
�জলা পযােয়�  ইেনােভশন সং�া� ত�ািদ 
�জলা �শাসেকর কাযালেয়র �রকড �ম শাখা হেত � � "ইউিডিসর মা�েম অনলাইেন খিতয়ান �দান ":   
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"ইউিডিসর মা�েম অনলাইেন খিতয়ান �দান" 
িশেরানােম �জলা �শাসেকর কাযালেয়র �রকড �ম � �
শাখা হেত অনলাইেন খিতয়ান সরবরাহ চা�করণ �ক� 
�হণ করা হেয়েছ। জনসাধারেণর �জলা �শাসেকর 
কাযালয় হেত বতমান� �  প�িতেত খিতয়ান �পেত অেনক 
সময় লােগ। স�িত �রকড�ম হেত ইউিনয়ন িডিজটাল �

�স�ার (UDC) এর মা�েম খিতয়ান �দয়ার উে�গ 
�হণ করা হেয়েছ। �াথিমক পযােয় � ৬� উপেজলার ৬� 
ইউিনয়ন পিরষদ �থেক পাইলট �ক� িহেসেব এ 
কায�ম চা� করা হ� য়। বতমােন � �জলার সকল ইডিনয়ন 
পিরষদ �থেক এ কায�ম চা� করা � হেয়েছ। 
"ইউিডিসর মা�েম অনলাইেন এক�  খিতয়ান সরবরাহ 
�পেত খরচ হয় :  
(১) পচার �কাট িফ খরচ � � ২২/–টাকা (২) ইউিডিস’র 
খরচ ৫০/–টাকা (৩) অনলাইন �াংক খরচ ৫/–টাকা 
(৪) পচা ��রেণর জ� ডাক �েকট খরচ � ১৪/–টাকা (৫) 
আ�সাংিগক খরচ ৯/–টাকা সবেমাট খরচ � ১০০/–
(একশত) টাকা।  
জনসাধারণ �কাথায় এবং িকভােব খিতয়ান �পেত 
আেবদন করেবন :  
জনসাধারণ �ার িনকট� ইউিনয়ন পিরষেদ িগেয় 
উপেরাি�িখত িফ জমা িদেয় ইউিনয়ন িডিজটাল �স�ার 

(UDC) এর উে��ার মা�েম �জলা ওেয়ব �পাটােল �
আেবদন করেবন। ওেয়ব �পাটাল �থ� েক আেবদন� 
�রকড�েম ��রণ � করা হয়। িনধািরত সমেয়র মে� �
খিতয়ান �রকড�ম হেত �রিজি� ডাকেযােগ ��রণ করা �
হয়। খিতয়ােনর যাবতীয় �লনেদন অনলাইন �াংেকর 
মা�েম করা হয়।  

আইিডয়া বা�বায়েনর আেগ 
সময় লাগত ১/৩ মাস এবং 
যাতায়াত করেত হত ৭/৮ বার 
আর এেত ৭০০/৮০০ টাকা 
খরচ হত। �কান �কান ��ে� 
চািহত খিতয়ান �পত না। 
 
বা�বায়েনর পের সময় লােগ 
৩ িদন এবং যাতায়াত করেত 
হয় না িনকটবত�  ইউিনয়ন 
িডিজটাল �স�াের  িগেয় �সবা 
পায়, আর এেত মা� ১০০ টাকা 
খরচ হয়। 
আইিডয়া বা�বায়েনর ফেল 
�সবা�িহতার সময় কেমেছ  
এবং �জলা অিফেস অথাৎ �
�জলা �শাসেকর কাযালেয় �
আসেত হয় না িনকটবত� 
ইউিনয়ন িডিজটাল �স�াের 
িগেয় তােদর কাি�ত �সবা 
পান। এেত ৬০০/৭০০ টাকা  
খরচ কেমেছ। 
 
এ প�িতেত খিতয়ান �পেত 
TCV  অজন হেয়েছ� । 

এেতকের জনসাধারেণর সময় 
এবং খরচ কেম �গেছ। 

জনাব �শায়াইব 
আহমাদ, সহকারী 
কিমশনার, �জলা 
�শাসেকর কাযালয়� , 
নও�া। 
�মাবাইলঃ 
০১৭৩৪৫২০৫৮১,  
ই-�মইল: 
shoaibahmad36
@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



�ে�া�ের �াম আদালত 

 
¯’vbxq miKvi wefvM, bIMuv B‡bv‡fkb: (1) wbR D‡`¨v‡M MÖvg Av`vjZ MVb I Gi e¨envi msµvšÍ ÔÔ cÖ‡køvË‡i MÖvg Av`vjZ 
ÕÕ cyw¯ÍKv cÖKvk I A¨v‡Ûªv‡qW cøvUdi‡g MÖvg Av`vjZuÕÕ bv‡g A¨vcm ˆZix|  
D™¢vebKvixi bvg, c`we I †hvMv‡hv‡Mi wVKvbv: ‡gvnvt Avãyi iwdK, c`we: DccwiPvjK ’̄vbxq miKvi, bIMuv| Awdm: †Rjv 

cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, bIMuv| ‡dvb-0741-62538 ‡gvevBj-01711-066446 B-‡gBj-ddlgnaogaon@gmail.com. 
B‡bv‡fk‡bi weeiY t  
 Rbve †gvnvt Avãyi iwdK,DccwiPvjK, ’̄vbxq miKvi, bIMuv iwPZ ÔÔcÖ‡kèvË‡i MÖvg Av`vjZÕÕ eBwU MÖvg Av`vjZ wb‡q 

e¨w³ D‡`¨v‡M GKgvÎ eB| GwUB GKgvÎ eB hv‡Z MÖvg Av`vjZ AvBb I wewagvjv‡K mnR K‡i mKj †kªwYi gvby‡li †evaMg¨ 

K‡i †Zvjv n‡q‡Q| AvB‡bi fvlv mywbw ©̀ó KvVv‡gve× Ges mywbw`©ó fvlvq iwPZ| †h Kvi‡Y mvaviY wkwÿZ gvby‡li c‡ÿ eBwU  

AvZ¥¯’ Kiv KwVb | ZvQvov wewfbœ welq wewÿßfv‡e ejv _vKvq m¦í wkwÿZ gvbyl Zv eyS‡Z e¨envi Ki‡Z cv‡i bv| mvaviYZ 

†`Lv hvq †h, MÖvg Av`vj‡Zi Kvh©µg BDwbqb cwil‡` cwiPvwjZ nq Ges ¯̂í wkwÿZ RbMY BDwbqb cwil‡`i MÖvg Av`vj‡Z 

wePv‡ii Rb¨ Øvi¯’ nb| G mKj mvaviY gvby‡li mn‡R †evSv I e¨env‡ii Rb¨ Dc‡hvMx GKwU eB LyeB cÖ‡qvRbxq wQj| wkïiv 

†h iƒc cÖ‡kè I DË‡ii gva¨‡g wkL‡Z Pvq| D³ c×wZ e¨envi K‡i mgMÖ AvBb I wewagvjv‡K Dc¯’vcb Kiv n‡q‡Q hv GKwU 

Abb¨ D‡`¨vM Ges AZ¨šÍ Kvh©Ki c×wZ | MÖvg Av`vjZ Kvh©Ki †nvK cÖwZwU e¨w³B Zv Pvq| wKš‘ Zv Kxfv‡e Kvh©Ki n‡e Ges 

