
নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন   
  

িংপুি  সেলা   

ইননানেশন োনকেল, ২৩ সে ২০১৫  

 



বর্েোন অবস্থা 
িংপুি সেলা উদ্ভাবনী কে েশালায় অংশগ্রহণ কনিন ৭২ েন কে েকর্ো। 

উদ্ভাবনীেংরিষ্ট প্ররর্ষ্ঠানেমূহ: সেেন সেলা প্রশােন, উপনেলা প্রশােন, 

কৃরি, স্বাস্থয, েরহলা রবিয়ক, েেবায়, ডাক, রশক্ষা, ভূরে, পরিবাি 

পরিকল্পনা রবোগ ইর্যারি।  

সেলা প্রশােননি চলোন পাইলট উনযাগঃ ৪টি  (ইনলক্ট্ররনক ল্যান্ড 

সিকড ে রেনেে, সোবাইল সকাট ে ম্যাননেনেন্ট রেনেে, পীিগঞ্জ ভূরে 

অরিনেি রডরেটাইনেশন, সেলা প্রশােনকি কাে োলনয়ি রডরলং 

লাইনেন্স অনটানেশন) 

সবেিকারি উদ্ভাবনী উনযাগঃ সনই , র্নব ১৫টি েিকারি উনযাগ িনয়নে। 

 



পাইলট উনযাগেমূহ  

 

 

 

পাইলট উনযানগি রশনিানাে  স্থান  বাস্তবায়নকািী  

ইলেকট্রনিক ল্যান্ড রেকর্ ড নিলেম  সেলা প্রশােনকি কাে োলয়, 

িংপুি 

এটুআই ররাগ্রাম, রধািমন্ত্রীে কার্ ডােয় ও ভূনম 

মন্ত্রণােয় এে িহায়তায় েংপুে রেো রশািি 

(োেস্ব শাখা), েংপুে 

রমাবাইে রকার্ ড ম্যালিেলমন্ট 

নিলেম  

সেলা প্রশােনকি কাে োলয়, 

িংপুি  

এটুআই ররাগ্রাম, রধািমন্ত্রীে কার্ ডােয় এে 

িহায়তায় েংপুে রেো রশািি (রেএম শাখা), 

েংপুে 

পীেগঞ্জ উপলেো ভূনম অনিলিে 

নর্নের্াইলেশি  

উপলেো ভূনম অনিি, 

পীেগঞ্জ  

রেো রশািক, অনতনেক্ত রেো রশািক 

(োেস্ব), উপলেো নিব ডাহী অনিিাে এে রর্ৌথ 

িহায়তায় িহকােী কনমশিাে (ভূনম), পীেগঞ্জ 

সেলা প্রশােনকি কাে োলনয়ি 

ব্যবো বারনেয শাখাি রডরলং 

লাইনেন্স অনটানেশন  

সেলা প্রশােনকি কাে োলয়, 

িংপুি  

এটুআই ররাগ্রাম, রধািমন্ত্রীে কার্ ডােয় এে 

িহায়তায় েংপুে রেো রশািি (ব্যবিা বানিেয 

শাখা), েংপুে 

পরিবাি পরিকল্পনা রনরির্কিন 

(শুরুনর্ই পরিবাি পরিকল্পনা)  

