
২০২০-২০২১ অর্ থ বছরেে উদ্ভাবনী ধােণা, সহজিকৃত ও জিজিটাইিকৃত সসবাে তাজিকা 

সিিাাঃ নারটাে 

বাস্তবাজিত সসবাে ধেণ বাস্তবাজিত সসবাে নাম ও সংজিপ্ত জবেবণ উদ্ভাবন বাস্তবািনকােীে নাম, পদবী ও সমাবাইি 

উদ্ভাবনী ধােণাসমূহ 
১। সহাজডং ট্যাক্স জিজিটািাইরিশন 

নারটাে সিিাে সকি ইউজনিরনে আবাজসক ও অনাবাজসক সহাজডং সমূহরক অনিাইন িাটারবরিে আওতাি 

আনা এবং অনিাইরন সহাজডং ট্যাক্স প্রদারনে পাশাপাজশ সহাজডং ট্যাক্স সসবারক একটি জিজিটাি ব্যবস্থাপনা 

জসরেরমে দ্বাো পজেচািনা কোই এই উরযারেে মূি উরেশ্য। ইরতামরে নারটাে সিিাে ৪৫টি ইউজনিরন 

িাটারবি প্রস্তুরতে কাি সম্পন্ন হরিরছ এবং এসকি ইউজনিরন অনিাইরন কে আদাি কার্ থক্রম শুরু হরিরছ। 

করোনা পজেজস্থজত জবরবচনাি জুন’২০২১ এে মরে শতভাে কাি সম্পন্ন হওিাে িিযমাত্রা জনধ থােণ কো 

হরিরছ। 

সহাজডং ট্যাক্স জিজিটািাইরিশরনে সুজবধা: 

১. পজেবাে জভজিক িাটারবি। 

২. সহি মজনটজেং। 

৩. হািনাোদকেরণে সুজবধা। 

৪. অনিাইন/ব্যাংজকং জভজিক হওিাি জবশ্বস্ততা সৃজি। 

৫. বরকিা র্াকরি জকংবা পাওনা পজেরশাধ হরি এসএমএস সনাটিজিরকশন।  

৬. মাস সশরে সহি অগ্রেজত পর্ থারিাচনা। 

৭. জনিস্ব োিস্ব আি বৃজি। 

৮. প্রজতষ্ঠারনে আত্মজবশ্বাস এবং সিমতা বৃজি। 

৯. সহরি সহাজডংরিে ধেণ জচজিতকেণ। 

১০. সসবা পিজতে সহিীকেণ। 

১১. সমি এবং জভজিট কমারনা। 

অনিাইরন কে আদারিে িরি সহাজডং ট্যাক্স বাবদ আি ইউজনিন সভরদ শতকো ২৫ সর্রক ৩০০ ভাে পর্ থন্ত 

বৃজি সপরিরছ। 

 

 

সমাাঃ সোিাম োব্বী জপএএ 

উপ-পজেচািক স্থানীর্ ়সেকাে 

সমাবাইি নং: ০১৭১৬-৭৯৫৭১১  

 

 

 



সহিীকৃত সসবাসমূহ 
১। উপরিিা সি-সকিাে সসন্টাে 

কম থিীজব মারিরদে সছাট জশশু সন্তানরদে জদবাকািীন সদখারশানাে পাশাপাজশ সখিাধুিা, ছজব আঁকা, অিে 

পজেজচজত, ছড়া সশখা, জবশ্রাম ও জচিজবরনাদরনে ব্যবস্থা েরিরছ । এই সসন্টারে এক সর্রক ছি বছরেে 

জশশুরদে োখা হি । সাব থিজনক একিন সহকােী ও একিন আিা কম থেত েরিরছ । কম থেত সহকােী ও 

আিাে মােরম জশশুরদে খাওিারনা ও সাজব থক র্ত্ন জনজিত কো হি। মাজসক সবতন এক সন্তারনে িন্য 

