ই-চয়ভন্ট োলু কযা য়ফ।  

৩।  পররবতযষির শুরুয কথা  

 (খ) কত ব্যরক্তয জীফলন রযফতনু এললছ: 

প্রবতফন্ধীযা এক ভে এটিএভ বুথ ফাইয়য চথয়ক চদখত আয এখন তাযা এটিএভ বুথ ,ইউবনেন বডবজটার 

চন্টায,বনকটস্থ এয়জয়ন্ট য়েন্ট য়ত  বাতায টাকা তুরয়ত াযয়ি । ২০৪ জন প্রবতফন্ধীয়ক বনয়ে এই চফায 
পর াইরটিিং কযা ে। 

 (গ) সূদূয প্রাযী রক রক ফদান যাখলফ? 

াভারজক রনযত্তা কভসুূরচয অওতাে কর উকাযলবাগীয বাতা থ ুআলরকট্ররনক উালে প্রদান কযা লর 

যকালয ব্যে কভলফ এফং লজ যকালয তট্রজাযী লত উকাযলবাগীয একাউলে টাকা প্রদান কযা ম্ভফ 

লফ পলর তকান ভধ্যত্তলবাগীয প্রবাফ থাকলফ না। একআ ালথ উকাযলবাগী তায রনলজয আচ্ছানুমােী তায 

রনকটস্থ দ্ধরত গ্রণ কলয তায বাতা টাকা উলত্তারন কযলত াযলফন। পলর যকায ও সুরফধালবাগীয 

ভে,খযচ ও মাতােত রাঘফ লফ। 
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(ঘ) দ্ধমি/ ভয়/ দ্বাগামন্ত/ ব্য়/ চফায ভায়ন কী কী মযফিযন এয়নয়ি? 

 ভয় খযচ মািায়াি 

আইমডয়া ফাস্তফায়মনয আমগ ১ভা ৩০০-৫০০/- ২-৩ ফায 

আইমডয়া ফাস্তফায়মনয ময ৩-৫ মদন ১৫-২০/- ১ ফায 

আইমডয়া ফাস্তফায়মনয পমর দ্ফা গ্রমিায  প্রিযামি 

দ্ফমনমপট 

২৫ মদন  

 

২৮০-৪৮০/- ২ ফায 

 

৪। উপকারষভাগী বা অ্িংলীজষির প্ররতরক্রো/অ্নুভূরত (২০০ লষের মষে রফফযণ রদন) 

উপকারষভাগীষের অ্নুভূরত : 

 প্রমিফন্ধী বািামবাগীযা এখন ঘময ফমই ামিন বািা 

 দ্ম দ্কান িথ্য ামিন একটি দ্ভাফাইর কমরয ভাধ্যমভ 

 মডমজটার দ্ফা এখনপ্রমিফন্ধীমদয ামিয মুমঠায় 

 স্বপ্ন এখন বতয তাই প্রবতফন্ধী  উকাযয়বাগীযা  বনয়জয়ক অফয়বরত বায়ফন না 

 

ফেজুর রমাি, প্ররতবন্ধী উপকারষভাগী, রেগারাই, জজন্তাপুর  : 

খুব ভা েষছ, আরম কাড য রেষে বা সমাবাইষ টাকা তুষত পারর। দুষর ব্যাঙষক সেষত ে িা ফষ আমার 

টাকা ও মে কম াগষছ। িন্যবাে মাজষবা অ্রিেফতর ও মািিীে প্রিািমন্ত্রী সলখ ারিাষক। 

 

রারবো খাতুি, প্ররতবন্ধী উপকারষভাগী জজন্তাপুর :  

আরম আমার ভাতার টাকা এ্খি ঘষর কাষছই তুষত পাররছ আর ব্যািংষক যাইষত ে িা। আমাষের মত 

প্ররতবন্ধী মানুষর সুষযাগ বাড়াষিার জন্য রকার ও মাজষবাষক িন্যবাে। 

 

 

৫। টিরবর/গ্রাফ/ ইিষফাগ্রারফকস্/ ছরব/রভরডও 
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৬। উদ্ভাবি ও বাস্তবােি টিম  

দস্য/দস্যলদয িাম ও ঠিকািা ছরব 

 

এ দ্ক আজাদ ভু ুঁইয়া 

উমজরা ভাজমফা অমপায 

তজন্তাপুয,মমরট। 

 

উমজরা ভাজমফা অমপায 

তজন্তাপুয,মমরট এয কর কভ যচাযী  দ্েমাল্ডাযবৃন্দ। 
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মন্ত্রোষের িাম: মাজকল্যাে মন্ত্রোে 

অ্রিেফতর : মাজষবা অ্রিেফতর 

১। উদ্ভাবষির রলষরািাম: সবাগ্রীতার পররতৃরির জন্য কায যকর পররষবা রিরিতকরষে ‘ওষেকাম ররিংক’ 

২। পটভূরম: কীভাষব যাত্রা শুরু/ পটভূরম (রিতচয রবেগুষাষক মথাম্ভফ ন্তর্ভকু্ত  কষর গল্প/ বে যিামূক 

সখা--৩০০ লষের মষে) 

(ক) টভূরভ: 

মাজকল্যাে মন্ত্রাোিীি মাজষবা অ্রিেফতর গেপ্রজাতন্ত্রী বািংাষেল রকাষরর জারত গঠিমূক 

অ্ন্যতম এ্কটি বৃৎ অ্রিেির। এ্ই অ্রিেফতষরর আওতাে প্রাে ১০৩৬টি ইউরিট (সযমি: রবভাগীে 

মাজষবা কায যাে, সজা মাজষবা কায যাে, উপষজা মাজষবা কায যাে, সপৌরভা বা 

রটিকরপষরলষির লর মাজষবা কায যাে,  াপাতা মাজষবা কায যাে, রকারর রলশু পররবার, 

মরিত দৃরি প্ররতবন্ধীষের রলক্ষা সকন্দ্র, রলশু উন্নেি সকন্দ্র, প্রষবলি অ্রফাষরর কায যাে ইতযারে) েির 

রষেষছ। মাজষবা অ্রিেফতষরর সবাগ্রীতাগে মূত সেষলর পিাতপে এ্বিং ত েররদ্র অ্াে 

জিষগারি।  এ্ ক ত েররদ্র অ্াে বেস্ক রকিংবা প্ররতবন্ধী ব্যরি যখি সবা গ্রষের জন্য িংরিি েির 

গুরষত এ্ষ উপরস্থত ি তখি তাঁরা যষেি ক্লান্ত োষকি এ্বিং এ্কই াষে সবা গ্রে রবেক রক বষবি, 

রকভাষব বষবি, কার কাষছ বষবি তা রিষে যষেি রিিািষে োষকি। এ্ মে েিরগুরষত উপরস্থত ওো 

মাত্রই সবা গ্রীতাষক ‘ওষেকাম ররিংক্স’ (সবু লরবত  জাতীে পািীে) পাি করাষিা ে। এ্ষত তাৎক্ষরিক 

সবা গ্রীতার মাষঝ এ্কটি প্রলারন্তর সছাঁো াষগ, রতরি রিষজষক স্বরস্তর এ্কটি জােগাে অ্নুভব কষরি। রতরি 

প্রােবন্ত ষে সবা গ্রে রবেক কো বষত পাষর এ্বিং সবা গ্রষে পররতৃি ি। এ্রই মে রেষে মাজষবা 

অ্রিেফতষরর িাগররক সবা গুর সবাগ্রীতার পররতৃরির পরষল কায যকর পররষবাে রূপান্তর ষে। 

(খ) রফদ্যভান ভস্যা/চযালরঞ্জভ: 

তফাগ্রীতাগণ প্রােআঃ কামাুরলে এল লো কযলত ে রফযরক্ত তফাধ কলয। লনক তেলে তফাগ্রীতায 

চারদা রক গুরছলে ফরলত ালয না, দ্ররযদ্র ররছলে ড়া তফা গ্রীতালদয ভলধ্য জানা বে কাজ কলয। তফা 

গ্রীতা তফা প্রারিলত রযতৃরিয বাফ রযরেীত ে। এ কামকু্রভ ফাস্তফােলনয ভলধ্যলভ তালদয ভলধ্য 

প্ররতব এফং তফা প্রাদনকাযী ম্পলকু প্রথলভআ একটি আরতফাচক ধাযনা জন্ ে এফং তফা প্রারিলত ন্তুরি 

রযরেীত ে। 

(গ) নুসপ্রযণায উৎ: 

গত ০৬ এ্রপ্র ২০১৯ তাররখ এ্ই উদ্ভাবিী উষযাগটি মাপররচাক মাজষবা অ্রিেফতর মষােষের রিকট 

সলোর করা ষ রতরি তা তাৎক্ষরেক গ্রে কষরি এ্বিং ামারজক সযাষযাগ মােষম এ্টি ক ইউরিট েিষর 

বাস্তবােষির রিষেল যিা রেষে ইষিাষভলি টিম, মাজষবা অ্রিেফতর এ্র েস্য এ্বিং বতযমাি েস্য রচব 

জিাব সমাোঃ জররু ইামষক স্ট্যাটা রেষত রিষে যল সেি।  

(ঘ) রক রক দলে গ্রণ কযা লেরছলরা: 

০৬ এরপ্রর রনলদুনায রদনআ তা ভাজলফা রধদতলযয রফরবন্ন তপবুক গ্রুল রনলদুনা ফাস্তফােলনয জন্য 

তাস্ট তদো ে। যরদন ০৭ এ্রপ্র সেষক সেষলর অ্রিকািংল ইউরিট অ্রফষ সবাগ্রীতাষেরষক ওষেকাম 
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ররিংক্স রেষে স্বাগত জারিষে সবা প্রোি শুরু ে। মূহুষতযই এ্ক যাদুকরী পররবতযি আষ সবা প্রোি 

পদ্ধরতষত।   

(ঙ) ফাস্তফােলন চযালরঞ্জ রকবালফ তভাকালফরা কযা লেরছলরা 

স্থানীে কামাুরলেয রপলয ন্যান্য ব্যে খাত তথলক অরথকু ব্যে তভটালনায ভাধ্যলভ ম্পলদয ভস্যা 

ভাধান কযা লেরছর। 

(চ) তটকআকযলণ গৃীত ব্যফস্থারদ 

সবাগ্রীতার পররতৃরির জন্য কায যকর পররষবা রিরিতকরষে ‘ওষেকাম রডিংক্স’ প্রদালনয জন্য ভাজলফা 