Kvh©Ki Kivi c‡_ evavmg~n Kx Kx Zv Luy‡R †ei Kiv Ges Zv mgvav‡bi D‡`¨vM Lye Kg Kg©KZ©vB K‡i‡Qb| D³ Kg©KZ©v welqwU 

ch©v‡jvPbv K‡i †`‡L‡Qb †h, MÖvg Av`vjZ Kvh©Ki Kivi c‡_ AvBb I wewagvjv m¤ú‡K© BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb, †gg¦vi I 

RbM‡Yi aviYv A¯có| Gi KviY (1) AvBb I wewagvjv †h mgwb¦Ziƒ‡c Abyave‡bi AÿgZv (2) Av`vjZ cwiPvjbvi avcmg~n 

mnRfv‡e I mgwb¦Ziƒ‡c Dc¯’vwcZ bv _vKv Ges (3) MÖvg Av`vj‡Zi GLwZqvi Abyhvqx `Ûwewai Abyev‡`i Afve| cÖ¯ÍvweZ 

Kg©KZ©v D³ mgm¨vmg~n `~i Ki‡Z ÔÔ cÖ‡kèvË‡i MÖvg Av`vjZ ÕÕ cyw¯ÍKv iPbv K‡i‡Qb Ges Zv †gvevBj I U¨v‡e e¨envi Dc‡hvMx 

K‡i Android Platform ( Gram adalat  bv‡g ) Upload K‡i‡Qb| GLv‡b Kg©KZ©v MÖvg Av`vjZ AvBb I wewagvjvi 

mnR Abyaveb, Av`vjZ cwiPvjbvi avcmg~‡ni mnR Dc¯’vcb Ges `Ûwewai mwVK Abyaveb Ges Gme welqmg~n‡K mnR 

cÖvwß‡K AMÖvwaKvi w`‡q‡Qb| Kg©KZ©vi D‡Ïk¨ nj MÖv‡gi mvaviY m¦í wkwÿZ gvbyl, BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb I ‡gg¦viMY 

hv‡Z AvBb I wewagvjv‡K mn‡R eyS‡Z cv‡i Zvi e¨e¯’v Kiv | GKB m‡½ `Ðwewai mswkøó avivmg~‡n cÖ`Ë kvw¯Í cÖ`v‡bi 

GLwZqvi m¤ú‡K© hv‡Z fzj aviYvi m…wó bv nq Zvi e¨e ’̄vKiY| Av`vjZ hv‡Z Av`vjZ cwiPvjbvq AvBb wb‡`©wkZ Avewk¨K 

avcmg~‡n †Kvb fzj bv K‡ib †mwU wbwðZ Ki‡ZI wZwb Zvi D‡`¨vM ev¯Íevqb K‡i‡Qb| D³ Kg©KZ©v Ggb GKwU welq wb‡q 

wPšÍv I KvR K‡i‡Qb hv mvavibZt Ab¨iv K‡ib bv| mKj gvbyl-B e‡j _v‡Kb †h, MÖvg Av`vjZ Kvh©Ki Kiv `iKvi | wKšÍy 

MÖvg Av`vj‡Z wK mgm¨v i‡q‡Q, †Kb Zv Av¯’v cvqbv, BDwc †Pqvig¨vb, †gg¦vi, mwPe †Kb AvBbx c×wZ AbymiY Ki‡Qb bv ev 

Av‡`Š AbymiY Ki‡Qb wK bv G welq¸‡jv wb‡q †KD KvR K‡ib wb| g‡bvbxZ Kg©KZ©v welqwU wb‡q Mfxifv‡e KvR Kivi †Póv 

K‡i‡Qb| wZwb Ggb KvR K‡i‡Qb hv Ab¨iv K‡ib bv| wZwb Ggbfv‡e K‡i‡Qb hv c~‡e© Kiv nqwb| wZwb wWwRUvj I GbvjM 

Dfq c×wZB e¨envi K‡i‡Qb| Zvi G D‡`¨vM Abb¨ | GQvov ewY©Z D‡`¨v‡Mi b¨vq Av‡iv A‡bK D‡`¨vM G †Rjvq Pvjy Av‡Q| 

c~e©Zb mKj Kg©¯’‡j Zvi Giƒc Kv‡Ri m¦vÿi Av‡Q| B‡bv‡fkb Kvh©µg ïiæi c~‡e©i Ae ’̄v : RbMY MÖvg Av`vj‡Zi ÿgZv I 

GLwZqvi Ges c×wZ m¤ú‡K© cy‡ivcywi Rvb‡Zb bv| bv Rvbvi Kvi‡Y Zvi †QvU LvU Aciv‡ai wel‡q †Rjv m`‡i ‡dŠR`vix 

Av`vj‡Z gvgjv `v‡qi Ki‡Zb| D³ gvgjv wb¯cwË n‡Z Awf‡hvMKvixi AwZwi³ LiP n‡Zv Ges mgq AcPq n‡Zv| †h mgq I 

A_© w`‡q Awf‡hvMKvix Zvi cvwievwiK Dbœq‡b mn‡hvwMZv †c‡Z cv‡ib| 



B‡bv‡fkb Kvh©µg ïiæi ci Ae¯’v t RbMY MÖvg Av`vj‡Zi ÿgZv I GLwZqvi Ges c×wZ m¤ú‡K© Rvb‡Z †c‡i‡Qb Ges 

mn‡RB AvB‡bi mKj avc m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡Qb| G  †Rjvq MÖvg Av`vjZ wel‡q cÖwkÿYKv‡j BDwc †Pqvig¨vb I BDwc 

mwPe‡`i‡K D³ eB‡q DwjøwLZ AvB‡bi aviv cª‡qv‡Mi wel‡q my¯úó aviYv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| ‡m †gvZv‡eK bIMvu †Rjvi BDwc 

†Pqvig¨vbMY D³ eB‡qi Av‡jv‡K MÖvg Av`vjZ msµvšÍ wewfbœ aviv cÖ‡qv‡M K‡i A‡bK cyivZb gvgjvmn nv‡j `v‡qiK…Z 

wewfbœ gvgjv Lye mn‡R  Ges  `ªæZMwZ‡Z wb®úwË Ki‡Qb| G Kvi‡Y  bIMvu ‡Rjvq MÖvg Av`vj‡Z gvgjv wb®úwËi nvi c~‡e©i 

Zzjbvq eû¸Y e„w×  ‡c‡q‡Q| gvgjv wb®úwËi nvi e„w× cvIqvq bIMvu ‡Rjvi MÖvg Av`vj‡Zi Kvh©µ‡gi AMÖMwZ m¤ú‡K© 

gwš¿cwil` wefv‡M cÖkswmZ n‡q‡Q| ÔÔcÖ‡kèvË‡i MÖvg Av`vjZÕÕ  bvgK eBwU cÖYxZ nIqvi d‡j G  †Rjvq MÖvg Av`vj‡Z 