উপনেলা পরিবাি 

পরিকল্পনা অরিে, গঙ্গাচড়া  

উপনেলা পরিবাি পরিকল্পনা কে েকর্ো, 

গঙ্গাচড়া  



পাইলট উনযানগি রশনিানাে  স্থান  বাস্তবায়নকািী  

োনেম্মর্ িেল উৎপািননি োধ্যনে 

কৃরি পনেি নায্যমূল্য রনরির্কিন, 

গঙ্গাচড়া 

উপনেলা কৃরি অরিে , গঙ্গাচড়া উপনেলা কৃরি কে েকর্ো, গঙ্গাচড়া 

সটকেই উন্নয়নন েরহলানিি েে 

প্ররশক্ষন ও ঋণ প্রিান 

উপনেলা েরহলা রবিয়ক 

কে েকর্োি কাে োলয়, গঙ্গাচড়া 

উপনেলা েরহলা রবিয়ক কে েকর্ো, 

গঙ্গাচড়া 

েরেরর্ রনবন্ধন েহেীকিণ ও সটকেই 

েেবায় েরেরর্ গঠন 

উপলেো িমবায় অনিি, 

বদেগঞ্জ 

উপলেো িমবায় কম ডকতডা, 

বদেগঞ্জ 

সিরেরিকৃর্ িরলল সিির্ প্রিান 

প্ররিয়া েহেীকিন 

িাব-রেনেস্ট্রাে অনিি, 

তাোগঞ্জ এবং গঙ্গাচড়া 

িাব-রেনেস্ট্রাে (তাোগঞ্জ এবং 

গঙ্গাচড়া)  

রশক্ষার্থীনিি োনে উপবৃরি রবর্িন 

েহেীকিন 

উপলেো মাধ্যনমক নশক্ষা অনিি 

(গঙ্গাচড়া এবং র্ািাগঞ্জ) 

উপলেো মাধ্যনমক নশক্ষা অনিিাে  

(গঙ্গাচড়া এবং র্ািাগঞ্জ) 

রশক্ষনকি আরর্থ েক রবিয়ািী 

রনষ্পরিকিন 

উপনেলা রশক্ষা অরিে (গঙ্গাচড়া 

এবং র্ািাগঞ্জ) 

উপলেো নশক্ষা অনিিাে  

(গঙ্গাচড়া এবং র্ািাগঞ্জ) 

রনিাপি েবরে উৎপািন উপনেলা কৃরি অরিে,  

পীিগাো 

উপনেলা কৃরি অরিোি, পীিগাো 

 

পাইলট উনযাগেমূহ  



পাইলট উনযানগি রশনিানাে  স্থান  বাস্তবায়নকািী  

হাট বাোি ব্যাবস্থাপনা, পীিগাো উপনেলা রনব োহী অরিোি 

এি কাে োলয়, পীিগাো  

উপনেলা রনব োহী অরিোি এবং 

উপনেলা প্রনকৌশলী, পীিগাো 

রেনেনস্ট্র ও নেইনপ িানভ ডি র্াক নবভাগ, েংপুে  রর্পুটি রপাে মাোে রেিালেে  

পাঠদাি কার্ ডক্রম আিন্দপূণ ড ও আকর্ ডিীয় 

কেলিে মাধ্যলম মািিম্মত রাথনমক নশক্ষা 

নিনিতকেি 

উপলেো নশক্ষা অনিি, 

নমঠাপুকুে 

উপলেো নশক্ষা অনিিাে, 

নমঠাপুকুে 

রপিশি রকইি নিষ্পনিকেণ উপলেো নহিাবেক্ষণ 

অনিি, নমঠাপুকুে।  

উপলেো নহিাবেক্ষণ অনিিাে, 

নমঠাপুকুে  

েরুেী স্বাস্থ্য রিবা উপনেলা স্বাস্থয সকন্দ্র 

(পীেগঞ্জ এবং তাোগঞ্জ)  