রধদপতয তথলক একটি রপ অলদ জারয কযা লফ ভলভ ুনীরতগত রদ্ধান্ত গৃীত লেলছ।  

৩। পররবতযসির শুরুয কথা  

একটি ওলেরকাভ ররংক প্রদাসি  

ক)  সবা গ্রীতা রিষজষক খুব ষজ াবীভাষব সবা গ্রষের জন্য আগত েিষর উপস্থাপি 

করষত পারষছি; 

খ)  ইউরিট েিষরর কম যকতযা-কম যচারী কতৃযক প্রেত্ত ম্মাি ও ওষেকাম ররিংক্স সবাগ্রীতার 

সবা গ্রষে এ্কটি পররতৃরির পরল রেষে; 

গ)  সবা প্রোিকারী এ্বিং সবা গ্রেকারীর মষে এ্কটি আন্তররক পররষবল সৃরি ষে;  

ঘ)  গরষম ঠান্ডা এ্ক গ্লা লরবত সবাগ্রীতার অ্রফষর প্ররত সিরতবাচক মষিাভাব পররব যতষি 

াায্য কষর; 

ঙ)  আপ্যারেত ওোর পষর সবাগ্রীতা ষজ মষির কো খুষ বষ; 

চ)  সবরলর ভাগ মষে সবাগ্রীতারা সেঁষট সবা গ্রে করষত আষ তাই তাষেঁর ক্লারন্ত দূর 

করষত ওষেকাম ররিংক্স এ্র ভুরমকা অ্িন্য। 

(খ) কত ব্যরক্তয জীফলন রযফতনু এললছ: 

ভাঠ মাুলে উলজরা ফা ভভালনয কামাুরেভল প্ররতরদন গলড় ২০/২৫ জন তফাগ্রীতা রফরবন্ন ধযলনয 

তফা গ্রলণয জন্য অল। তালদয প্রলতযলক রযতৃি লে রপলয মাে। ত রললফ াভান্য এ ওলেরকাভ 

ররংক দদরনক ১০ তথলক ২০ াজায ভানুললয ভলধ্য যকারয রপলয ত ম্পলকু আরতফাচক ধাযণা 

অলছ। 

(গ) সূদূয প্রাযী রক রক ফদান যাখলফ? 

রফদ্যভান ফস্থা াভাধাযণ ভানুললয ভলধ্য াধাযণবালফ যকারয রপলয তফা ম্পলকু এক ধযলনয 

তনরতফাচক ধাযণা যলেলছ। এ ধাযনালক রযফতনু কলয যকারয রপ ম্পলকু আরতফাচক ধাযনা দতযীলত এ 

আলনালবন কামকুয ভূরভকা যাখলফ।  
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(ঘ) দ্ধমি/ ভয়/ দ্বাগামন্ত/ ব্য়/ চফায ভায়ন কী কী মযফিযন এয়নয়ি? 

ভাজলফা রধদপতলয ওলেরকাভ ররংকস্ এয প্রচরন কামকুয রযললফাে তফা গ্রীতায রযতৃরি রনরিত 

কযলত নন্য ভূরভকা যাখলছ। মা যকালযয কর রপলও রবনফ ভূরভকা যাখলত ালয।  

৪। উপকারষভাগী বা অ্িংলীজষির প্ররতরক্রো/অ্নুভূরত (২০০ লষের মষে রফফযণ রদন) 

উপকারষভাগীষের অ্নুভূরত : 

সমবা উরিি রমন্টু, রকষলারগঞ্জ (সরাষক প্যারাাইজড সরাগী):  

আজ প্রেম রিষজষর মষি কররছ আরম সেষলর এ্কজি িাগররক। রকারর অ্রফষ আমাষগা ম্মাি আষছ। 

রকারর অ্রফ আমাষগা রিষজর অ্রফ। ভা উষযাগ বাবা ।  

 

রিজাম মরিক (বীর মুরিষযাদ্ধার ন্তাি ) , লাল যা, যষলার : 

আরম অ্রভভূত । রকারর অ্রফষ এ্ভাষব গে াষর আষই আপ্যােি । আজ মষি ষে এ্ই মাজষবা 

অ্রফ আমাষের অ্রফ । আমরা ব মে এ্ই অ্রফষর াষে ও পাষল আরছ। 

 

অ্প যাির (৬ি সেেীর ছাত্রী, প্ররতবন্ধী রলক্ষা উপবৃরত্তষভাগী) চকররো কক্সবাজার : 

গরষম সঘষম রগষেরছ । ভযাষি কষর এ্ষরছাম । ট্ািং লরবত সখষে খুব মজা পাইরছ। মষি ষেষছ বাড়ীষত মা 

এ্ই লরবত বািাইো রেষছ। উপবৃরত্তর সচক রিষত আরছাম।  

 

মাজষবা কায যাষের কম যকতযা/ কম যচারীষের অ্নুভূরত :  

 

সতৌরদুর রমাি, প্রষবলি অ্রফার, যষলার :  

ওষেকাম ররিংক্স পাি কররষে সবা গ্রীতার াষে আষাচিা শুরু করসতই মষি ষা রিষজর সকাি এ্ক 

আপি জষির াষে আাপ কররছ। স্বষল্পা মষে স্বষল্পা কোে কাউরিরিং সল করাম । মষি ষে ব সযি 

ওষক ষে সগষছ। 

 

ারমদুিা রমো , উপষজা মাজষবা অ্রফার, চকররো, কক্সবাজার :  

এ্টি এ্কটি অ্ন্যতম ভা াগার রবে। সবাগ্রঅ্তাষের অ্ষিষক জারিষেষছি সযখাি অ্ষিক অ্রফষ 

োঁড়াষিার সুষযাগ পাইিা সখাষি মাজষবা অ্রফষ লষবত রেষে আপ্যােি ও ম্মাি সেখাষিা। সবা 

গ্রীতার মুষখর সই পররতৃরির ার আমাষক কাষজ আষরা অ্ষিক উৎারত করষছ। িন্যবাে মাপররচা 

স্যার।  

 

আরবো আফররি, মাজষবা অ্রফার, লর মাজষবা কায যাে-১, খুিা :  

অ্ষিক মে অ্ষিক রিেরমত সবাগ্রীতা সযমি ভাতাষভাগী ব্যযিংষক রগষে সকাি কারষে ভাতা িা সপষ 

অ্ষিক মে সক্ষাভ রিষে আমাষের অ্রফষ আষ। এ্বার যখি ওষেকাম ররিংক্স রেষে যখি আপ্যাি কষর 

আাপ শুরু কররছাম তখি সেখাম তার সকাি সক্ষাভ সিই । রতরি স্বাভারবকভাষব মস্যাটি সলোর করষা। 

অ্ে যাৎ সবা গ্রীতার মষিাভাব প্রকাষলও এ্ই ওষেকাম ররিংক্স গুরুত্বপূে য ভূরমকা রাখষছ।  
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৫। টিরবর/গ্রাফ/ ইিষফাগ্রারফকস্/ ছরব/রভরডও 
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৬। উদ্ভাবি ও বাস্তবােি টিম  

দস্য/দস্যলদয িাম ও ঠিকািা ছরব 

ক) গাজী সমাাম্মে নূরু করবর 

মাপররচাক, মাজষবা অ্রিেফতর 

খ) তভাঃ াজ্জাদু ইাম 

উপপররচাক (প্রকালিা) , মাজষবা অ্রিেফতর 

গ) তভাঃ জররু ইাম  

প্রভাক, জাতীে মাজষবা এ্কাষডরম, মাজষবা অ্রিেফতর 

ঘ) সমাাম্মে সমালাররফ সাষি  

মাজষবা অ্রফার, মাজষবা অ্রিেফতর 

ঙ) সামা ইউসুফ 

গষবো ও প্রকালিা কম যকতযা, মাজষবা অ্রিেফতর 

গ্রু ছরফ 
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মন্ত্রোষের িাম: মাজকল্যাে মন্ত্রোে 

অ্রিেফতর : মাজষবা অ্রিেফতর 

১। উদ্ভাবষির রলষরািাম: রলশুষের পড়াষলািার মাি উন্নেষি ‘সকারচিং াইষক’। 

২। পটভূরম: কীভাষব যাত্রা শুরু/ পটভূরম (রিতচয রবেগুষাষক মথাম্ভফ ন্তর্ভকু্ত  কষর গল্প/ বে যিামূক 

সখা--৩০০ লষের মষে) 

(ক) টভূরভ: 

রলশুরাই জারতর ভরবষ্যত। তাই তাষের মািব ম্পষে গষড় সতাার জন্য মাজকল্যাে মন্ত্রাোিীি 

মাজষবা অ্রিেফতর কাজ করষছ এ্বিং জারত গঠষি গুরুত্বপূি য ভুরমকা পাি কষর যাষে। এ্ই 

অ্রিেফতষরর আওতাে ারা বািংাষেষল ৮৫ টি রলশু পররবার পররচারত ষে। এ্ই রলশু পররবাষরর 

মােষম এ্রতম ও দুস্থ সছষ সমষেরা পাররবাররক পররষবষল ারত পারত ষে। ািারেভাষবই রলশুষের 

পড়াষলািার প্ররত এ্কটু সবরল যত্নবাি ষত ে। এ্ষক্ষষত্র পরররক্ষত ে সয, রলশু পররবাষরর সয মস্ত রলশুরা 

সবষড় উঠষছ তারা পররবাষর বড় ওো রলশুষের সেষক সখাপড়াে এ্কটু রপরছষে োকষছ। অ্ন্য রলশুষের াষে 

মািভাষব সখা পড়াে এ্রগষে সযষত পারষছিা এ্বিং এ্ষক্ষষত্র তাষের অ্রিা পরররক্ষত ে। এ্ব 

সকামমরত রলশুষের পড়া সখাে াায্য করার জন্য সকারচিং াইষক িারোর উদ্ভুত। এ্র মােষম 

অ্ষপক্ষাকৃত দুব য রলশুষের পড়াষলািার মাি উন্নেষির জন্য প্ররতটি ক্লাল ষত দুব য ও সমিাবী রলশুষের 

বাছাই করা ে। সমিাবী রলশুষের এ্ক এ্কটি রবে রিরে যি কষর রেষে রবে রভরত্তক পাঠোি করা ে। 

রবেটি াব যক্ষরেক পয যষবক্ষে করা ে।  প্রষোজষি সমন্টর পররবতযি করা ে। এ্ব জতররকৃত সমন্টর রলশু 

িারা পড়াষখাে রপরছষে পড়া রলশুষেরষক পড়াষখাে ষযারগতা করা ে।  

(খ) রফদ্যভান ভস্যা/চযালরঞ্জভ: 