`v‡qiK…Z gvgjv `ªæZ MwZ‡Z wb®úbœ Kiv m¤¢eci n‡”Q g‡g© cÖZxqgvb n‡q‡Q| ïay bIMvu †Rjv-B bq ÔÔcÖ‡kèvË‡i MÖvg Av`vjZÕÕ  

bvgK eBwU B‡Zvg‡a¨ mgMÖ evsjv‡`‡ki wewfbœ †Rjvq e¨vcK cwiwPwZ †c‡q‡Q Ges bIMvu ‡Rjvi gZ Ab¨vb¨ †Rjv‡ZI  BDwc 

†Pqvig¨vbMY G eBwU AbymiY K‡i `ªæZ gvgjv wb®úwË‡Z mÿg n‡”Qb g‡g© Rvbv  †M‡Q| ÔÔcÖ‡kèvË‡i MÖvg Av`vjZÕÕ  bvgK 

eBwUi †jLK Rbve †gvnvt Avãyi iwdK,DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi, bIMuv MÖvg Av`vjZ wel‡q D³ eB iPbv I cÖKvkbvi 

cvkvcvwk G msµvšÍ GKwU A¨v‡Ûªv‡qW cøvUdi‡g MÖvg Av`vjZuÕÕ bv‡g GKwU A¨vcm ˆZix K‡i google Play Stor- G 

Avc‡jvW K‡i‡Qb| google Play Stor n‡Z B‡Zvg‡a¨ 3000 Gi AwaK e¨w³ A¨vcmwU WvDb‡jvW K‡i e¨envi K‡i mydj 

cv‡”Qb| 

Dcmsnvi t ÔÔcÖ‡kèvË‡i MÖvg Av`vjZÕÕ  eB-G ewY©Z AvBb I c×wZ evsjv‡`‡ki cÖwZwU BDwbqb cwil‡` MÖvg Av`vjZ Kvh©µg 

cwiPvjbvi  mgq  cÖ‡qvM Kiv n‡j Ges MÖvg Av`vjZ AvBb ev¯Íevq‡bi D‡`¨vM mdj n‡j †dŠR`vix Av`vj‡Z gvgjvi msL¨v 

µgk: n«vm cv‡e, Av`vj‡Z Rbmvavi‡Yi nqivbx jvNe n‡e, Avw_©K ÿwZ †_‡K Awf‡hvMKvixMY jvfevb n‡eb Ges eZ©gv‡bi 

Zzjbvq Awf‡hvM †_‡K cÖwZKvi †c‡Z mgqI A‡bK Kg jvM‡e| 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



লাইে�ির আ�িনকীকরণ 
 

১) মানব স�দ উ�য়েন লাইে�ির আ�িনকীকরণঃ �জলা �শাসেকর কাযালেয়র লাইে�িরেত িবিভ� আইন� -

কা�ন, িবিধ-িবধান, সািহত�, ইিতহাস ও িবিভ� ধরেণর ১৫০০ �র অিধক বই রেয়েছ। �েব বই�েলা সািজেয় রাখার �

মত �কান আলিমরা বা �কেসলফ িছল না। বতমােন লাইে�িরেত �েত�ক� বই �সি�তভােব সািজেয় রাখা হেয়েছ� । 

আইন-কা�ন, িবিধ-িবধান, সািহত�, ইিতহাস ও িবিভ� ধরেণর �াগািজনসহ �শাসন ক�াডােরর িবিভ� �লখেকর 

�লখা বই আলাদা আলিমরােত রাখা হেয়েছ। এজ� লাইে�িরয়ান �ব সহেজই বই�েলা চাওয়া মা� �বর করেত 

পারেছন। এ  ছাড়াও ২৫ আসন িবিশ� এক� কনফাের� �টিবল এবং ৪২ ইি� �টলিভশন �াপন করা হেয়েছ যা 

িবিভ� �িশ�ণকােল ��েজে�শন কােজ �ব�ত হে�। লাইে�ির� বতমােন স�ণ শীতাতপ িনয়ি�ত এবং � �

ওয়াইফাই এর মা�েম ই�ােনট কােনকশন রেয়েছ।  

 

২)  �িবধাঃ বতমােন লাইে�ির আ�িনকীকরেণর ফেল �জলা �শাসেকর কাযালেয়র কমকতা ও কমচা� � � � � রীগণ উ�ত 

পিরেবেশ �ান অজেনর �েযাগ পাে�ন� । এছাড়াও িবিভ� ধরেণর ��িনং এর মা�েম কমকতা ও কমচারীগণ আরও � � �

�বশী স�� হে�ন। �িতিনয়ত �েয়াজনীয় সকল আইন, িবিধ বা স�লােরর জ� কমকতা� � � /কমচারীগণ লাইে�িরেত �

গমন কেরন। ফেল তােদর �ােনর পিরিধ �ি� পাে�। 

 

৩)  অ�িবধাঃ লাইে�ির�র আকার �লনা�লক �ছাট। 

 

৪) ভিব�ৎ পিরক�নাঃ ভিব�েত লাইে�ির �ম�র পিরসর �ি� কের এ�েক আরও �বিশ আকষণীয় কের �

�তালার পিরক�না রেয়েছ। �াং�েয়জ �াব �াপেনর মা�েম ইংেরিজ ভাষার চচা �ি� �বক কমকতাগণ� � � � েক 

আ�িনক িবশে�র �েগাপেযাগী কের গেড় �তালা হেব। এছাড়া সফটওয়�ার এর মা�েম �েত�ক� বই  এি� িদেয় 

পাঠেকর িনকট �দােনর পিরক�না রেয়েছ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

dvBj e¨e¯’vcbv  (5S Technique) 

 
5S Team 
 
µwgK bs m`m¨ bvg I c`ex 
1. Dc‡`óv †Rjv cÖkvmK, bIMuv 

2. gwbUwis Kg©KZ©v AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivRm¦), bIMuv 

1| ïfvwkm †Nvl, mnKvix Kwgkbvi, wfwc kvLv 

2| †gvt Bqvwmb Avjx, D”Pgvb mnKvix, wfwc kvLv 

3. ev�evqbKvix 

3| †gvt ivwKe †nvmvBb, Awdm mnvqK, wfwc kvLv 



dvBj e¨e ’̄vcbv  (5S Technique) 
 

dvBj e¨e¯’vcbvq 5S Technique e¨envi K‡i †Rjv cÖkvm‡Ki Kvqv©jq. bIMvu Gi wfwc 

kvLvi cÖvq 5000 wU bw_ µgvbymv‡i 4 wU †mjd I 6 wU Avjgvwi‡Z mvRv‡bv n‡q‡Q| kvLvq 

GKwU 10© × 4© gv‡ci wcwfwm †evW© GK bR‡i dvBj mg~‡ni Ae¯’vb Ges 5© × 3©  ‡ev‡W© 5S 

e¨e¯’vcbv †`Lv‡bv n‡q‡Q, G‡Z †h †KD Lye mn‡R kvLvi †h‡Kvb bw_ Lyu‡R †ei Ki‡Z cvi‡eb| 

G QvovI c×wZwU †UKmB Kivi wbwgË 5S wUg, GKwU †iwR÷vi I cÖ‡qvRbxq Awdm Av‡`k 

Kiv n‡q‡Q|  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ZvK-01 

ZvK-02 

ZvK-03 

ZvK-04 

ZvK-05 



 Avjgvix- 1 
 

 Avjgvix- 2 
 

Avjgvix- 3 

 