উপনেলা স্বাস্থয ও পরিবাি 

পরিকল্পনা অরিোি, র্ািাগঞ্জ 

নিধ ডানেত খেলচ দনেে রেনেনস্ট্র নিনিত কেি িাব-রেনেস্ট্রাে অনিি, 

নমঠাপুকুে 

োব-সিরেস্ট্রাি, রেঠাপুকুি 

পাইলট উনযাগেমূহ  



সেিা পাইলট উনযাগ 

িংপুি সেলাি পীিগঞ্জ উপনেলাি ভূরে অরিে রডরেটালাইনেশন। 

প্রকল্প/উনযানগি িনল সৃষ্ট পরিবর্েনঃ 

• স্বল্প েেনয়ি েনধ্য নােোিী, েোোগ ও েোএকত্রীকিণ  

• স্বল্প খিনচ সেবা গ্রহণ 

• কে েকর্ো ও কে েচািীনিি স্বচ্ছর্া ও েবাবরিরহর্া রনরির্কিণ 

• রনরব েঘ্ন সেবা প্রিান 

• দুনীরর্ হ্রাে 

• েনগনণি দুি েশা লাঘব 

• র্থ্য প্রযুরি রনেেি ভূরে ব্যবস্থাপনা গনড় সর্ালা 

• েেয় ও অর্থ ে োশ্রয় কনি েনগনণি সিাড়নগাড়ায় সেবা সপৌনে সিওয়া 

• ভূরে প্রশােননি কে েকর্ো- কে েচািীনিি যুনগাপনোগী প্রযুরি ব্যবহানিি োধ্যনে িক্ষর্া উন্নয়ন কিা  

• েনগণ কর্তেক ট্যাক্স কযালকুনলটনিি োধ্যনে েরেি ভূরে উন্নয়ন কি রনর্ োিনণি সুনোগ সৃরষ্ট হওয়া  

• খাে, অরপ ের্, পরির্যি, লাওয়ারিশ েরেি র্ারলকােমূহ ডাটানবে প্রস্তুর্েহ ওনয়বোইনট েরন্ননবশ কিা 

• েেয় ও অর্থ ে োশ্রয়ঃ পূনব ে নােোরিি েে ৪৫ রিন েেয় লাগর্, এখন লানগ ১৮/২০ রিন। এোড়াও আনগ সেখানন িালাল 

চনিি েে ১০০০/২০০০ টাকা লাগনর্া, এখন সেখানন ২৪৫ টাকা েিকাি রনর্ োরির্ রি লানগ।  

• সেবা প্রর্যাশী েনগণ কর্তেক এেএেএে োরে েনেি োধ্যনে র্থ্য প্রারিি সুনোগ সৃরষ্ট হনয়নে।  

 



গৃহীর্ আইরেটি উনযানগি র্ারলকা  

পাইলট উনযানগি রশনিানাে  স্থান  বাস্তবায়নকািী  

ইলেকট্রনিক ল্যান্ড রেকর্ ড 

নিলেম  

সেলা প্রশােনকি কাে োলয়, 

িংপুি 

এটুআই ররাগ্রাম, রধািমন্ত্রীে কার্ ডােয় ও 

ভূনম মন্ত্রণােয় এে িহায়তায় েংপুে রেো 

রশািি (োেস্ব শাখা), েংপুে 

রমাবাইে রকার্ ড ম্যালিেলমন্ট 

নিলেম  

সেলা প্রশােনকি কাে োলয়, 

িংপুি 

এটুআই ররাগ্রাম, রধািমন্ত্রীে কার্ ডােয় এে 

িহায়তায় েংপুে রেো রশািি (রেএম 

শাখা), েংপুে 

পীেগঞ্জ উপলেো ভূনম অনিলিে 

নর্নের্াইলেশি  

উপলেো ভূনম অনিি, পীেগঞ্জ  রেো রশািক, অনতনেক্ত রেো রশািক 

(োেস্ব), উপলেো নিব ডাহী অনিিাে এে 

রর্ৌথ িহায়তায় িহকােী কনমশিাে (ভূনম), 

পীেগঞ্জ 

সেলা প্রশােনকি কাে োলনয়ি 

ব্যবো বারনেয শাখাি রডরলং 

লাইনেন্স অনটানেশন  

সেলা প্রশােনকি কাে োলয়, 

িংপুি 

এটুআই ররাগ্রাম, রধািমন্ত্রীে কার্ ডােয় এে 

িহায়তায় েংপুে রেো রশািি (ব্যবিা 

বানিেয শাখা), েংপুে 



উদ্ভাবনী উনযাগ েেন্বয়  

  রনয়রের্ পরিিশ েন 

  ১। সেলা প্রশােক      ২। অরর্রিি সেলা প্রশােক (রশক্ষা ও আইরেটি)  