রশু রযফালয রেক লদ মাযা কভযুত অলছ তালদয রফলে রবরত্তক জ্ঞালনয বালফ রশুলদয ড়ালানায 

ভান উন্নেলন তাযা ব্যথ।ু তম ফ রশুযা তভেয রললফ রনলোরজত তালদয রনজস্ব ড়ালরখা থাকাে ভলেয 

বাফ এফং লনক তেলে তালদয ভলধ্য উৎালয বাফ রযররেত ে।  

 (গ) নুসপ্রযণায উৎ: 

এ্ই উদ্ভাবিী উষযাগটি মাপররচাক মাজষবা অ্রিেফতর মষােষের রিকট সলোর করা ষ রতরি তা 

তাৎক্ষরেকভাষব গ্রে করষত বষি এ্বিং প্রষতযকটি রলশু পররবাষর সকারচিং াইষক এ্র মােষম রলশুষের 

পড়াষলািার মাি উন্নেষি রেক রিষে যলিা প্রোি কষরি।  

(ঘ) রক রক দলে গ্রণ কযা লেরছলরা: 

মাপররচাক স্যাষরর রিষে যলিা োষির পরপরই রলশু পররবাষর অ্বস্থািকৃত রলশুষের মষে যারা পড়াষলািাে 

ভা তাষেরষক রিব যাচি কষর তাষের েক্ষতা উন্নেষির জন্য প্ররলক্ষষের ব্যবস্থা করা ে। পরবতীষত 

পয যষবক্ষে এ্বিং রবষিে করা ে তারা অ্ন্য রলশুষের পড়াষত ক্ষম রকিা। যারা ফ ষে োষক তাষেরষক 

সমন্টর রষষব রিষোরজত করা ে।  

 

(ঙ) ফাস্তফােলন চযালরঞ্জ রকবালফ তভাকালফরা কযা লেরছলরা 
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এলেলে রশুলদয নীা রযররেত লর তালদযলক রনেরভত তভাটিলবন এফং কাউনরররং কযা ে।  

(চ) তটকআকযলণ গৃীত ব্যফস্থারদ 

রলশুষের রিেরমত মরিটররিং, তভাটিলবন এফং কাউরন্পররং। 

৩।  পররবতযষির শুরুয কথা  

প্রথভ বদয়ক মখন বশু বযফায়য চকাবেিং াইয়কর ব্যফস্থাটি প্রফতনু কযা ে বশুয়দয ভয়ে একটি বফশিংখরা 

বযরবক্ষত ে তাযা চভন্টয বশুয়দয কায়ি  ায়ানা কযয়ত োইত না। এয়ক্ষয়ে প্রয়তযকটি চভন্টয বশুয 

ায়থ বশু বযফায়ফ বক্ষক বনয়োবজত কযা ে। তাযা বশুয়দয কাউনববরিং কযয়ত থায়ক। এই কাউবিবরিং 

এয পরশ্রুবতয়ত বশুয়দয ভয়ে ইবতফােক বযফতনু বযরবক্ষত ে এফিং তাযা ফ য়দয কথা চভয়ন েয়র এফিং 

চরখাা াে ভয়নাবনয়ফ কয়য।  

(খ) কত ব্যরক্তয জীফলন রযফতনু এললছ: 

াযা ফাংরালদল ৮৫টি রশু রযফালয ফস্থানকৃত প্রাে ১০ াজায রশুয ভলধ্য রযফতনু রযররেত লেলছ। 

ফাংরালদল প্রলতযকটি রশু রযফালফ এআ তকারচং াআলকর ব্যফস্থাটি প্রফতনু কযা লেলছ।  

 (গ) সূদূয প্রাযী রক রক ফদান যাখলফ? 

রলশুষেরষক েক্ষ মািব ম্পষে রুপান্তর কষর এ্কটি উন্নত জারত গঠষি গুরুত্বপূে য ভূরমকা পাি করষব।  

(ঘ) দ্ধমি/ ভয়/ দ্বাগামন্ত/ ব্য়/ চফায ভায়ন কী কী মযফিযন এয়নয়ি? 

 ভয় খযচ মািায়াি 

আইবডো ফাস্তফােয়নয 

আয়গ (চফইজরাইন স্টাবড 

য়ত প্রাপ্ত পরাপয়রয 

বববত্তয়ত) 

তে প্রাবপ্ত = ৬ ন্টা তে প্রাবপ্ত = ১০০০/- 
তে প্রাবপ্ত =মক্ষকমদয িথ্য 

দ্নয়া 

মাতাোত = প্তাম ৬ 

ঘন্টা 

মাতাোত = ৫০০০/- 

চফা আয়ফদন = মক্ষকমদয 

কামছ আমফদন াববু োজ ু(যাজস্ব  ব্যবতত) 

=১০০০/- 

অয়ক্ষা ও চফা প্রাবপ্ত = 

প্তাম ৯ ঘন্টা 

খাফায =৩০০০/- 
ারনাগাদ তে = 

মক্ষকমদয িথ্য 

চভাফাইর =১০০০/- 

চফা গ্রন = প্তাম ৬ মদন 

মািায়াি 
ঙ্গীয খযে =২০০০/- 

অন্যান্য =৫০০০/- 

আইবডো ফাস্তফােয়নয 

য়য 

শুধু িায ভয় ব্িীি 

অন্য ভয় খযচ মফ না 
দ্কান অথ য খযচ মফ না 

দ্কাথা মািায়াি কযমি 

মফ না 

 

 

৪। উপকারষভাগী বা অ্িংলীজষির প্ররতরক্রো/অ্নুভূরত  
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ক) ারদো, িভ তেণী, যকাযী রশু রযফায (ফাররকা), পরযদপুয।  

ফড় অপুলদয কালছ ড়ালানা কলয অরভ লনক উকৃত লেরছ। এখন অভায ক্লাল অরভ বার পরাপর 

জুন করয।   

খ) নারদযা, িভ তেণী, যকাযী রশু রযফায (ফাররকা), পরযদপুয।  

অরভ গরণলত এফং আংলযজী রফললে দুফরু রছরাভ। ারভা অক্তায অপুয কালছ ড়ালানা কলয অভায গরণলত 

এফং আংলযজীলত এখন বার নম্বয াআ। 

গ) ফীরথ, এ এ র যীোথী, যকাযী রশু রযফায (ফাররকা), পরযদপুয।  

অরভ রশু রযফালয অায য তথলকআ তকারচং াআলকলর ফড় অপুলদয কালছ ড়ালানাে লমারগতা রনরচ্ছ 

এফং অরভ দারুন উকৃত। 

ঘ) ারি অক্তায, রডললাভা আরজজরনোরযং ধ্যােনযত, যকাযী রশু রযফায (ফাররকা), মলায।  

অরভ তকারচং াআলকলর ফড় অপুলদয কালছ ড়ালানা কযতাভ এফং তম রফললে বুঝতাভ না তা ফায ফায ফড় 

অপুলদয কাছ তথলক বুলঝ রনলেরছ। অরভ এখন যকাযী ররলটকরনক মলালয রডললাভা আরজজরনোরযং এয 

একজন রোথী। অভায এ পরতায রছলন   তকারচং াআলকর একটি গুরুত্বপূণ ুভূরভকা ারন কলযলছ। 

অরভ এখন রশু রযফালয ফস্থানযত ন্যান্য রশুলদয তকারচং াআলকলর ড়ালানা কযারচ্ছ।  
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৫। উদ্ভাবি ও বাস্তবােি টিম  

দস্য/দস্যলদয িাম ও ঠিকািা ছরব 

ক) গাজী সমাাম্মে নূরু করবর 

মাপররচাক, মাজষবা অ্রিেফতর 

খ) তভাঃ াজ্জাদু ইাম 

উপপররচাক (প্রকালিা) , মাজষবা অ্রিেফতর 

গ) তভাঃ জররু ইাম  

গ্রু ছরফ 
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প্রভাক, জাতীে মাজষবা এ্কাষডরম, মাজষবা অ্রিেফতর 

ঘ) সমাাম্মে আী আাি  

উপপররচাক,সজা মাজষবা কায যাে, ফররেপুর।  

ঙ)রুহু আরমি বালীর 

   কারী পররচাক, (কায যক্রম-২) মাজষবা অ্রিেফতর 
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মন্ত্রোষের িাম: মাজকল্যাে মন্ত্রোে 

অ্রিেফতর : মাজষবা অ্রিেফতর 

১। উদ্ভাবষির রলষরািাম: অ্যাপ: MyDSS 

২। কীভাষব যাত্রা শুরু/ পটভূরম (রিতচয রবেগুষাষক মথাম্ভফ ন্তর্ভকু্ত  কষর গল্প/ বে যিামূক সখা--৩০০ 

লষের মষে) 

(ক) টভূরভ: 

বতযমাষি মাজষবা অ্রিেফতর এ্র ের কায যাে, রবভাগীে মাজষবা কায যাে, সজা মাজষবা 

কায যাে, উপষজা মাজষবা কায যাে, সপৌরভা বা রটিকরপষরলষির লর মাজষবা কায যাে,  

াপাতা মাজষবা কায যাে, রকারর রলশু পররবার, মরিত দৃরি প্ররতবন্ধীষের রলক্ষা সকন্দ্র, রলশু উন্নেি 

সকন্দ্র, প্রষবলি অ্রফাষরর কায যাে  ১০৩৬টি ইউরিট (সযমি: ইতযারে) েির রষেষছ। ের কায যাে 

ব্যরতত অ্ন্যান্য েিসরর ঠিকািা বা েির প্রিাি বা অ্ন্যান্য কম যকতযাগষের াষে সযাগাষযাগ করার জন্য সবা 

গ্ররতা রকিংবা সবা গ্রষি আগ্রী জিষক প্রােল:ই অ্ষিক মে, অ্ে য অ্পচে ে। এ্ রবেটিষক ামষি সরষখ 

জিগষির সোড়ষগাড়াে কারিত গুিগত মাষির সবা সপৌষেঁ সেোর ষক্ষয অ্যাপ জতররর উষযাগ গ্রে ও যাত্রা 

শুরু। 

(খ) রফদ্যভান ভস্যা/চযালরঞ্জভ: 

সবাগ্ররতার রিজ অ্বস্থাি সেষক রিকটস্থ মাজষবা কায যাষের ঠিকািা িা জািা, সবাগ্ররতা িংরিি 

অ্রফষর  

কম যকতযার াষে সযাগাষযাগ স্থাপি করষত িা পারাে মে ও অ্ষে যর অ্পচে ে ফষ কারিত সবা গ্রে ও 

প্রোি রবম্ব  

ে। 

(গ) নুসপ্রযণায উৎ: 