ZvK-03 

ZvK-04 

ZvK-01 



Avjgvix-1 
ZvK-1 wfwc †K‡mi wewfbœ mv‡ji wfwc †K‡mi RivRxY©  dvBj 

ZvK-2  wfwc †Km bs-( 01/82 n‡Z 12/82) 
 wfwc †Km bs-( 01/84 n‡Z 04/84) 
 wfwc †Km bs-( 01/85 n‡Z 15/85) 
 wfwc †Km bs-( 01/86 n‡Z 18/86) 
 wfwc †Km bs-( 01/80 n‡Z 39/80) 
 wfwc †Km bs-( 01/89 n‡Z 02/89) 
 wfwc †Km bs-( 01/93 n‡Z 01/93) 
 wfwc †Km bs-( 01/99 n‡Z 01/99) 
 

ZvK-3  wfwc †Km bs-( 01/81 n‡Z 25/81) 
 wfwc †Km bs-( 01/83 n‡Z 41/83) 
 wfwc †Km bs-( 01/87 n‡Z 07/87) 
 

ZvK-4  wfwc †Km bs-( 01/79 n‡Z 36/79) 
 wfwc †Km bs-( 01/78 n‡Z 33/78) 
 wfwc †Km bs-( 01/77 n‡Z 33/77) 
 

 
 
 
 
 

Avjgvix-2 
 

ZvK-1 wewfbœ cÖKvi gvjvgvj 
 

ZvK-2 wewfbœ cÖKvi gvjvgvj 
 

ZvK-3 wewfbœ cÖKvi gvjvgvj 
 

ZvK-4  wfwc †Km bs-( 01/74 n‡Z 22/74) 
 wfwc †Km bs-( 01/75 n‡Z 02/75) 
 wfwc †Km bs-( 01/76 n‡Z 28/76) 
 



Avjgvix-3 
 

ZvK-1 wfwc †Km bs-( 01/66 n‡Z 23/66) 
wfwc †Km bs-( 01/67) 
wfwc †Km bs-( 01/71 n‡Z 13/71) 
wfwc †Km bs-( 01/72 n‡Z 15/72) 
wfwc †Km bs-( 01/73 n‡Z 17/73) 
 

ZvK-2  wfwc †Km bs-( 01/68 n‡Z 60/68) 
 
 

ZvK-3  wfwc †Km bs-( 60/68 n‡Z 120/68) 
 

ZvK-4  wfwc †Km bs-( 60/68 n‡Z 120/68 
 wfwc †Km bs-(01/70 n‡Z 10/70) 

 
‡mjd-1  

ZvK-1 Dc‡Rjvi wfwc m¤úwË  msGyvšÍ cyivZzb bw_, 
gv›`v,‡cvikv,e`jMvQx,ivbxbMi,avgBinvU,wbqvgZcyi,gnv‡`ecyi,AvGvB,cZœxZjv 

ZvK-2 bIMvu Dc‡Rjvi wfwc m¤úwË msµvšÍ cyivZzb bw_,e¨en„Z wWwm Avi ewn| 

ZvK-3 ‡Rjv KwgwU‡Z `vwLjK…Z Aegyw³ Av‡e`b (01/2012 n‡Z 115/12 Ges                                                   
01/2013 n‡Z 293/2013 cq©šÍ)  

ZvK-4 ‡Rjv KwgwU‡Z `vwLjK…Z Aegyw³ Av‡e`b (222/2013 n‡Z 921/13 cq©šÍ ) 

ZvK-5 ‡Rjv KwgwU‡Z `vwLjK…Z Aegyw³ Av‡e`b (922/2013 n‡Z 1478/13 cq©šÍ ) 

ZvK-6 ‡Rjv KwgwU‡Z `vwLjK…Z Aegyw³ Av‡e`b (1479/2013 n‡Z 1617/13 cq©šÍ ) 

 

‡mjd-2 
ZvK-1 weMZ mg‡qi RivRxY©  dvBj 

ZvK-2 weMZ mg‡qi RivRxb©  dvBj 

ZvK-3 weMZ mg‡qi RivRxb©  dvBj 



ZvK-4 
 

Awdm bw_ Kv‡jKkb bs- ( 01 n‡Z 11 )  
 

ZvK-5 
 

Awdm bw_ Kv‡jKkb bs- ( 12 n‡Z 26 )  
 

ZvK-6 
 

Awdm bw_ Kv‡jKkb bs- ( 27 n‡Z 38 )  
 

 
 
 

‡mjd-3 
ZvK-1 gnv‡`ecyi Dc‡Rjvaxb Awc©Z m¤úw³ cÖZ¨c©b UªvBey¨b¨v‡j wePvivaxb gvgjvi bw_mg~n I RR 

†Kv‡U© wePvivaxb wmwfj gvgjvi bw_mg~n 
(2012 mb n‡Z 2017 mb ch©šÍ)   

ZvK-2 cZœxZjv Dc‡Rjvaxb Awc©Z m¤úw³ cÖZ¨c©b UªvBey¨b¨v‡j wePvivaxb gvgjvi bw_mg~n I RR 
†Kv‡U© wePvivaxb wmwfj gvgjvi bw_mg~n 
(2012 mb n‡Z 2017 mb ch©šÍ)   

ZvK-3 AvGvB Dc‡Rjvaxb Awc©Z m¤úw³ cÖZ¨c©b UªvBey¨b¨v‡j wePvivaxb gvgjvi bw_mg~n I RR 
†Kv‡U© wePvivaxb wmwfj gvgjvi bw_mg~n 
(2012 mb n‡Z 2017 mb ch©šÍ)   

ZvK-4 
 

avgBinvU  Dc‡Rjvaxb Awc©Z m¤úw³ cÖZ¨c©b UªvBey¨b¨v‡j wePvivaxb gvgjvi bw_mg~n I RR 
†Kv‡U© wePvivaxb wmwfj gvgjvi bw_mg~n 
(2012 mb n‡Z 2017 mb ch©šÍ)   

 

‡mjd-4 
ZvK-1 ivbxbMi  Dc‡Rjvaxb Awc©Z m¤úw³ cÖZ¨c©b UªvBey¨b¨v‡j wePvivaxb gvgjvi bw_mg~n (2012  

mb ch©šÍ)   
ZvK-2 gv›`v  Dc‡Rjvaxb Awc©Z m¤úw³ cÖZ¨c©b UªvBey¨b¨v‡j wePvivaxb gvgjvi bw_mg~n I RR 

†Kv‡U© wePvivaxb wmwfj gvgjvi bw_mg~n 
(2012 mb n‡Z 2017 mb ch©šÍ)   

ZvK-3 ivbxbMi  Dc‡Rjvaxb Awc©Z m¤úw³ cÖZ¨c©b UªvBey¨b¨v‡j wePvivaxb gvgjvi bw_mg~n I RR 
†Kv‡U© wePvivaxb wmwfj gvgjvi bw_mg~n 
(2013 mb n‡Z 2017 mb ch©šÍ)   

 
 
 
 



   
   ‡mj&d 

     1 



M„n cwi‡e‡kI  wkÿv_©x‡K ¯̂wkL‡b mnvqZv  cÖ`vন : 

 