 ৩। অরর্রিি সেলা প্রশােক (িােস্ব)   ৪।উপনেলা রনব োহী অরিোি।  

 োরেক উন্নয়ন েেন্বয় েোয় এনেন্ডাভুিকিণ ও রনয়রের্ আনলাচনা 

 রবরেন্ন রবিনয় পুিষ্কাি/প্রনণািনা প্রিান কিা হনয়নে/হনচ্ছ। 

 প্ররর্ ব্যানচ িশেন কনি সেলা প্রশােনকি কাে োলয় ও অোে অরিনেি 

অরিে েহকািীনিি করিউটাি রবিনয় প্ররশক্ষন প্রিান কিা হনয়নে। 

 সেলাি েে একটি ইননানেশন সিেবুক গ্রুপ সপইে সখালা হনয়নে/হনচ্ছ। 

 গর্ ১৯ োনুয়ািী, ২০১৫ োনল িংপুি সেলা প্রশােনকি কাে োলনয় 

ইননানেশন োনকেল আনয়ােন কিা হয়।  



উদ্ভাবনী উনযাগ িনলাআপ  

 

 ইননানেশন টিনেি েোয় উদ্ভাবনী উনযাগ রবিনয় 

আনলাচনা কিা হয়। 

 সেলা উন্নয়ন েেন্বয় েোয় উদ্ভাবনী উনযানগি অগ্রগরর্ 

রননয় আনলাচনা কিা হয়। 

 সেলা প্রশােক, অরর্রিি সেলা প্রশােক (রশক্ষা ও 

আইরেটি), অরর্রিি সেলা প্রশােক (িােস্ব), উপনেলা 

রনব োহী অরিোিবৃন্দ রনয়রের্ উদ্ভাবনী উনযাগগুনলা 

েরনটরিং কনি র্থানকন।  



ি 

নং 

উনযানগি নাে েেয় োশ্রয় মূল্য োশ্রয় রেরেট োশ্রয় 

০১ ইলেকট্রনিক ল্যান্ড রেকর্ ড নিলেম  

প্রকল্প/উনযানগি িনল সৃষ্ট পরিবর্েনঃ 

কে েকর্ো ও কে েচািীনিি স্বচ্ছর্া ও 

েবাবরিরহর্া রনরির্কিণ, দুনীরর্ হ্রাে, 

খরর্য়ান প্রিাননি সক্ষনত্র ভুল হ্রাে পাওয়া, 

ভূরে ব্যবস্থাপনায় র্থ্য প্রযুরিি ব্যবহাি, 

ব্যাচ এরিি োধ্যনে দুই লাখ খরর্য়ান 

োশনাল আকোইনে েংিক্ষন কিা হনয়নে 

োি োধ্যনে রবনেি সে সকান স্থান সর্থনক 

খরর্য়ান সিখা োনব এবং খরর্য়ান 

গ্রহনণি েে আনবিন সিওয়া োনব। 

 পূলব ড- ৩০/৪০ 

নদি 

 

 বতডমালি-  

েরুেী ০৫ নদি 

িাধােণ ০৭ নদি 

 পূনব ে-

১৫০০/- 

 

 বর্েোনন- 

েরুিী ৫২/- 

োর্ািণ ৩২/- 

 পূনব ে- ৫/৬ বাি রডরে 

অরিনে আেনর্ হনর্া।  

 