ইষিাষভলি টিষমর মারক ভাে ইষিাষভলি টিষমর েস্যবৃে মাপররচাক মষােষের রিকট উষযাগটি 

উপস্থাপি কষরি। মাপররচাক গাজী সমাাম্মে নূরু করবর মষােে ইষিাষভলি টিম, মাজষবা 

অ্রিেফতর এ্র েস্য সবগম সামা ইউসুফষক ইষিাষভটর রষষব বাস্তবােষির রিষেল যিা সেি। 

(ঘ) রক রক দলে গ্রণ কযা লেরছলরা: 

১. ভা আবাি  

২. কম যপররকল্পিা প্রিেি 



27 

 

 
 

৩. কম যপররকল্পিা অ্নুযােী রপরপআর অ্নুযােী ফটওেযার সডষভপার সকাম্পািী 

বাছাইকরে 

৪. তথ্য িংগ্রকরে 

৫. তথ্য যাচাই-বাছাইকরে 

৬. পাইটিিং আকাষর গুগ সে সস্ট্াষর সডষভপ করা। 

(ঙ) ফাস্তফােলন চযালরঞ্জ রকবালফ তভাকালফরা কযা লেরছলরা 

ক ইউরিট/কায যাে সেষক তথ্য প্রারি ও যাচাই বাছাইকরষে িংরিি ক কম যকতযা- কম যচারীবৃে ও 

সডষভপার সকাম্পািীর রিররবরেন্ন আন্তররক ষযারগতার মােষম মস্যার সমাকারবা করা ষেষছ। 

(চ) তটকআকযলণ গৃীত ব্যফস্থারদ 

১. রিরে যি মে অ্ন্তর অ্যাপটির আপষডট ভা যি অ্ন্তভূ যিকরে 

২. আইষফাষি অ্যাকষ োকার ব্যবস্থা গ্রে 

৩. প্রচারিার ষক্ষয মাজষবা অ্রিেফতষরর ইউটিউষব আপষাড 

৩।  পররবতযষির শুরুয কথা থফা এআ উলদ্যাগ কী কী কল্যাে বষে এলনলছ (রিতচর রবেগুষাষক অ্নুরে 

কষর গল্প/ বে যিামূক সখা - ২০০ লষের মষে)  

অ্যাপটি ব্যবাষরর মােষম সেষলর সযষকাি জােগা সেষক সয সকউ অ্রত ষজই তাঁর কারিত সবা গ্রে 

করষত পাষরি।  

এ্ ফষ এ্করেষক সবা গ্ররতার মে, অ্ষে যর অ্পচে ও যাতাোত হ্রা সপষেষছ অ্পররেষক জিগষির 

সোড়ষগাড়াে সবা সপৌৌঁষছ সেো ম্ভব ষেষছ।   

(খ) কত ব্যরক্তয জীফলন রযফতনু এললছ: 

এ্ পয যন্ত  ১০০০+ জি অ্যাপটি ডাউিষাড কষর সবা গ্রে কষরষছি। 

(গ) সূদূয প্রাযী রক রক ফদান যাখলফ? 

রডরজটার ফাংরালদ রফরনভাুলন ভাজলফা রধদপতলযয কর তফা প্রদান এফং তফা গ্ররতালক দ্রুততা 

রিরিত ষব। ফষ মে, অ্ে য এ্বিং যাতাোত হ্রা পাষব। সবার গুিগত মাি রিরিত ষব।  

(ঘ) পদ্ধরত/ মে/ সভাগারন্ত/ ব্যে/ তফায ভালন কী কী পররবতযি এলনলছ 

 
ভে খযচ মাতাোত 

অআরডো ফাস্তফােলনয অলগ  ২রেি ১০০/- ৪ বার 

অআরডো ফাস্তফােলনয লয ৩-৫ রমরিট ১০/- ০০ 

অআরডো ফাস্তফােলনয পলর তফাগ্ররতায প্রতযারত 

তফরনরপট 
২রেি ৯০/- ৪ বার 
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৪। উপকারষভাগী বা অ্িংলীজষির প্ররতরক্রো/অ্নুভূরত (২০০ লষের মষে রফফযণ রদন ) 
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৫। টিরবর/গ্রাফ/ ইিষফাগ্রারফকস্/ ছরব/রভরডও 

- টিরবর/রভরডও (ইউটিউব/ তথ্য বাতােষি আপষাড কষর রিংক উষিখ করুি)। 

https://www.youtube.com/watch?v=W7mDVonV8r8 

৬। উদ্ভাবি ও বাস্তবােি টিম  

দস্য/দস্যলদয িাম ও ঠিকািা ছরব 

১. সামা ইউসুফ, গষবো ও প্রকালিা কম যকতযা 

২. জাাঙ্গীর কবীর, কারী পররচাক (পররকল্পিা ও উন্নেি-৩) 

৩. অ্যাপ সডষভপকারী প্ররতিাি, ELogical IT Experts Limited 

গ্রু ছরফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W7mDVonV8r8
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মন্ত্রোষের িাম: মাজকল্যাে মন্ত্রোে 

অ্রিেফতর: মাজষবা অ্রিেফতর 

১। উদ্ভাবষির রলষরািাম: “সরাগীকল্যাষে সমাবাই এ্যাপ”  

২। কীভাষব যাত্রা শুরু/ পটভূরম (রিতচয রবেগুষাষক মথাম্ভফ ন্তর্ভকু্ত  কষর গল্প/ বে যিামূক সখা--৩০০ 

লষের মষে): 

ক) পটভূরম:  

 

মাজষবা অ্রিেফতষরর আওতাে পররচারত রবরভন্ন কল্যােমূক কায যক্রষমর মষে াপাতা মাজষবা 

কায যক্রম খুবই গুরুত্বপূে য। বতযমাি ৬৪ সজার ৯১ টি রকারর ও সবরকারর াপাতাষ এ্বিং ৪১৯ টি 

উপষজা স্বাস্থয কমষেক্স াপাতাষ সরাগীকল্যাে রমরত আষছ যা াপাতা মাজষবা কায যক্রম 

বাস্তবােষির াষে জরড়ত। াপাতা মাজষবা কায যক্রম বাস্তবােি এ্বিং এ্র প্রচার ও প্রাষরর রিরমষত্ত 

সরাগীকল্যাে রমরত সমাবাই এ্যাপ উদ্ভারবত। এ্ই এ্যাপষর কষন্টিগুর সরাগীকল্যাে সরাগীকল্যাে রমরতর 

মােষম াপাতা মাজষবা কায যক্রম ম্পষকয জািা, সবা প্রারি, অ্নুোি প্রোি জতর ও প্রার বৃরদ্ধষত 

ােক ষব। সরাগীকল্যাে রমরত ম্পষকয প্রচারো কম োকাে  এ্র কায যক্রম, সবা, সবা প্রারির স্থাি 

ইতযারে ম্পষকয অ্বরত রছ িা।  

 

(খ) রফদ্যভান ভস্যা/চযালরঞ্জভ: 

তযাগীকল্যাণ রভরত কী তফা প্রদান কলয, তকাথাে ফস্থান আতযারদ রফলে তফা গ্রীতাগণ জানলতন না পলর 

তালদয কারিত তফা প্রদান তমভন ম্ভফ লতা না ততভরন মাযা তযাগীকল্যাণ রভরতলত ােতা কযলত আচ্ছুক 

তাযাও ােতা কযলত ালযনা। পলর তযাগীকল্যাণ রভরতয তফা ম্পলকু ভানুললয ভালঝ আরতফাচক ধাযণা 

দতযী একটি ফড় চযালরজজ। 

(গ) নুসপ্রযণায উৎ: 

টািংগাই সজার বাাই উপষজার মাজষবা অ্রফার ারুনুর রলীে সরাগীকল্যাে রমরতর সফইবুক 

গ্রুপ সখাষ প্রচারো শুরু করাে ভাষা াড়া পাওো যাে। রেিরেি সরাগীর িংখ্যা বৃরদ্ধর পালাপারল স্ািীে 

িংগ্রও বাড়ষত োষক। তার সপ্ররক্ষষত জিাব আরে সমাত্তারকি, উপষজা মাজষবা অ্রফার, রররামপুর, 

মারিকগন্জ (বতযমাষি উপপররচাক, সমৌভীবাজার) প্রেম সমাবাই এ্যাপ জতরীর উষযাগ গ্রে কষরি। 

(ঘ) রক রক দলে গ্রণ কযা লেরছলরা: 

প্রেষমই সমাবাই এ্যাপ জতরীর জন্য তথ্য িংগ্র শুরু করা ে এ্বিং পরবতীষত তথ্যগুষার রন্নষবষল এ্কটি 

এ্যাপ জতরী করা ে। 

(ঙ) ফাস্তফােলন চযালরঞ্জ রকবালফ তভাকালফরা কযা লেরছলরা 

অ্রফসর অ্ন্যান্য ব্যে সেষক এ্বিং ব্যরিগত ভাষব অরথকু ব্যে তভটালনায ভাধ্যলভ ম্পলদয ভস্যা ভাধান 

কযা লেরছর। 
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(চ) তটকআকযলণ গৃীত ব্যফস্থারদ 

সবাগ্রীতার পররতৃরির জন্য কায যকর পররষবা রিরিতকরষে সমাবাই এ্যাপটি আষরা মৃদ্ধ কষর জতরী 

করার জন্য উর্ধ্যতি কতৃযপষক্ষর রিকট অ্নুষরাি করা ষেষছ। 

 

৩। পররবতযষির শুরুয কথা থফা এআ উলদ্যাগ কী কী কল্যাে বষে এলনলছ (রিতচর রবেগুষাষক অ্নুরে 

কষর গল্প/ বে যিামূক সখা—২০০ লষের মষে) : 

এ্ই এ্যাপ জতরীর করার পূষব য সরাগীকল্যাে রমরত, বাাই, টািংগাইষ ২০১২-২০১৬ মাত্র ২৩ জি সরাগী 

সবা রিষেষছ এ্বিং স্থািীে তরব রষষব ১০০০০/- টাকা িংগ্ররত ষেষছ আর এ্ই উষযাগ গ্রষের পষর  

 ২০১৬ জানুোরর -২০১৭ রডষম্বর ৪০৮ জি রারর সবা গ্রে কষরষছ  

  ৬০০০০/- স্থািীে তরব িংগ্ররত ষেষছ।  

 এ্টি আষরা পররচয যা করষ রাষেষলর ক সরাগীকল্যাি রমরত ষত মানু সযমি অ্রেক িংখ্যাে 

সবা পাষব সতমরি স্থািীে তরব ও বৃরদ্ধ পাষব।  

 এ্র ফষ সয সবা ম্পষকয িরিা রছ িা সটি ১ সেষক ২ ঘন্টাে পাষে। 

 

(খ) কত ব্যরক্তয জীফলন রযফতনু এললছ? 