০২। M„n 
cwi‡e‡k
I  
wkÿv_©x‡K 
¯^wkL‡b 
mnvqZv  
cÖ`vb 

‡gvt kvwdDj 
Bmjvg mygb 
mnKvix wkÿK  
PKGbv‡qZ g‡Wj 
miKvwi cÖv_wgK 
we`¨vjq 
bIMuv m`i bIMuv | 
01714764749 
sumonbd70@g
mail.com 

  

D™¢vebx  aviYvi  PviwU  Dcv`vb / Ask i‡q‡Q , h_v 
: 
1. M„n  cwi‡ek( wKQzUv  cwieZ©‡bi  gva¨‡g AbyK‚j 
M„n cwi‡ek  m„wó ) 
2. wkÿv_©x( wkÿv_©xi cwievi m¤ú‡K© Z_¨ msMÖn ) 
3. ¯^wkLb( wkÿv_©x wb‡R wb‡RB wkL‡e ) 
4. mnvqZv cÖ`vb( 5/6 wgwb‡Ui wfwWI Kb‡U›U  
AwffveK‡`i †gvevB‡j Avc‡jvW  ) 
Dcv`vb¸‡jv  I Kvh©µ‡gi mswÿß eY©bv t 
1. M„n cwi‡ek t wkÿv_©x‡`i M„n cwi‡e‡k m¤ú‡K© 
Z_¨ msMÖn c~e©K  wKQzUv cwieZ©‡bi gva¨‡g Zv‡Z 
AbyK‚j cwi‡ek  ˆZixi Rb¨ AwffveK‡`i 
AewnZKiY | 
wKfv‡e  m¤úv`b হেব ?  
---- cÂg ‡kÖwYi K I L kvLvi  74  Rb wkÿv_©xi  
Dci KvR Kরা হয় | 
K¨vP‡g›U  GjvKv Abyhvqx  K‡qKRb  wkÿv_©xi  evwo 
wfwRU Kরা হয় , AZtci mgq I my‡hv‡Mi  ¯^íZvi 
Kvi‡Y 74 R‡bi †gvevBj bs WvBi‡±ix ˆZwi Ges 
†gvevB‡ji gva¨‡g Zv‡`i  mv‡_ †hvMv‡hvM Kw›UwbD 
Kরা হয় |  
2.wkÿv_©x t wkÿv_©x Qwe msMÖn I Zvi cwievi 
m¤ú‡K© we Í̄vwiZ Z_¨ msMÖn |  
wKfv‡e  m¤úv`b Kরা হয়?  
---- ¯§vU©‡dv‡bi gva¨‡g Zv‡`র cÖ‡Z¨‡Ki Qwe Zz�ল ‡hb Zv‡`i 
m¤ú‡K© I GKwU `ywU †iwRóvi LvZv ˆZwi K‡i we‡kl K‡i 
Zv‡`i cwiev‡ii m`m¨iv ¯§vU©‡dvb e¨envi K‡i wKbv ? cv‡ki 
evwoi †KD K‡i wKbv ?  Gme Z_¨ msMÖn Kরা হেয়িছল| 
3. ¯̂wkLb t wkÿv_©x hv‡Z wb‡R wb‡RB wk‡L wb‡Z cv‡i Ggb 
wfwWI Kb‡U›U ˆZwiKiY | 
wKfv‡e  m¤úv`b Kরা হয়?  
---- we`¨vjq QzwUi ci evwo‡Z iv‡Z mdUIq¨v‡ii gva¨‡g 
wfwWI K¬vm¸‡jv / dvBj ¸‡jv ˆZwi Kরা হেয়িছল| 
4.mnvqZv cÖ`vb t AwffveK‡`i‡K  myweavgZ mg‡q we`¨vj‡q  
†W‡K G‡b Zv‡`i †gvevB‡ji †g‡gvix Kv‡W©  dvBj ¸‡jv  
Avc‡jvW K‡i †`qv | 
wKfv‡e  m¤úv`b Kরা হয়?  
- AwffveK mgv‡e‡ki gva¨‡g Zv‡`i‡K mvgwMÖK cwiKíbv 
m¤ú‡K© AewnZ Kরা হয়| Zv‡`i  ¯§vU©‡dvb †_‡K wm‡bgvi Mvb  
gy‡Q †d‡j dvBj¸‡jv †bqvi civgk© Ges  Gi  mv‡_ GUvI eলা 
হয় Zviv  ¯§vU©‡dv‡b  †hb †Kvb  wfwWI †Mg mdUIq¨vi bv iv‡L 
| evwo‡Z Aemi mg‡q Zviv †hb Zv‡`i ¯§vU©‡dvb  Zv‡`i 
mšÍvb‡`i e¨envi Kivi my‡hvM †`q Ges wfwWI K¬vm¸‡jv  
†`L‡Z e‡jb | Z‡e ¯§vU©‡dvb e¨env‡ii my‡hv‡M Zviv †hb 
wm‡bgvi Mvb †`‡L I wfwWI †Mg †L‡j  mgq  bó  bv K‡i 
,†mw`‡K jÿ¨ ivL‡Z eলা হয় | Kvib cÖwZwU wel‡qi fv‡jv I 
g›` ỳB w`KB _v‡K , e¨env‡ii Dci djvdj wbf©i K‡i| 
 cÖ_g Ae¯’vq cÂg †kÖwYi wkÿv_©x‡`i wb‡q KvR Kivi 
Rb¨ K  kvLvi 33 Rb wkÿv_©x  I  L kvLvi 42 Rb  
wkÿv_x©‡`i  
 †ivj bs   
 bvg    
 gvZvi bvg   
 gvZvi †gvevBj bs  

  B‡bv‡fkb Kvh©µ‡gi 
AvDUcyU ( djvdj ) t  
2017 mv‡j  cÂg ‡kÖwYi 
MwYZ wel‡qi Dci wfwWI 
Kb‡U›U ˆZwi Kরা হেয়িছল।   
mvavibZ MwYZ I Bs‡iwR 
wel‡q wRwcG  G+ cÖvwßi 
nvi Kg _v‡K |  wkÿv_©x‡`i 
wbKUI GB ỳwU welq  KwVb 
e‡j we‡ewPZ n‡q _v‡K | 
wKš‘ djvd‡j †`Lv hv‡”Q 
wkÿv_©xiv MwY‡Z Bs‡iwRi 
†P‡q A‡bK fv‡jv K‡i‡Q | 
fv‡jv djvd‡ji †ÿ‡Î 
A‡bK¸‡jv  d¨v±i ev cÖfve 
KvR K‡i |  
GKgvÎ B‡bv‡fkb Kvh©µ‡gi 
Rb¨B MwY‡Z  G mdjZv 
G‡m‡Q Zv `vex যায় bv  wKš‘ 
GK_v †Rvo Mjvq eলা যায় 
†h, MwY‡Z fv‡jv djvd‡ji 
wcQ‡b B‡bv‡fkb Kvh©µ‡gi 
†Rvov‡jv cÖfve i‡q‡Q | 
 

 



 wcZvi bvg   
wcZvi †gvevBj bs   
 evwoi wVKvbv  
m¤úwK©Z  7  Kjvg wewkó  †gvevBj bs  WvB‡i±ix  ˆZix  Kরা 
হয়| 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উ�াবেনর নাম : জনগেনর সেচতনতা �ি�র মা�েম এ��া� (তড়কা) �রাগ �িতেরাধ ও িনয়�ণ ।  