 বর্েোনন- 

সহল্পনডস্ক সর্থনক খরর্য়ান 

সনয়াি সক্ষনত্র ০২ বাি 

আেনর্ হয়, UDC 

খরর্য়ান সনয়াি সক্ষনত্র 

০১ বাি আেনর্ হয়। 

বর্েোনন রডরে অরিনে 

আেনর্ হয় না। 

টিরেরেনর্ পরিবর্েন 



ি 

নং 

উনযানগি 

নাে 

েেয় োশ্রয় মূল্য োশ্রয় রেরেট োশ্রয় 

০২ রমাবাইে 

রকার্ ড 

ম্যালিেলমন্ট 

নিলেম  

৪০% িময় িাশ্রয় 

হলব (কােণ 

একবালেই িকে 

তথ্য নিলেলম 

আপলোর্ রদয়া হলব, 

এে িলে একবালেই 

নরন্ট কলে িকে 

তথ্য পাওয়া র্ালব) 

৩০% মূল্য োশ্রয় 

হনব। 

(োেলাি নরর্থ 

েংগ্রনহি েে 

বািবাি আেনর্ 

হনব না, িনল 

োর্ায়ার্ খিচ হ্রাে 

পানব) 

৩ বাি 

(পূনব ে নকল গ্রহণ কিনর্ 

রর্ন/চাি বাি আেনর্ হনর্া, 

বর্েোনন একবািই আো 

লাগনব, কািণ রেনেে সর্থনক 

োেলাি েব র্থ্য পাওয়া 

োনব)  

 র্াৎক্ষরণকোনব েনগণ 

অপিানর্ি র্থ্য োননর্ 

পািনে। পূনব ে একারর্কবাি 

আেনর্ হনর্া। 

টিরেরেনর্ পরিবর্েন 



ি 

নং 

উনযানগি নাে েেয় োশ্রয় মূল্য োশ্রয় রেরেট োশ্রয় 

০৩ পীেগঞ্জ উপলেো ভূনম 

অনিলিে 

নর্নের্াইলেশি  

 িামোেীে েন্য  

পূলব ড-৪৫ নদি  

বতডমালি- ১৮ নদি 

তথ্যরানিে েন্য  

পূলব ড নূণ্যতম ০৭ নদি 

োগলতা, বতডমালি ১ নদি 

োলগ 

 পূনব ে ১০০০/ 

২০০০ টাকা 

 বর্েোনন 

২৪৫/- 

 পূনব ে- ৪/৫ 

বাি 

 

 বর্েোনন- ১ 

বাি 

০৪ সেলা প্রশােনকি 

কাে োলনয়ি ব্যবো 

বারনেয শাখাি রডরলং 

লাইনেন্স অনটানেশন  

পূলব ড- ৪০/৪৫নদি  

 

বর্েোনন-২০ নদি 

পূনব ে ১৫০০/- 

বর্েোনন 

৩০০/- 

পূনব ে ৪/৫ 

বাি 

বর্েোনন- ১ 

বাি 

টিরেরেনর্ পরিবর্েন 



িরে

ক নং 

উনযানগি নাে েেয় োশ্রয় মূল্য োশ্রয় রেরেট 

োশ্রয় 

০৫ কৃিক পে োনয় োনেম্মর্ বীে 

(র্ান) 

আউশ সেৌসুনে িলন বৃরিি েে কৃিকনিি 

োনে োনেম্মর্ বীে র্ান রবর্িন কিা হয়। 

০৬ পরিবাি পরিকল্পনা রনরির্কিন 

(শুরুনর্ই পরিবাি পরিকল্পনা) 

৬ োনে ৬০/৬৫টি রববানহি সক্ষনত্র সেবা, খিচ 

লানগ না 

০৭ োনেম্মর্ িেল উৎপািননি 

োধ্যনে কৃরি পনেি নায্যমূল্য 

রনরির্কিন 

Integrated agricultural 

project িান্ড রিনর্ েম্মর্ হনয়নে 

 