পূষব য সযখাষি সবা গ্রীতা সবা ম্পষকয ঠিক ভাষব জিষতা িা বতযমাষি সবা িংক্রান্ত তথ্য প্রারি রবৃরদ্ধ 

পাষে এ্বিং মাষ পাইট উপষজাে(বাাই, টািংগাই এ্বঙ রররামপুর মারিকগন্জ) ৬০-৭০ জি সরাগী 

সবা পাষে এ্বিং ২০০০০-২৫০০০ টাকা স্থািীে তরব রষষব িংগ্র ষে। 

(গ) সূদূয প্রাযী রক রক ফদান যাখলফ? 

এ্যাপটি আষরা তথ্য মৃদ্ধ কষর ব্যাপক প্রচারো চাাষ মানু সরাগীকল্যাে রমরতর সবা, ােতা করা 

 রবস্তাররত তথ্য ষজই সেষল এ্বিং সেষলর বাইষর সেষক করষত পারষব। 

(ঘ) দ্ধমি/ ভয়/ দ্বাগামন্ত/ ব্য়/ চফায ভায়ন কী কী মযফিযন এয়নয়ি? 

 ভে খযে মাতাোত 

আইবডো ফাস্তফােয়নয আয়গ ১-২ বদন  নাই  ২-৩ ফায  

আইবডো ফাস্তফােয়নয য়য কয়েক ঘন্টা  নাই  নাই  

আইবডো ফাস্তফােয়নয পয়র চফাগ্রবতায প্রতযাবত 

চফবনবপট 

১-২ বদন প্রাে  নাই  ২-৩ ফায  

আইবডো ফাস্তফােয়নয আয়গ  চফা য়ম্পক  না জানাে 

অয়নয়কই কাবিত চফা য়ত ফবিত য়তা ।  

 

 

 

 

 



32 

 

 
 

৪। উপকারষভাগী বা অ্িংলীজষির প্ররতরক্রো/অ্নুভূরত (২০০ লষের মষে রফফযণ রদন):  

ফুরা সবগম গ্রাম: মাোরজািী, বাাই, টািংগাই তার মাষের রচরকৎার খরচ রেষত িা সপষর অ্াে 

অ্বস্থাে রেি কাটারেষি। পাষলর বাড়ীর কষজ পড়ুো ছাত্র তাষক সরাগীকল্যাে রমরতর কো বষি এ্বিং 

সমাবাই এ্যাপ ব্যবার কষর উপষজা মাজষবা অ্রফার, বাাই, টািংগাইষর াষে সযাগাষযাগ কষর। 

সজই সভাগান্তী ছাড়া সবা সপষে খুবই তৃি বষ জািাি রতরি। 

৬। টিরবর/গ্রাফ/ ইিষফাগ্রারফকস্/ ছরব/রভরডও:  
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৫। উদ্ভাবি ও বাস্তবােি টিম :  

 দরমনিা  দস্য১ দস্য২ 

নাভ ারুনুয যীদ চভাকয়িদ আরভ 

চেৌধুযী 

চভা: াানুয আরভ 

দবফ উয়জরা ভাজয়ফা 

অবপায 

বপল্ড সুায বাইজায ইউবনেন ভাজকভী 

দপ্তয উয়জরা ভাজয়ফা 

কামাুরে 

উয়জরা ভাজয়ফা 

কামাুরে 

উয়জরা ভাজয়ফা 

কামাুরে 

ঠিকানা  ফাাইর ,টািংগাইর ফাাইর ,টািংগাইর ফাাইর ,টািংগাইর 

দ্ভাফাইর ০১৭৩৪৫১০২১২ ০১৯১২৪৫০৫৭৪ ০১৭১২৮৯৪০৪৫ 
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ভন্ত্রণারলেয নাভ: ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে,  

অধিফতর: সমাজসসফা অধধদপতর  

কার্য ালয়: যকারয রশু রযফায (ফাররকা), ততজগাঁও, ঢাকা।  

 

১। উদ্ভাফলনয রলযানাভ:  

প্ররতষ্ঠালনয রনফার রদফ ারন ও রববাফকগলণয ালথ রবরডও কনপালযরন্পং 

 

২। পটভূরম: কীভাষব যাত্রা শুরু/ পটভূরম (রিতচয রবেগুষাষক মথাম্ভফ ন্তর্ভকু্ত  কষর গল্প/ বে যিামূক 

সখা--৩০০ লষের মষে) 

(ক) তমবালফ মাো শুরু/ টভূরভ: 

অজলকয রশু অগাভী রদলনয বরফষ্যৎ। ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারোধীন ভাজলফা রধদপতয কতৃকু 

রযচাররত ৮৫টি রশু রযফায যলেলছ মায ভলধ্য ৪২টি ফারক, ৪২টি ফাররকা এফং ১টি (ফারক-

ফাররকা উবে)। তমখালন ১০ াজালযয রধক রশু রাররত াররত লচ্ছ। এফ রশুলদয ভালজয ভর 

তরাতধাযাে রপরযলে রদলত তগলর প্ররতষ্ঠালন তমকর চযালরঞ্জ ভ তভাকালফরা কযলত ে তা 

রচরিতকযন ও ভাধালনয জন্য এআ উলদ্যালগয রচন্তা বাফনা। যকারয রশু রযফায (ফাররকা) 

ততজগাঁও, ঢাকা ১৭৫ অন রফরি। উলদ্যাগটি গ্রলণয পূলফ ুকভকুতাু-কভচুাযী ও রনফারলদয ভলধ্য 

ভন্বলেয বাফ, রনফারলদয ভলধ্য রধকায ম্পলক ুলচতনতায বাফ, শৃিরালফালধয বাফ, 

অস্থাীনতায বাফ, রনফারলদয রফররম্বত রফকা, রববাফলকয ালথ তমাগালমালগয বালফ 

ভানরক চা বৃরদ্ধ প্রভৃরত ভস্যা তদখা তদে। দৃশ্যভান এ কর ভস্যায কাযণ রচরিতকযলণয তেলে 

কভকুতাু-কভচুাযী ও রনফারলদয ভন্বলেয বাফ রযররেত ে। মায পলর ঠিক তথ্য ংগ্র ও 

রদ্ধান্ত ফাস্তফােলনয তেলে ফাধাগ্রস্থ লত রচ্ছর। এছাড়াও রনফারলদয ভলধ্য প্ররতষ্ঠালনয রনেভ-নীরত 

ম্পলক ুজ্ঞালনয বাফ ও তালদয রনজ রধকায ম্পলক ুলচতনতা না থাকাে তালদয অচায-

অচযলণ উশৃিরতা রযররেত ে। উলেখ্য, ন্যতভ একটি কাযণ রললফ রচরিত লরা তম, 

রনফারলদয ালথ রনেরভত রববাফকলদয তমাগালমাগ না থাকায কাযলণ রনফারযা রফলন্নতাে তবালগ 

পলর ভানরক রফকা রফরিত ে। 

 

রচরিতকৃত ও উলেযখলমাগ্য এ কর ভস্যা ভাধালনয রলেয কযণীে রক লত ালয, রকবালফ লত 

ালয প্রভৃরত রযকল্পনায তেলে িালয একটি রদন করলক একরেত কযা ও তকান না তকানবালফ 

রনফারলদয রববাফকগলণয ালথ তমাগালমাগ কযায ব্যফস্থা কামকুয ভূরভকা যাখলত ালয ফলর 

ধাযণা কযা ে তকননা, পূলফযু রবজ্ঞতা তথলক তদখা মাে তম, তকান রিররত অলোজলন রনফার ও 

কভকুতাু-কভচুাযীগলণয ভলধ্য তমভন হৃদ্যতা ফালড় ততভনআ রনফারলদয কর কালজয প্ররত অগ্র বৃরদ্ধ 

াে। এছাড়াও তদখা মাে, তম কর রনফারলদয রববাফকলদয ালথ তমাগালমাগ রনেরভত, তালদয 

তচলে তম কর রনফারলদয রববাফলকয ালথ তমাগালমাগ রনেরভত তালদয ভলধ্য রফলন্নতায ায 

তফর। তএফ, একেীকযলণয রচন্তা তথলক রনফার রদফ ারন এফং ােলে ও লজআ তমাগালমালগয 

সুলমাগ দতযীলতআ রববাফলকয ালথ রবরডও কনপালযরন্পং এয উদ্ভাফন। 
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(খ) নুলপ্রযণায উৎ: 

ধিশুর মানধসক ধফষন্নতার কারণ অনুসন্ধান করসত ধিসে উদ্ভাফনী উসদযািটির ধফষসে কার্যালসের সকল 

কমযচারীর ধনকট উস্থান করা হে। একইসাসথ মহাধরচালক মসহাদেসক রনফার রদফ ারন  ও  

রববাফলকয ালথ রবরডও কনপালযরন্পং  উদ্ভাফনী উসদযািটির কথা উথ্থান করা হসল ধতধন সাদসর 

উসদযািটি গ্রহণ ও ফাস্তফােসনর ধনসদয ি দদন। 

(গ) রফদ্যভান ভস্যা ও চযালরঞ্জ ভঃ 

ফাস্তফােলন তম কর চযালরঞ্জ তভাকালফরা কযলত লেরছর তগুলরায ভলধ্য উ তেখলমাগ্য কভকুতাু-

কভচুাযী ও রনফারলদয ভলধ্য ভন্বে াধন কযা, রনফারলদয তথ্য ও প্রযুরক্তয ব্যফায ম্পলক ুস্বল্প 

ধাযণা থাকা, রনফারলদয তরখাড়ায নীা দুযীকযলণ তকারচং াআলকর প্ররতষ্ঠা, রনফারলদয রনজ 

রধকায ও রেয ম্পলক ুলচতনতা সৃরি কযা, রনফারলদয ভলনয বাফ ব্যক্ত কযলত বীরত দূয কযা, 

রববাফকলদয তথ্য ও প্রযুরক্তয ব্যফায ম্পলক ুজ্ঞতা দূয কযা।  

 

(ঘ) ভস্যা ভাধালন গৃীত দলে ভঃ 

 

১. প্ররত িাল একরদন কভকুতাু-কভচুাযী ও রনফাীলদয ভন্বলে প্ররতষ্ঠালনয রনফাী রদফ 

উদমান: 