বা�বায়নকারী কম �কতা� : ডা: �মাসা: শামীম নাহার, অিতির� �জলা �ািণস�দ অিফসার, �জলা �ািণস�দ দ�র, নও�া।  

�মাবাইলঃ ০১৭১৮৫৪১৫১৬, ইেমইল:nahar.shamim05@gmail.com 
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কায��ম :   

উঠান �বঠক: ৪০�  

মতিবিনময় সভা: ১০ �  

�িশ�ণ: ৩৪ �  

মাইিকং: চলমান  

িলফেলট, �পা�ার ও �ফ�নু  িবতরণ: ৫০০ �  

ব�ানার: সভা ও উঠান �বঠক অনযুায়ী  



এসএমএস: ৯০ ভাগ ।   

  

অজ� েনর হার (শতকরা): ৫৬ ভাগ ।   

�ীমাব�তা: যানবাহন ।   

চ�ােল�জ: জনগনেক সেচতন করা ।   

�ত�াশা: জনগনেক সেচতন করার মাধ�েম তরকা ম�ু বাংলােদশ গড়া ।  

 

 
  



 
  



 
 



 
   

 
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



উপ�জলা পযােয়�  ইেনােভশন সং�া� ত�ািদ 
 

মহােদব�র উপেজলায় বা�বািয়ত ইেনােভশন সং�া� ত�ািদ 
 

ইেনােভশেনর নাম িববরণ �িচ� 
�সবা�� 
 
উ�াবনী উে�ােগর পাইলট িহেসেব 
“�সবা�ে�র মা�েম সমি�তভােব 
সরকারী-�বসরকারী ত� �দান ও 
অিভেযাগ িন�ি�” করার মা�েম 
সমাধান করা হেয়েছ।  

সরকাির �সবা �পেত �সবা �ত�াশীেদর 
হয়রািন হেত হে� না। �সবা �ত�াশীরা 
চাওয়া মা� �সবা পাে�। একই জায়গায় 
সরকাির/�বসরকাির সকল ত� পাওয়া 
যাে�। �সবা �ত�াশীরা সরাসির 
ইউএনওেক মতামত/পরামশ জানােত �
পারেছ। ত� �সবা �পেত �সবা�ে� রাখা 
হেয়েছ আেবদন ফরম ‘সহািয়কা’। 
�সবােবােড � িবিভ� দ�েরর �সবার 
িলফেলট এর মা�েম �সবা �ত�াশীরা 
জানেত পারেছ তার কাি�ত �সবা �কান 
আইনবেল এবং কত সময় লাগেব।  
কম�িচ �বাড� � �থেক  জনগণ জানেত 
পােরন কত তািরেখ �কান দ�ের িক 
কায�ম চলেছ� । িব�ামাগার অ�িনমােত 
�সবা �ত�াশীরা আরামদায়কভােব বসেত 
পারেছ।  

 

 

মহােদব�র. নও�া �মাবাইল এ�াপস 
এ�াপস� �গল ��ে�ার �থেক 
মহােদব�র.নও�া িলেখ সাচ িদেয় �
ডাউনেলাড কের একবার ই��ল করেল 
পরবত�েত অফলাইেন ত� �সবা পাওয়া 
যায়।  

�সবা �ত�াশীেদর �সবা �পেত আর 
সরকাির অিফেস আসেত হয় না। যার 
ফেল সময় অেনক কম �য় হয়। 
এ�াপেসর মা�েম সকল �কার ত� 
উপেজলার ইিতহাস, �ভৗগিলক পিরিচিত, 
িবিভ� পিরসং�ান, �ি��� ও 
�ি�েযা�ােদর তািলকা, ভাষা ও 
সং�িত, �খলা�লা ও িবেনাদন এর 
পাশাপািশ িবিভ� দশনীয় �ােনর ত� �
পাওয়া যায়। �যাগােযােগর জ� আইন-
��লা র�াকারী বািহনী, �া�� �সবা, 
��স �াব �াংক, আবাসন-�হােটেলর 
ত�ও পাওয়া যায়। এ�াপেসর মা�েম 
অিভেযাগ, পরামশ �/ মতামেতর জ� 
আেবদন করেল তা সরাসির ইউএনও এর 
�ফইস�ক �পেজ চেল যায় এবং 
�ফইস�েকর মা�েম তা সমাধান করা 
হে�। 

 

 

মা�েসবা এ�া�েল�ু  
মা�েসবা এ�া�েল� না থাকার ফেল িশ� ু
ও গভবতী মার �া�� � র�া করা স�ব হয় 
না। পিরবহন �ব�া সহজলভ� না থাকায় 
িশ� ও গভবতী মােয়র ���র �িক �বেড় � ঁ
যায়। 

মা�েসবা এ�া�েল� �তরীর ফেল ু
উপেজলার �ত�� অ�েলর গভবতী মা ও �
িশ�র �া�� র�ার জ� জ�রী 
পিরবহেনর �ব�া হেয়েছ। এর ফেল 
গভবতী মা ও িশ�� র ���র �িক ঁ
কেমেছ। এেত �িত� ইউিনয়েনর 
একজন উে�া�ার কম সং�ােনর �েযাগ �
�ি� হেয়েছ।  

 
 



�া�মান লাইে�রী “দীপিশখা” 
ছা�-ছা�ীেদর মে� �জনশীলতার আ�হ 
�তরীর �কান �িমকা িছল না। �েয়াজেনর 
সময় হােতর নাগােল পড়া�নার জ� 
�েয়াজনীয় উপাদান পাওয়া �যেত না। 

ছা�-ছা�ীেদর মােঝ �জনশীলতার �ি� 
হেয়েছ। �েয়াজেনর সময় সহেজই 
হােতর নাগােল তারা �লখাপড়ার 
উপাদান�িল �পেয় যাে�। এর ফেল ছা�-
ছা�ীেদর মােঝ �লখাপাড়ার ন�ন 
উ�ীপনার �ি� হেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

িনয়ামতপরু উপেজলার ইেনােভশন ও �সাশ�াল িমিডয়া সং�া� তথ�ঃ 
 
 

নওগঁা �জলা িনয়ামতপুর উপেজলা পিরষেদর �ধান ফটক সংল� �ােন উপেজলা িনব�াহী অিফসােরর উেদ�াগ 

ও ত�াবধােন চালু করা হেয়েছ ১২(বার) হাজার বাংলা বই সম�ৃ নুতন ভাবনার, নতুন ভবেনর লাইে�ির উপেজলা 

িডিজটাল লাইে�িরগত ২০ জনু ২০১৭ তািরেখ �জলা �শাসক, নওগাঁ মেহাদয়সহ �চয়ারম�ান, িনয়ামতপুর উপেজলা 

পিরষদ, �ানীয় সরকারী কম�কত� া, জন�িতিনিধগেণর উপি�িতেত এ�র আনু�ািনক উে�াধন কেরন জনাব �মাঃ 

নূর-উর-রহমান, িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী। উপেজলা িডিজটাল লাইে�রী� উে�াধেনর পর এ� ব�বহাের ছা�-

ছা�ী ও �ানীয় অিধবাসীেদর মেধ� উেল�খেযাগ� সাড়া পাওয়া িগেয়েছ। ছু�র িদন ছাড়া �িতিদন সকাল ৯-০০টা 