০৮ সটকেই উন্নয়নন েরহলানিি েে 

প্ররশক্ষন ও ঋণ প্রিান 

পূনব ে-৬ রিন 

বর্েোনন-৩ রিন 

পূনব ে 

৩০০/- 

বর্েোনন 

১০০/- 

পূনব ে-৬ 

বাি 

বর্েোনন 

৩ বাি 

টিরেরেনর্ পরিবর্েন 



িরেক  

নং  

উনযানগি নাে েেয় োশ্রয় মূল্য োশ্রয় রেরেট োশ্রয় 

০৯ েরেরর্ রনবন্ধন 

েহেীকিণ ও সটকেই 

েেবায় েরেরর্ গঠন 

পূনব ে-১/২ োে 

বর্েোনন ৪/৫ 

রিন 

পূনব ে-৫০০ টাকা 

বর্েোনন শুধু োত্র 

রি প্রিান 

পূনব ে ৩/৪ বাি 

বর্েোনন ১ 

বাি 

১০ সিরেরিকৃর্ িরলল 

সিির্ প্রিান প্ররিয়া 

েহেীকিন 

িরলল সিির্ প্রিান প্ররিয়া েহে কিাি েে বালাে বই 

এি প্রাপ্যর্া রনরির্ কিা হনচ্ছ।   

১১ রশক্ষার্থীনিি োনে 

উপবৃরি রবর্িন 

েহেীকিন 

পূনব ে ৫/৬ োে 

পনি ১ োে 

 পূনব ে ৫০/- 

 পনি ২০/- 

পূনব ে-৪ বাি 

পনি-১ বাি 

১২ রশক্ষনকি আরর্থ েক 

রবিয়ািী রনরির্কিন 

পূনব ে ৭ রিন 

বর্েোনন ১/৩ 

রিন। 

পূনব ে-৫০০ টাকা 

পনি-১০০ টাকা 

 

পূনব ে ৫/৭ বাি 

বর্েোনন ১ 

বাি 

টিরেরেনর্ পরিবর্েন 



িরেক 

নং  

উনযানগি নাে েেয় োশ্রয় মূল্য োশ্রয় রেরেট 

োশ্রয় 

১৩ রনিাপি েবরে উৎপািন িাোয়রনক কীটনাশনকি পরিবনর্ে জেব 

কীটনাশক ব্যবহৃর্ হনচ্ছ।  

১৪ হাট বাোি ব্যবস্থাপনা হাট বাোি ব্যবস্থাপনা সুচারুোনব কিাি েে এই 

উনযাগ সনয়া হনয়নে।  

১৫ সিরেরস্ট্র ও রেইরপ োরে েে পূনব ে-২/৩ রিন 

পনি-১ রিন 

পূনব ে-৩০ টাকা 

পনি-১০ টাকা 

পূনব ে- ২/৩ 

বাি 

পনি-১ বাি 

১৬ পাঠিান কাে েিে আনন্দপূণ ে ও 

আকি েনীয়কিননি োধ্যনে 

োনেম্মর্ প্রার্থরেক রশক্ষা 

রনরির্কিন 

রশক্ষাি োন উন্নর্ কিাি েে এই উনযাগ 

চলোন। 

টিরেরেনর্ পরিবর্েন 



িরেক 

নং  

উনযানগি নাে েেয় োশ্রয় মূল্য োশ্রয় রেরেট োশ্রয় 

১৭ সপনশন সকইে রনষ্পরি 

েহেীকিণ 

২ টি সপনশন সকে রনষ্পরি হনয়নে। 

১৮ েরুিী স্বাস্থয সেবা সিাগীনক েরুিী স্বাস্থয সেবা সিওয়াি পনি 

সিরেনস্ট্রশন কিা হনচ্ছ। এি িনল োিাত্মক 

আহর্ সিাগীনিি সক্ষনত্র রচরকর্ো সেবা রিনর্ 

সিরি হনচ্ছ না। 

১৯ রনর্ োরির্ খিনচ িরলল সিরেরস্ট্র 

রনরির্ কিন 

পূনব ে-৫/৭ রিন 

পনি-১/২ রিন 

পূনব ে-৬০০/- 

পনি-১০০/- 

পূনব ে-৩ বাি 

পনি-১ বাি 

টিরেরেনর্ পরিবর্েন 



 
 