- মাুি সুন্দয জীফন ন্ধালনয প্রো মা রনফাীলদয জীফনলক রফকারত কযলত উদু্বদ্ধ কলয। 

- ডাআবানু কভসুূচীয অওতাে তখরাদৄরা, াংস্কৃরতক কভকুান্ড আতযারদ রো ও রফলনাদনভরক 

কামকু্রলভয ভাধ্যলভ রনফারলদয তনরতফাচক দৃরিবরিয রযফতনু কযা।  

- রনফারলদয সুি গুণাফরী জাগ্রত কযা এফং নুপ্রারণত কযলত পুযষ্কালযয ভাধ্যলভ উৎারত কযা।  

 

২. প্ররত িাল একরদন রববাফকলদয ালথ রবরডও কনপালযরন্পং: 

রনফাীয রববাফকগণ দারযদ্রতায কাযলণ লথযু বালফ দুয-দুযাভত্ম তথলক রনেরভত (প্ররত িাল 

একরদন) অলত ালযন না। এয পলর সৃি রনফারলদয রফলন্নতা দূযীকযলণয রলেয রববাফকলদয 

ালথ রবরডও কনপালযন্প এয ব্যফস্থা গ্রন কযা ে।  

 

(ঙ) ফাস্তফােলন চযালরঞ্জ রকবালফ তভাকালফরা কযা লেরছলরা: 

এলেলে রশু ও রববাফকবৃন্দলদয রনেরভত কাউনরররং কযা ে।  

 

(চ) তটকআকযলণ গৃীত ব্যফস্থারদয রফফযণঃ 

রশু, রববাফক ও কভচুাযীলদযলক উক্ত রফললে গুরুত্ব নুধাফলনয ভাধ্যলভ কামকু্রভটি রনেরভত 

কযণ।  
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৩। রযফতলুনয শুরুয কথা (ফণনুাভরক তরখা ২০০ লেয ভলধ্য)  

উলদ্যাগ গ্রলণয শুরুয রদলক উলেখলমাগ্য রযফতনু তচালখ না ড়লরও ভাে কলেকটি রনফার রদফ 

ারলনয লযআ অভর রযফতনু ফুলট উঠলরা। রববাফকলদয ালথ লজআ অদৄরনক উন্নত 

প্রযুরক্তলত তমাগলমাগ কযলত াযাে রনফারলদয ভলধ্য একটি ফুযফুলয তভজাজ, ালাজ্জর ও 

প্রাণফভত্মতা তদখা রদলত থালক। এছাড়াও রনফার রদফল প্রলতযলকয প্ররতবা নুমােী অলোরজত 

রফরবন্ন  রো কামকু্রলভ স্বতঃস্ফুত ুংগ্রলণ তালদয ভলধ্য এক জীফতা  রযররেত  ে। 

কভকুতাু ও কভচুাযীলদয ালথও তালদয ফন্ধুত্বপূন ুএফং াযস্পারযক ানুভূরতীর অচযণ, 

লমাগীতাপূণ ুম্পক ুগলড় ওলঠ। প্রলতযলক প্ররতষ্ঠালনয রনেভ-কানুন ম্পলক ুজানা, রনলজলদয 

রধকায ম্পলক ুজ্ঞানরাব, বীরতকয ফা তচল যাখায ভানরকতা দূযীভূত ওো প্রভৃরত রযফতনু 

অলত থালক। এবালফ তদখা মাে প্ররতষ্ঠালনয প্রাে কর রনফারয ভলধ্যআ এক আরতফাচক রযফতনু 

রযররেত ে।  

 

(খ) কত ব্যরক্তয জীফলন রযফতনু এললছ: 

- রনফার ১৫৫ জন  

- রববাফক ১৫৫ জন।  

 

(গ) সূদূয প্রাযী রক রক ফদান যাখলফ? 

রশুয ভানরক রফকাল এআ উলদ্যাগটি তাৎম ুফন কযলফ। রশু ভানরক প্রারন্ত থাকলর াযীরযকবালফও 

ত সুস্থ থাকলফ এফং অত্নপ্রতযেী ও অত্নরনবযুীর ভানুল রললফ ভালজ রনলজলক প্ররতরষ্ঠত কযলত াযলফ। 

(ঘ) দ্ধরত/ভে/তবাগারন্ত/ ব্যাে/তফায ভালন তম কর রযফতনু এলনলছ: 
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উলদ্যাগটিয পলর তমভন রনফারলদয ভলধ্য আরতফাচক রযফতলুনয ভাধলভ তালদয জীফনভান বৃরদ্ধরাব 

কলযলছ ততভরন রববাফকগণ মাযা দারযদ্রতায কাযলণ তথা লথযু বালফ দুয-দুযান্ত তথলক রনেরভত 

অলত াযলতন না তাযা খুফআ কভ খযলচ ভলেয চে না কলয রনফারলদয ালথ তমাগালমাগ 

কযাে রনফারলদয রফলন্নতা দূযীকযলণ গুরুত্বপূণ ুভূরভকা তযলখলছ। এ কামকু্রভ চরভান যাখা তগলর 

প্ররতরনেত একআ সুপর তবাগ কযা ম্ভফ লফ ফলর প্রতীেভান।  

 

৪। উকাযলবাগী ফা ংীজলনয প্ররতরক্রো/নুভূরত  

 

রধকাং রনফারলদয ালথ একা ন্ত অরাচারযতায ভাধ্যলভ জানা মাে তম, তাযা এ রনফার রদফ 

ারন ও রবরডও কনপালযলন্পয ভাধ্যলভ রববাফকলদয ালথ রনেরভত তমাগালমাগ যো কযলত াযায 

সুলমাগ তলে খুফআ অনরন্দত। প্রথভ রদলক বীরত ফা রকছুটা স্বরস্ত নুবফ লরও এখন রনফার রদফ 

ারলন তালদয ভলধ্য তমভন একটি উচ্ছ্বা ও চাঞ্চল্যতা তদখা মাে ততভনআ রববাফলকয ালথ কথা 

ফরায জন্য ধীয অগ্রী থাকায প্রফণতা রেণীে।  

 

 

৫। টিরবর/গ্রাপ/ আনলপাগ্রারপকস্/ ছরফ/রবরডও 
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৬। উদ্ভাফক ও ফাস্তফােন টিভ: 

১। ঝণাু জারন 

দফী- উতত্ত্বাফধােক 

যকারয রশু রযফায (ফাররকা) 

ততজগাঁও, ঢাকা। 

 

২। ররযন সুরতানা 

দফী- খারািা  

যকারয রশু রযফায (ফাররকা) 

ততজগাঁও, ঢাকা। 

 

৩। ভরনযম্নন নাায  

দফী- কারযগরয প্ররেক  

যকারয রশু রযফায (ফাররকা) 

ততজগাঁও, ঢাকা। 

 

৪। যারদা অক্তায  

দফী- খারািা  

যকারয রশু রযফায (ফাররকা) 

ততজগাঁও, ঢাকা। 

 

৫। পরযদা আোরভন  

দফী- খারািা  

যকারয রশু রযফায (ফাররকা) 

ততজগাঁও, ঢাকা। 

 

৬। তভাঃ রযপ তখ  

দফী- কম্পাউন্ডায  

যকারয রশু রযফায (ফাররকা) 

ততজগাঁও, ঢাকা। 
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মন্ত্রোষের িাম: মাজকল্যাে মন্ত্রোে 

অ্রিেফতর: মাজষবা অ্রিেফতর 

১। উদ্ভাবষির রলষরািাম: প্ররলক্ষষে ভরতয কাযক্রম জীকরি ও কম যিংস্থাষি ােতা প্রোি 

২। কীভাষব যাত্রা শুরু/ পটভূরম (রিতচয রবেগুষাষক মথাম্ভফ ন্তর্ভকু্ত  কষর গল্প/ বে যিামূক সখা--৩০০ 

লষের মষে) 

(ক) পটভূরম: 

য ভাজলফা কামাুরেয এ বরত ুপ্ররক্রোটি ম্যানুোর দ্ধতীয ওোে প্ররেণ কামকু্রলভ বরত ু

আচ্ছুক ছাে/ছেীলদয মলথষ্ঠ েযানীয রকায লত ে বরত ুরফজ্ঞরি কলফ প্রকা লফ বরতযু অলফদন 

পযভ ংগ্রল দীঘ ুলো ও েযানী বরতযু য ক্লা শুরুয তারযখ চুড়ান্ত যীোয পরাপর ও 

নদে প্রস্তলতয ও প্রদালনয তারযখ আতযারদ রফললে প্ররেণাথীলদয ফাযফায কামারলে এল 

তখাজখফয রনলত ে। এলত প্ররেণাথীলদয অরথকু েরত ও ভলেয চে ে এছাড়াও প্ররেণ 

তলল প্ররেণাথীলদয জন্য কভুংস্থালনয ংকুরান না ওোে তাযা তাাগ্রস্থ ে । ভরত এফ 

ভস্যা রকবালফ অযও দ্রুত ও েযারন ব্যারতলযলখ প্ররেণ ংক্রান্ত তফা কামক্রভটি যও জবালফ 

কযা মাে ত ধাযনা তথলকআ ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয কামাুরলেয এটুঅআ কামকু্রলভয অওতাে উক্ত 

ভস্যা ভাধালন উদ্ভাফনী উলদ্যগটি গ্রে কযা ে। 

 

(খ) রফদ্যভান ভস্যা/চযালরঞ্জভ: 

য ভাজলফা কামারলম রফরবন্ন তট্রলড প্ররেণ গ্রন কযলত অা প্ররেণাথীগণ বরত ক্লা ও 

পরাপর প্রারিলত তবাগারন্ত ও েযারনয রকায ওো এফং প্ররেণ তলল কভংস্থালনয সুলমাগ গ্রন 

কযলত না াযাে াতাাগ্রস্থয লে  লয। রফরবন্ন তট্রলড প্ররেণ গ্রন কযলত অা প্ররেণাথীগণ 

দীঘসুুরেতা, তলথ্যয প্রতুরতা ও ম্যানুোর দ্ধতীয কামকু্রলভয কাযলন তফা গ্রীতাযা ফহুরফদ ভস্যা, 

েযানী, ভলেয চে ও অরথকু েরতয িুরখন ে। রফদ্যভান ভস্যাভৄ রনম্নরুঃ 

১. বরত ুপ্ররক্রোয দীঘ ুসুরেতা। 
২. রাআলন দারড়লে বরতযু অলফদন জভা প্রদান। 
৩. ক্লা শুরুয তারযখ মথাভলে জানলত না াযা। 
৪. নদে প্রস্তলতয খফয জানলত না াযা। 
৫. প্ররেণ তলল কালজয ংস্থান কযলত না াযা। 

(গ) নুসপ্রযণায উৎ: 