�থেক িবকাল ৫-০০টা পয�ম� লাইে�রী� �খালা থােক। 

 

নােম লাইে�ির হেলও এ�েত কা�েজ বই নাই, তাই নাই �কান বইেয়র তাক। ফেল নাই কা�েজ বই �েয়র 

জন� ব�য়, িক�া বই�েলা জীণ� হেয় ন� হওয়ার ভয়। গ�, উপন�াস, নাটক, কিবতা, �ব� ইিতহাস, িব�ান, জীবনী, 

মুি�যু� িবষয়ক এবং িশ�েতাষ ও িকেশারসািহত� ইত�ািদ �কােরর �ায় ১২ হাজার বাংলা (বাংলােদশ ও ভারেত 

�কািশত) বইেয়র িপিডএফ কিপ বা সফট কিপ। আর আেছ বই�েলা পড়ার জন� ৪� ই-বকু িরডার ও ৩� 

কি�উটার। িডভাইস�েলা ব�বহার কের পাঠেকরা ১২ হাজার বাংলা বইেয়র মধ� পছ�সই বই� পড়েত পারেছন। 

িডভাইেসর সাস� অপশন ব�বহার কের পাঠক সহেজই তার কাংি�ত বই� খঁুেজ পান। 

 

বইেয়র কিপরাইেটর িবষয়� মাথায় �রেখ এখােন পাঠক বই�েলা �কবল পড়েত পারেবন। �কান বইেয়র 

সফট কিপ সং�হ করেত পারেবন না। উে�াধনী অন�ুােন িবভাগীয় কিমশনার মেহাদয় বেলন এ� এক� �শংসনীয় 

উ�াবনী উেদ�াগ, যা অন�ান� �ােনও বাস�বায়ন করা �যেত পাের। �জলা �শাসক মেহাদয় বেলন উেদ�াগ� 

িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম�ােণ সরকােরর �য উেদ�াগ, তার সােথ খুবই সাম�স�পুণ�। 

 

গত দইু বছর িবিভ� ভােব বইেয়র সফট কিপ�েলা সংগহীতৃ  হেয়েছ �য ��েক সামেন �রেখ, পাঠকেদর 

উৎসাহ ও সি�য় পাঠাভ�ােসর মধ� িদেয় তা বাস�েব পিরণত হেব, �স আশা কির। খুব িশ�ী ই-বুক িরডােরর সংখ�া 

বাড়ােনা হেব। ইিতমেধ� িকছু �বসরকাির সং�াও লাইে�ির�র উ�য়নকে� সহায়তার আ�হ �দিখেয়েছন। উেল�খ�, 

ই-বকু �েলা বই পড়ার জন�ই িবেশষভােব ���তকতৃ  বেল কাগেজর বইেয়র মতই �চােখর �িত না কেরই ব�বহার 

করা যায়। সরকাির-�বসরকাির সহায়তায় শী�ই অিধকতর উ�য়েনর জন� পিরক�না রেয়েছ এই উ�াবনী উেদ�ােগ 

�িতি�ত অফলাইন উপেজলা িডিজটাল লাইে�ির। 



 

 নও�া সদর উপেজলায় বা�বািয়ত ইেনােভশন সং�া� ত�ািদ 
 

µ:
bs 

 c~‡e©i Ae ’̄v eZ©gvb Ae ’̄v   ¯̂í mg‡q Aí Li‡P †mev cÖ`vb| 

1. KzKzi Kvgov‡bv I mv‡cKvUv 
†ivMx‡`i Rb¨ ISv Ges 
KweivR‡`i Kv‡Q wM‡q 
Kzms¯‹vi c‡_ mviv‡bvi †Póv 
K‡i AbvKvw•LZ `xN© mgq 
bó KiZ mvaviY gvbyl| 
G‡Z K‡i AwaKvsk †ivMx 
fxlY Kó K‡i Ae‡k‡l 
g„Zz¨eiY K‡ib|  

DËg PP©v, D™¢veb I †UKmB Dbœqb 
j¶¨ gvÎv AR©‡b bIMuv m`i Dc‡Rjv-
axb wZjKcyi, wkKvicyi, ewjnvi, 
el©vBj I KxwË©cyi BDwbqb cwil‡` 
f¨vw·b e¨vsK ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| G 
f¨vw·b e¨vsK¸‡jv‡Z KzKzi Kvgov‡bvi 
I mv‡cKvUv †ivMx‡`i Rb¨ f¨w·b 
RvZxq Jlya msi¶Y Kiv nq Ges 
Wv³v‡ii civgk©µ‡g †ivMx‡`i‡K 
†m¸‡jv ‡`Iqv n‡q  _v‡K| 

G ai‡Yi †ivMx‡`i‡K GLb fzj wPwKrmvq 
g„Zz¨i c_ ‡_‡K mn‡RB m‡i †bqv m¤¢e 
n‡q‡Q| AvaywbK wPwKrmv e¨e ’̄v wbKUeZ©x  
nIqvq mn‡RB Wv³v‡ii civgk© g‡Z mwVK 
†mev cvIqvq fqven RjvZ¼ ‡ivM n‡Z gyw³ 
cv‡”Q| GLb Kzms¯‹vi I fzj wPwKrmv K‡i 
Rxeb wecbœ n‡”Q bv| mn‡RB I Aí mg‡q 
f¨vw·b cvIqvq mvaviY RbMY DcK…Z n‡”Q 
Ges AvaywbK wPwKrmvq AMÖmi n‡”Q|  

2. AwaKvsk gva¨wgK we`¨vjq-
mg~‡n AvaywbK †Kvb wkÿv 
e¨e¯’v Pvjy wQj bv| d‡j 
QvÎ-QvÎxiv AvaywbK cÖhyw³ 
e¨env‡ii my‡hvM †cZ bv| 
G Kvi‡Y  Kg©Rxe‡b Zviv 
wcwQ‡q coZ| 

eZ©gv‡b DËg PP©v, D™¢veb I †UKmB 
Dbœqb j¶¨gvÎv AR©‡b AÎ Dc‡Rjv-
axb gva¨wgK we`¨vjqmg~‡n cÖ‡R±‡ii 
gva¨‡g gvwëwgwWqv wk¶v e¨e ’̄v MÖnY 
Kiv n‡q‡Q| G‡Z K‡i QvÎ-QvÎxiv 
DcK…Z n‡”Q Ges G wk¶v e¨e¯’v 
evov‡bvi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

cÖ‡R±‡ii gva¨‡g gvwëwgwWqv wk¶v e¨e¯’v MÖnY 
Kivi  d‡j QvÎ-QvÎx‡`i ‡kLvi AvMÖn †e‡o‡Q 
Ges QvÎRxe‡bB Zv‡`i Kg©Rxeb m¤ú‡K© aviYv 
R‡b¥‡Q| G‡Z K‡i fwel¨‡Z Kg©wegyL nIqvi 
m¤¢vebv _vK‡Q bv Ges Zviv wewfbœ †mevq 
wb‡qvwRZ _vKvi Af¨v‡m cwiYZ n‡”Q| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
উে�াগ�র িশেরানামঃ �িশ�ণ �সবা সহজীকরণ করা । 
বা�বায়নকারী কমকতা� � : মাহ�দ আকতার,উপেজলা �ব উ�য়ন কমকতা� � ,নও�া সদর,নও�া । 
�মাবাইলঃ ০১৫৫২৪৯৩৭৫৯, ইেমইল:dyd.uydonaogaonsadar@gmail.com 