 

 

  
  

পনেকল্পিা: ২০১৫  
পেবতী ৬ মালি রেো ইলিালভশি টিম উদ্ভাবিী উলযাগ িমন্বয় ও শনক্তশােী কোে 

েন্য র্া কেলবেঃ  

০১। নিয়নমত পনেদশ ডিেঃ 

রনত দুই মালি রেো রশািক কর্তডক একটি উলযাগ পনেদশ ডি) 

রনত মালি অনতনেক্ত রেো রশািক (নশক্ষা ও আইনিটি) ও অনতনেক্ত রেো রশািক (োেস্ব) 

কর্তডক একটি উলযাগ পনেদশ ডি) 

উপলেো নিব ডাহী অনিিাে কর্তডক নিয়নমত পনেদশ ডি। 

০২। ওনেলয়লন্টশলিে আলয়ােিেঃ 

বদেীসূলে নূতি রর্াগদািকৃত কম ডকতডালদে েন্য ০১ নদি এে ওনেলয়লন্টশি রকালি ডে আলয়ােি 

কো। 

 ০৩। উদ্ভাবনী উনযাগ গুনলা বাস্তবায়নন প্রনয়ােনীয় রিকরননি েশনা প্রিানঃ 

রবোগীয় করেশনাি, সেলা প্রশােক, অরর্রিি সেলা প্রশােকগণ, সেলা পে োনয়ি কে েকর্োগণ 

এবং উপনেলা রনব োহী অরিোিগণ উদ্ভাবনী উনযাগ গুনলা বাস্তবায়নন প্রনয়ােনীয় রিকরননি েশনা 

প্রিান কিনবন। 

 



পরিকল্পনা: ২০১৫ 

 ০৪। রনয়রের্ উদ্ভাবনী েোি আনয়ােনঃ 

  সেলা পে োনয় প্ররর্ রর্ন োনে একটি েো, 

  উপনেলা পে োনয় প্ররর্ দুই োনে একটি েো, 

০৫। প্রযুরিগর্ েহায়র্া গ্রহনন প্রনয়ােনীয় সোগানোগ ও পিােশ ে প্রিান, 

০৬। নতুন উদ্ভাবন উৎোরহর্ কিাি উনেনে আইরেটি রবিনয় সেলা ও উপনেলাি 

কে েকর্োনিি েে ৪ টি প্ররশক্ষনণি আনয়ােন কিা।  

০৭।  বেি সশনি সেলা ও উপনেলা পে োনয়ি েিল ও কাে েকিী উনযাগনক 

পুিস্কৃর্কিণ/ প্রনণািনা প্রিান।  

০৮। সেলা উদ্ভাবনী উনযাগ েিনকে েনচর্নর্া সৃরষ্টি লনক্ষয 

    সেলা উদ্ভাবনী ব্লগ-এ সপাে উৎোরহর্কিণ।  

০৯। উপনেলা ইননানেশন োনকেল আনয়ােন কিা। 

 



উপনেলা ইননানেশন োনকেল আনয়ােন, ২০১৫ এি 

েম্ভাব্য র্ারিখ 

িরেক নং উপনেলা র্ারিখ 

১। েিি ১০/০৬/২০১৫ 

২। গংগাচড়া ১৫/০৬/২০১৫ 

৩। বিিগঞ্জ ২৫/০৬/২০১৫ 

৪। কাউরনয়া ১২/০৭/২০১৫ 

৬। র্ািাগঞ্জ ১৬/০৭/২০১৫ 

৭। পীিগঞ্জ ২৬/০৭/২০১৫ 

৮। পীিগাো ১০/০৮/২০১৫ 

৯। রেঠাপুকুি ২২/০৮/২০১৫ 