প্ররেণাথীলদয অরথকু েরত ও ভলেয চে ে এছাড়াও প্ররেণ তলল প্ররেণাথীলদয জন্য 

কভুংস্থালনয ংকুরান না ওো, দ্রুত ও েযারন ব্যারতলযলক প্ররেণ ংক্রান্ত তফা কামক্রভটি 

যও জবালফ কযা মাে ত ধাযনা তথলকআ ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয কামাুরলেয এটুঅআ কামকু্রলভয 

অওতাে উক্ত ভস্যা ভাধালন উদ্ভাফনী উলদ্যগটি গ্রলণ নুলপ্রযণায উৎ রললফ কাজ কলযলছ। 

 

(ঘ) রক রক দলে গ্রণ কযা লেরছলরা: 
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কামাুরলেয জন্য একটি ওলেফ াআট ও তপবুক তজ তখারা ে, বরত ুংক্রান্ত মাফতীে তথ্য উক্ত 

ওলেফ াআলট ও তপবুক তলজ প্রদান কযা ে। বরতযু অলফদন পযভ গ্রলনয জন্য নরাআলন 

রবরত্তক অলফদন পযভ দতযী কযা ে । তভাফাআর এ এভ এ এয ভাধ্যলভ ক্লা শুরুয তারযখ 

যীোয পরাপর ও নদে দতযীয খফয জরনলে তদওো ে। প্ররেণ তলল প্ররেণাথীলদয 

কভুংস্থালন ােতা প্রদান রালফ অউটলারংু ও ন্যান্যবালফ কাজ াআলে রদলত ােতা প্রদান 

কযা, এলেলে কাজ প্রদানকাযী রফ রবন্ন ংস্থায তথ্য ংগ্র কযা ে এফং প্ররেণাথীলদয তালদয 

ালথ তমাগলমাগ স্থান কলয তদওো ে। 

(ঙ) ফাস্তফােলন চযালরঞ্জ রকবালফ তভাকালফরা কযা লেরছলরা: 

 ১. অআরডো ফাস্তফােলন কভীলদয লমাগীতায বাফ। 

২. প্রলোজনীে অরথকু ংস্থালনয ব্যাফস্থা কযা। 

৩. প্ররেণাথীলদয প্ররেণ তলল কভুংস্থালনয ব্যাফস্থা কযা। 

 

(চ) তটকআকযলণ গৃীত ব্যফস্থারদ: 

উদ্ভাফনী উলদ্যগটি ফাস্তফােলনয জন্য তকরিেবালফ একটি পটওোয দতযীয কাজ শুরু কযা লেলছ। 

 

৩।  পররবতযষির শুরুয কথা  

* কর তট্রলড বরতযু জন্য একটি ফাৎরযক কযালরন্ডায কযা ে।  
* কামাুরলেয জন্য একটি ডােনারভক ওলেফাআট তখারা ে  

(www.ussnil.weebly.com)। তখালন ম্যানুোর দ্ধরতয াাার নরাআলন 

বরত ুরফজ্ঞরি প্রচায  বরতযু অলফদন কযায ব্যাফস্থা কযা ে।  
* বরতযু জন্য অলফদন গ্রন নরাআলন তনওোয জন্য নরাআন তফজড পযভ দতযী কযা 

ে। এ তেলে গুগর পযভ ব্যাফায কযা ে।  
* একটি তপবুক তজ তখারা ে, এফং মাফতীে তথ্যারদ রনেরভত অলরাড কযা ে। 
তজরা ওলেফ তাটাুলর তপবুক তজ ররংক ও নরাআন তফজড অলফদন পযলভয ররংক 

প্রদান কযা ে। 
* কর প্ররেণাথীলদয একটি ডাটালফজ কযা ে। 
* তবৌত সুরফধাদী তমভন ব্রডব্যান্ড আোযলনট ংলমাগ, অফাফে আতযারদ রনরিতকযন কযা 

ে। 
* এ রফললে কামাুরলেয কভকুতাু ও কভচুাযীলদয প্ররেণ প্রদান কযা ে। 
* এ ংক্রান্ত মাফতীে কাজ ভরনটরযং কযা ে। 
* প্ররেনাথীলদয কভুংস্থালন ােতা প্রদালনয জন্য কাজ প্রদানকাযী (Out Sourcing 

ও অন্যান্য) রফরবন্ন ংস্থায ালথ তমাগালমাগ কলয কাজ াআলে রদলত ােতা কযা ে।  
 

(খ) কত ব্যরক্তয জীফলন রযফতনু এললছ: 

১. প্রাে ৩০৫০জন কামাুরলেয তপবুক তজ তদলখলছ ও রফরবন্ন তথ্য ম্পলক ুফগত 

লেলছ। 

২. কামাুরলেয জন্য একটি ডােনারভক ওলেফাআট তখারা  লেলছ। 
৩. তজরায ওলেফ তাটাুলর তপবুক তজ ররংক ও ওলেফাআট ঠিকানা তদওো লেলছ এফং 

তালত রফরবন্ন তথ্য রনেরভত ারনাগাদ কযায পলর উকাযলবাগীযা উকৃত লচ্ছ। 
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৪. এ মনু্ত প্রাে ১২০০ জনলক একারধকফায তভাফাআর এএভএ এয ভালধ্যলভ রফরবন্ন তথ্য 

প্রদান কযা লেলছ। 

৫. কভুংস্থালন ােতা প্রদালনয ং রালফ উলদ্যগ াআরটিং কালর ২১ জনলক 

কভুংস্থালন ােতা প্রদান কযা লেলছ। মালদয রধকাং রি ল্যারন্পং এয কালজ জরড়ত 

অলছ। 

৬. নরাআন অলফদলনয ব্যাফস্থা থাকাে প্ররেণাথীগণ কভ ভলে ঝালভরাীনবালফ 

নরাআলন অলফদন কযলত াযলছ। 

 

(গ) সূদূয প্রাযী রক রক ফদান যাখলফ? 

প্ররেণ কামকু্রলভয ভস্যা জীকযলনয পলর প্ররেণাথীলদয েযানী কভ লেলছ। তাযা লজআ 

ঘতয ফল তভাফাআর, করম্পউটায ও আউরনেন তথ্য তফা তকলিয ভালধ্যলভ কামাুরলেয ওলেফাআলটয 

দ্বাযা মাফতীে তথ্য গ্রন কযলত াযলছ এফং নরাআলন অলফদন পযলভয ভাধ্যলভ অলফদন দারখর 

কযলত াযলছ ও তভাফাআর এ এভ এ এয দ্বাযা তথ্য ালচ্ছ। এলত প্ররেণাথীলদয ভে, েযানী ও 

অরথকু চে কভ লেলছ। এছাড়াও প্ররেণ তলল কাজ প্রদানকাযী রফরবন্ন ংস্থায ালথ 

প্ররেণাথীলদয তমাগলমাগ স্থান কলয কাজ াআলে রদলত লমাগীতা কযা লচ্ছ। পলর তালদয 

কভুংস্থান জতয ও তাাও রাগফ লচ্ছ, তফকাযত্ব হ্রা ালচ্ছ, যুফ ভালজয ফেে তযালধ 

কামকুয ভূরভকা যাখলত ােতা কযলফ এফং াভারজক ারন্ত শৃংখরা বৃরদ্ধয সুলমাগ সৃরি লচ্ছ ও 

লফ। 

 

(ঘ) দ্ধমি/ ভয়/ দ্বাগামন্ত/ ব্য়/ চফায ভায়ন কী কী মযফিযন এয়নয়ি? 

 ভে খযচ মাতাোত 

অআরডো ফাস্তফােলনয অলগ ১ভা ৪রদন ৪০০/- ১০ফায 

অআরডো ফাস্তফােলনয  ১৫ রদন ১০০/- ৩ফায 

অআরডো ফাস্তফােলনয পলর তফা গ্ররতায প্রতযারত তফরনরপট ১৯ রদন ৩০০/- ৭ফায 

 

৪। উপকারষভাগী বা অ্িংলীজষির প্ররতরক্রো/অ্নুভূরত (২০০ লষের মষে রফফযণ রদন) 

লর মাজষবা কাযাে, িীফামারীর প্ররলক্ষে সেষড ভরতযর জন্য আষগ সবল েরািী ষত ত। 

অ্রফষ এ্ষ বার বার সখাজ রিষত ত কষব ভরতয রবজ্ঞরি প্রকাল পাষব। বতযমাষি অ্িাইষি ভরতয 

রবজ্ঞরি প্রকাল ওোে আমরা ঘষর বষই ভরতয িংক্রান্ত যাবতীে তথ্যারে পারে এ্বিং অ্িাইষি 

ভরতযরও আষবেি করষত পাররছ। পরবতীষত অ্রফ সেষক আমাষের সমাবাই এ্ এ্ম এ্ এ্র 

মােষম ভরতয িংক্রান্ত যাবতীে তথ্যারে জারিষে রেষে। এ্ষত কষর আমাষের েরািী ও সভাগারন্ত কম 

ষেষছ। আরম লর মাজষবা কাযাষে করম্পউটার প্ররলক্ষে সেষড প্ররলক্ষে গ্রি করর। প্ররলক্ষে 

সলষ আমাষক আউট সার যিং এ্র মাষেষম কাজ পাইষে রেষত ষযাগীতা কষর। আরম এ্খি বাড়ীষত 

বষ আউটিষারিং এ্র মােষম কাজ কষর আে করর।   
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সমা: ডাবলূ ক প্রামারিক, রপতা: সমা: ারওোর সাষি, ঠিকািা: বাটু টারী পন্চপুকুর, ের, িীফামারী।  

করম্পউটার প্ররলক্ষে সেড, সরা িিং- ১৫০, ব্যাচ িিং-২৫। 

 

৫। টিরবর/গ্রাফ/ ইিষফাগ্রারফকস্/ ছরব/রভরডও 

- টিররভ রবষিে: সটরব বা গ্রাষফর মােষম উপস্থাপি 

- গ্রাফ/ইিষফাগ্রারফকস্ (যরে োষক) 

 

- ছরব (উে সরজুষলি ও মািম্মত নূযিতম ০৬টি ছরব)। 
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রচে-০১ অআরডো ফাস্তফােলনয অলগ প্ররেনাথীগন রাআলন দারড়লে দীঘেণ লো কলয বরত ুপযভ গ্রন কযলছ। 
 

 

রচে-০২ কভীলদযলক অআরডো ফগতকযন 



47 

 

 
 

 

রচে-০৩ স্থানীে কামকু্রভ রযচারনা করভটি ও গন্যভান্য ব্যারক্তয রনকট অআরডো উস্থান ও যাভ ুগ্রন। 
 

 