 
 ১। সম�ার িববরণঃএলাকা িভি�ক �বকার জনেগাি�র তািলকা না থাকা �সবা �হেনর প�িত/স�ক সমেয় �েয়াজনীয় ত� না জানা ,অিধদ�র িভি�ক বরা� 
নাথাকা ,�িশ�েণর সময় জানেত না পারা,চািহত �িশ�ণ না পাওয়া/�িশ�ণ অ�যায়ী �ক��হণ বা আ�কমসং�ােনর �ব�া না করেত পারা � । 
অিধদ�র িভি�ক কাযতািলকা অ�য়ায়ী উপকারেভাগী িচি�ত না করা এবং িকভােব �িবধা লাভ করেব �সই ত� না জানা � । 
২। িচি�ত �সবা �াি�র ��ে� িব�মান সম�া ও সম�ার �ল কারণঃ 
 

িব�মান সম�া সম�ার �ল কারণ �সবা�িহতা বা জনগেণর �ভাগাি� 
�িশ�েণর ত� সং�হ �র�রা� �থেক ত� সং�েহর জ� আসা এবং 

সেবা�িহতােক �চােরর মা�েম ত� না জানােনা  
ছিব,নাগিরক�,ও ৮ম পােশর সনদপ� ছিব �তালার �য়,নাগিরক� িনেত সময়ওঅেথর �য়� ,৮ম 

��িণর সনদ �পত জ�লতা  
�িশ�ণ ��র তািরখ না জানা �যাগােযাগ ও�চার মা�ম না থাকা 
�িশ�েণর যাতাযাতভাতা ও �াকি�ক�াল �

�িবধা না থাকা  
 িদন ৩/৪ঘ�া �িশ�ণ �হণ করেত 
হয়।যাতায়াতভাতা/আ�ায়ন �িবধা নাই। উপকরণ 
সরবরােহ বরা� কম। 

�সবা�হীতাসময়মত �িশ�ণ �হেণর ত� জানেত না 
পারার কারেণ �িশ�ণ �হণ করেত না পাড়া,ফেল 
আ�কমসং�ােনর �েযাগ �ি� করেত পারেছ না � । 
  

সম�া ওতার কারেণ স�েক িব�িতঃআ�হী �সবা�িহতােদর িশ�াগতেযা�তা কম থাকা� ,ভিত সং�া� � িব�ি� না �দখা/পড়া, স�কভােব িব�ি� না �দখার কারেণ 
�সবা �িহতা কাংি�ত �সবা পান না। 

৩|  সম�ার ��েভাগীকারাঃ? t ১৮-৩৫ বছেরর িশি�ত ওঅধিশি�ত �বকার �বরা� ।  
 4|  ইেনােভশনঃ  অিধদ�র িভি�ক উপকারেভাগী িচি�ত করার জ� জিরপ করা এবং ��ডিভি�ক তািলকা ��ত কের কমপিরক�না �হন করা�  ,এবং সহজভােব 
�িশ�েণর �ব�া করা । 
৫| ��ািবত �ক�এলাকাঃ      নও�া সদর উপেজলার হাপািনয়া ইউিনয়েনর চকবা�ভরা �াম । 
৬| ��ািবত সমাধান প�িতঃ 
  *  এলাকা জিরেপর মা�েম �সবা�হীতােদর ডাটােবজ �তরী করা । 
  * �সবা �হীতােদর চািহত ��েড �িশ�ণ �দান করা । 
  * �চােরর মা�েম ��ডওয়ারী আেবদনপ� সং�হ করা ।  

* অনলাইন/সংগঠেনর মা�েম/সরাসির আবেদনপ� জমা �দান  
*    ইউিনয়ন িডিজটাল �স�ােরর মা�েম আেবদনপ� জমা �দান । 
*  �িশ�ণ ��র সময় এস,এম,এস/�মাবাইেলর মা�েম �িশ�েণর সময় ও �ান স�েক অবিহত করা �  
*    দ�েরর �সবা �হেণর িনেদিশকা �বাড �থেক সহায়তা �নওয়া যােব� � । 
* �িশ�ণল��ান কােজ লািগেয় িনজ উে�েগ �ক� �হণ করা  
*  অথ�াি�েত � (ঋণ) িনজ দ�র/অ�া� দ�েরর সােথ সংেযাগ �াপন কের �দওয়া । 
* �িশ�ণ পরবত� �সবা �দানকারী অ�া� �িত�ােনর সােথ �যাগােযাগ �িত�ার মা�েম সহেযািগতা করা। 
* �িশ�ণ পরবত� �সবা �দানকারী অ�া� �িত�ােনরর সােথ �যাগােযাগ �িত�ার মা�েম সহেযািগতা করা 
* উৎপািদত প� বাজারজাতকরেণর সহেযািগতা করা ।  

৬|  �ত�ািশত ফলাফল ( TCV)t 
 সময় খরচ যাতায়াত 

আইিডয়া বা�বায়েনর আেগ ২৫িদন ১,৭০০/-টাকা ০৪ িদন 
আইিডয়া বা�বায়েনর পর ২২িদন ৫৪০/-টাকা ০১িদন 
আইিডয়া বা�বায়েনরফেল �সবা �িহতার �ত�ািশত 
�বিনিফট  

০৩িদন ১,১৬০/- ০৩িদন 

           অ�া� �িবধাঃ  ডাটােবজথাকেল �িশ�ণ ছাড়াও অ�া� ত� বা �সবা�দান সহজ হেব  । 
    ২০১৬-২০১৭ বছেরর বািষক কমপিরিক�না ◌ঃ� �   
 �ক�বা�বায়ন এলাকায় জিরপ কির। �মাট জনসং�ার মে� ১৯২ জন জন �ব( ১৮ �থেক৩৫ বছর)তার মে� ২১জন চা�রীজীিব 
�িশ�ণ �দানঃ ( �সবা �দােনর সং�া ) 
 ০১) গাভীপালনঃ ৪০ জন 
০২) �পাষাক �তরীঃ ৮৭ জন 
০৩) �পাষাক ও�চকমঃ � ৪০জন 
০৪) �ক ও বা�কঃ ৮০ জন 
 নও�া সদর উপেজলার ১২� ইউিনয়েনর িবিভ� �াম ১৫�ােচ িবিভ� ��েড(চািহত ��ড) �িশ�ণ �দােনর কম�চী �হণ করা হেয়েছ� । 
 ইেনােভশন আইিডয়া বা�বায়েনর মা�েম �িশ�ণ �দােনর /�হেণর সং�াঃ 

�িমকনং মােসর নাম চলিত মােস �িশ�ণ �হণকারীর 
সং�া 

চলিত বছের �িশ�ণ �হণকারীর সং�া �ম�ি�ত�িশ�ণ �হণকারীর 
সং�া 

০১ �ববত� বছেরর�  
(১৫-১৬) 

-- -- ৫৯০জন 

০২ �ন/১৭পয��  -- ৫৯৫জন ১১৮৫ জন 