৩০০/- এবং দুই সন্তারনে িন্য ৫০০/- । জশশুো বাজড় সর্রক র্াে র্াে খাবাে জনরি আরস । সেকােী ছুটিে 

জদন ব্যতীত প্রজত কম থজদবরসে সকাি ৮.৩০ জম. হরত জবকাি ৫.৩০ জম. পর্ থন্ত সি-সকিাে সসন্টােটিে 

কার্ থক্রম পজেচাজিত হি । সকরে ভজতথে িন্য জনধ থাজেত ভজতথ িেরম আরবদন কেরত হরব । জশশুে সরে 

সকান মা/অজভভাবক/গৃহকমী সকরে অবস্থান কেরত পােরব না। সামজিক অসুস্থ ও সছািাঁরচ সকান সোরে 

আক্রান্ত জশশুরক জনোমি না হওিা পর্ থন্ত সি-সকিারে আনা র্ারব না ।  

০৭/০১/২০২১ জি. তাজেরখ সি-সকিাে সসন্টােটি শুভ উরদ্বাধন করেন োিশাহী জবভারেে তৎকািীন মান্যবে 

জবভােীি কজমশনাে িনাব সমাাঃ হুমায়ুন কবীে সখান্দকাে। এ সমি উপজস্থত জছরিন সম্মাজনত সিিা 

প্রশাসক, নারটাে িনাব সমাাঃ শাহজেিাি জপএএ। 

 

জপ্রিাংকা সদবী পাি 

উপরিিা জনব থাহী অজিসাে, বাোজতপাড়া, নারটাে 

০১৭৬২-৬৯২১০৮ 

 

২।নােী সহািতা সকে 

গ্রারমে সুজবধা বজিত নােীরদে সামাজিক জনোপিা ও আইজন সহািতাে ভেসাস্থি হরি উরেরছ নারটারেে 

গুরুদাসপুে প্রশাসরনে নােী সহািতা সকে। সকারনা েকম জি ছাড়াই পাজেবাজেক ও সামাজিক জনর্ থাতরনে 

জশকাে নােীো পারেন নানা সহািতা। উপরিিা প্রশাসন সূরত্র িানা সেরছ, সিিাি প্রর্মবারেে মরতা একটি 

করি এই নােী সহািতা সকেটি চালু কো হি। প্রজতষ্ঠাে পে সর্রক ১ হািাে ৫২০ িন নােী জবধবা, বিস্ক ও 

প্রজতবন্ধী ভাতাে পাশাপাজশ নােী-জশশু জনর্ থাতনসহ নানা অজভরর্াে করে সহািতা সচরিরছন এবং প্রজতকাে 

পারেন। 

 

সমাাঃ তমাি সহারসন 

উপরিিা জনব থাহী অজিসাে, গুরুদাসপুে, নারটাে 

সমাবাইি নং :  ০১৭৬২-৬৯২১১০ 

 

 

জিজিটািাইিকৃত 

সসবাসমূহ 

১। সামাজিক জনোপিা সবিনী প্রযুজি সসবা  

(Social Saftinet Technology Service) 

একটি অরটারমশন সিটওিযারেে মােরম সামাজিক জনোপিা সবিনীে আওতাভুি সকি উপকােরভােীে মারে 

সেকাে কর্তথক প্রদি সুজবধাসমূহ জবতেরণ দ্রুততা, স্বেতা, িবাবজদজহতা ও মজনটজেং জনজিত কো। বারিারমজিক 

পিজতরত খায বান্ধব কম থসূজচে ১৩,২৩৩ িন ও ১,৫৬৫ িন জভজিজিে উপকােরভােীে মারে িনপ্রজত ৩০ সকজি 

হারে চাউি জবতেণ এবং জবজভন্ন কাি থ/সনদ/ িাইরসন্স প্রদান সহিতে হরে 

সমাাঃ িাহােীে আিম 

উপরিিা জনব থাহী অজিসাে, গুরুদাসপুে, নারটাে 

০১৭৬২-৬৯২১১৩ 

 

 

 

 