রচে-০৪ ভাজলফা রধদপতলযয আলনালবন করভটিয রনকট অআরডো উস্থান। 
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রচে-০৫ ঢাকাে এটুঅআ এয প্ররেলণ উদ্ভাফনী উলদ্যগ উস্থান। 

 

 
রচত্র- ৬ মাজষবা অ্রিেফতষর উদ্ভাবিী উষযষগর সলাষকরিং এ্ উপস্থাপি। 
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রচে-০৬ তজরা ওলেফ তাটাুলর ওলেফাআট ও নরাআন অফদলনয ররংক প্রদান। 

 

রচে-০৭ তভাফাআর এ এভ এ ভালধ্যলভ তথ্য প্রদান 
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রচে-০৮ রফরবন্ন রেকাে প্রকারত খফয। 

 

রচে-৯ রফরবন্ন রেকাে প্রকারত খফয। 
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রচে-১০ ভারযচারক ভজালফা রধদপতয কতৃকু ন্যান কামাুরলে উলদ্যগ ম্প্রাযলনয রবপ্রাে প্রকা। 

 
এ্কজি সুরবিাষভাগীর াষে মািিীে প্রিািমন্ত্রী রভরডও কিফাষরষির মােষম সজা প্রলাক মষােষের উপরস্থরতষত কো 

বষি। 

 



52 

 

 
 

 

রচে-১২ প্ররেণ তলল প্ররেণাথীগন অেফধনু ভরক কভুংস্থালন জরড়ত। 

 

- টিরবর/রভরডও (ইউটিউব/ তথ্য বাতােষি আপষাড কষর রিংক উষিখ করুি)। 

তথ্য বাতােি রিংক 

http://css.nilphamari.gov.bd/site/view/video-

gallery/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%B

F%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0

%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%

BF 

-  

৬। উদ্ভাবি ও বাস্তবােি টিম:  

দস্য/দস্যলদয িাম ও ঠিকািা ছরব 

তভাঃ ারদকুয যভান ভন্ডর, ভাজলফা রপায, য 

ভাজলফা কামারে, নীরপাভাযী। 

 

তভাঃ যরদুর আরাভ, রপ কাযী যুক্ত করম্পউটায 

ালযটয, য ভাজলফা কামারে, নীরপাভাযী। 

 

http://css.nilphamari.gov.bd/site/view/video-gallery/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF
http://css.nilphamari.gov.bd/site/view/video-gallery/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF
http://css.nilphamari.gov.bd/site/view/video-gallery/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF
http://css.nilphamari.gov.bd/site/view/video-gallery/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF
http://css.nilphamari.gov.bd/site/view/video-gallery/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF


53 

 

 
 

তভাঃ াীন জাাজ্ঞীয অরভ করম্পউটায প্ররেক, য 

ভাজলফা কামারে, নীরপাভাযী। 

 

তভাছাঃ রখনা আোরভন তরাআ প্ররেক, য ভাজলফা 

কামারে, নীরপাভাযী। 

 

তভাঃ অব্দুর কালদয তাফানী রিজ/এর তভযাভলত প্ররেক, 

য ভাজলফা কামারে, নীরপাভাযী। 

 

তভাঃ তাআজুর আরাভ রপ ােক, য ভাজলফা 

কামারে, নীরপাভাযী। 
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ভন্ত্রণারময়য নাভ: ভাজকল্যাণ ভন্ত্রনারয়, 

অমধদপিয: ভাজমফা অমধদপিয 

কাম যারয়: য ভাজমফা কাম যারয়,পমযদপুয। 

১। উদ্ভাফমনয মমযানাভ:  One UCD One New Trade এয আিায় মফউটি ার যায দ্েড 

চালুকযণ 

২। কীবামফ মাত্রা শুরু/ টভূমভ (মনচেয মফলয়গুমরামক মথাম্ভফ অন্তর্ভকু্ত কময গল্প/ ফণ যনামূরক দ্রখা--

৩০০ মেয ভমধ্য) 

(ক) টভূমভ: 

পরযদপুয তজরাে যকারয ব্যফস্থানাে  রফউটি ারাুয এয  প্ররেলণয প্রদালনয তকান ব্যফস্থা রছরনা। 

তফকায  যুফভররা ও নাযীলদয   এ ধযলনয  প্ররেণ গ্রলণ ব্যাক অগ্র  থাকা লত্বও স্বল্প খযলচ 

ভানিত  রফউটি ারাুয  এয প্ররেণ তফা তত না। এভন একটি তপ্রোলট  ভাজলফা 

রধদপতয ভারযচারক গাজী তভাািদ নূরুর করফয তঘারলত One UCD One New 

Trade এয অওতাে  য ভাজলফা কামকু্রভ, পরযদপুয এয ধীন ‘রফউটি ারাুয প্ররেণ 

তট্রড’  চালু কযা ে।  পরযদপুয তজরায স্থারনক চারদায রবরত্তলত, তফকায যুফভররা ও নাযীলদয  

জন্য  অদৄরনক ও যুলগালমাগী  কভুংস্থান  সৃরি,  ফাস্তফিত  রযকল্পনা গ্রণ কলয তালদয 

ভালজয  ভরতরালত  রনলে অাে রছর এ প্রকলল্পয ভৄর উলেশ্য। মা ফতভুালন ন্যান্য প্ররতষ্ঠালনয 

ালথ প্ররতলমারগতা ও ন্যান্য চযালরঞ্জ তভাকালফরা কলয পরযদপুয লয  ীলল ু স্থান ধলয তযলখলছ।   

(খ) রফদ্যভান ভস্যা/চযালরঞ্জভ: 

লচতনতায বাফ, াভারজক ও  ধভীে কুংস্কায আতযারদ রছর ফলচলে ফড় ভস্যা। এ চযালরঞ্জভ 

তভাফালফরা কলয নাযীলদয  উলদ্যাক্তা  রললফ গলড় ততারা ও  তালদয  জন্য একটি সুষু্ঠ কভুরযলফ 

সৃরি কযা ে।    

(গ) নুসপ্রযণায উৎ: 

ভাজলফা রধদপতলযয ভা রযচারক গাজী তভাািদ নূরুর করফয স্যালযয One UCD 

One New Trade িাষম FB সপাষস্ট্র কযাষম্পইি তথলক  নুপ্রাণীত লে কাজ শুরু কযা।  

 (ঘ) রক রক দলে গ্রণ কযা লেরছলরা: 

এ জন্য প্রাথবভক অফস্থাে একটি কক্ষ বা া কয়য উন্নত ভায়নয চডয়কায়যটয কয়য তায়ত আধুবনক 

বফউটি ারাুয এয ফ ধযয়নয যঞ্জাভীয ব্যফস্থা কযা য়েবির। 

(ঙ) ফাস্তফােলন চযালরঞ্জ রকবালফ তভাকালফরা কযা লেরছলরা 



55 

 

 
 

উন্নত ও ভানিত  তফাভান রনরিত কযতণ রলেয স্থানীে প্রান ও ম্পদ ব্যফস্থানায ভাধ্যলভ এ 

চযালরঞ্জ তভাকালফরা কযা ে।  

 (চ) তটকআকযলণ গৃীত ব্যফস্থারদ: 

ফতভুান কার ৮.০০ লত রফকার ৫.০০ টা মনু্ত তফা প্রদান কযা ে। এ প্ররেণ কামকু্রভ তটকআ 

কযলত প্রররেত নাযী ও যুফভররালদয স্বফরম্বী কযলত য ভাজলফা কামকু্রলভয অওতাে 

সুদভৄক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কযা ে।  প্ররেণাথীলদয  প্ররেণ তলল পু ুঁরজ  াফায রনিেতা থাকাে 

কলরয অগ্র ব্যাক ালয বৃরদ্ধ তলেলছ।   

৩।  পররবতযষির শুরুয কথা অথফা এই উয়দ্যাগ কী কী কল্যাণ ফময় এয়নয়ি (মনচেয মফলয়গুমরামক 

অনুযণ কময গল্প/ ফণ যনামূরক দ্রখা— ২০০ মেয ভমধ্য)  

 

(খ) কত ব্যরক্তয জীফলন রযফতনু এললছ: 

এ ম যন্ত ায় ২০ জমনয জীফন ভামনয মযফিযন এমনমছ। 

(গ) সূদূয প্রাযী রক রক ফদান যাখলফ? 

নাযীয ক্ষভতােন ও আত্ন কভসু্থান সৃবিয জন্য এ চেড বফয়ল ভূবভকা যাখয়ফ। 

(ঘ) দ্ধমি/ ভয়/ দ্বাগামন্ত/ ব্য়/ চফায ভায়ন কী কী মযফিযন এয়নয়ি? 

য ভাজলফা কামকু্রভ, পরযদপুয উলদ্যালগ  এ কামকু্রভ গ্রণ কযাে স্বল্প অলেয ভানুল স্বল্প খযলচ 

প্রররেত রফউটিরোন দ্বাযা তাঁলদয কারিত তৌন্দম ুচচাু কযলত াযলছ। লযয ব্যস্ততভ ারাুলয 

তমলে দীঘ ুভে ফল তাকলত লচ্ছনা  এলত তালদয ভে ও থ ুদুলটাআ ােে লচ্ছ।  

৪। উপকারষভাগী বা অ্িংলীজষির প্ররতরক্রো/অ্নুভূরত (২০০ লষের মষে রফফযণ রদন) 

উকায দ্বাগীযা িাযা িামদয মন্তাল জনক অমবভি ব্ক্ত কমযমছন।দ্ফায ভান,দ্ফায ধযন,দ্ফায 

মযমফ,দ্ফায অফদান ইিযামদ মফলময় িাযা িামদয িবাগ আিায কথা প্রকা কমযমছন। 
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৫। টিরবর/গ্রাফ/ ইিষফাগ্রারফকস্/ ছরব/রভরডও 

ছমফ (উচ্চ দ্যজুমরন  ভানম্মি নূযনিভ ০৬টি ছমফ)। 
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৬। উদ্ভাফন  ফাস্তফায়ন টিভ  

দস্য/দস্যয়দয নাভ  ঠিকানা ছমফ 

১. জনাফ দ্ভাাম্মাদ নূরুর হুদা,  

   কাযী মযচারক 

   দ্জরা ভাজমফা কাম যারয়, পমযদপুয 

২. দ্ফগভ পমযদা ইয়ামভন 

    দ্ য ভাজকভী 

    য ভাজমফা কাম যারয়, পমযদপুয 

৩. দ্ফগভ মফথী নাগ  

    মচপ মফউটিময়ান, দক্ষিা উন্নয়ন প্রমক্ষণ দ্কন্দ্র,  

    য ভাজমফা কাম যারয়, পমযদপুয 

গ্রু িবফ 

 

 

 

 


