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কভ বনযকল্পনা 

ক্রনভক 

নাং 
প্রস্তানফত নফলয় (গৃীতব্য কাদজয নাভ) 

ফাস্তফায়ন 

কার (শুরু ও 

ভানিয 

তানযখ 

দানয়ত্ব প্রাি 

কভ বকতবা/ইদনাদবন টিভ 
প্রতযানত পরাপর নযভা 

০১ 

প্রনত ভাদয শল িাদ উদজরা 

ইদনাদবন টিদভয দস্য ও চরভান  

উদ্ভাফনী উদযাক্তাদদয ভন্বদয় বায 

আদয়াজন, চরভান উদ্ভাফনী উদযাগ ও নতুন 

নতুন উদযাগ র্ম্বদক আদরাচনা ও মুল্যায়ন 

২৭ জানুয়াযী 

২০১7 

২৭ নিদম্বয 

২০১8 

উদজরা ইদনাদবন টিভ 

১. ইদনাদবন টিদভয কাম বক্রভ 

গনতীর থাকদফ । 

২. চরভান উদযাগ এয ভস্যা 

ম্ভাফনা গুদরা স্পর্ ব দফ ।  

৩. নতুন নুতন উদ্ভাফনী উদযাগ 

গ্রদণয সুদমাগ সৃনি দফ । 

৪. যকাযী শফায ভান শফা 

গৃীতায কাদে অনধকতয গ্রণ 

শমাগ্য কযায শেদে শফা 

দাতায ইনতফাচক ভাননকতা 

ততনয দফ ।  

৫. যকাযী দিয মুদ শফা 

প্রদান প্রনক্রয়া নজকযণ 

কযায াাংস্কৃনত ততনয দফ। 

৬. আন্ত: দািনযক সু র্ম্কব 

ততনয দফ ও াযষ্পনযক 

শমাগাদমাগ জতয দফ। 

১. চরভান উদ্ভাফনী উদযাগ 

ভানিয াংখ্যা 

২. নতুন উদ্ভাফনী উদযাগ 

বৃনিয াংখ্যা 

৩. ফাস্তফানয়ত উদযাদগয শফা 

গৃীতা গদণয অনপদ 

মাতায়াত শফায ব্যয় কভাদনা  

৪. বায় কভ বকতবাগদণয 

ননয়নভত উনিনত 

৫. উদজরায় াধাযণ বায় 

উিান ও ম বাদরাচনা 



০২ 
চরভান উদ্ভাফনী উদযাগ মু (াঁচ টি) 

ভািকযণ 

জানুয়াযী 

২০১7 

নিদম্বয 

২০১8 

উদজরা ইদনাদবন টিভ ও 

১. শভা: কাভরুজ্জাভান 

উদজরা যুফ উন্নয়ন 

অনপায 

২. শভা:আযাফুর ইরাভ 

উদজরা ননফ বাী অনপায,  

৩. শভাো: াইদয়দা 

সুরতানা, উদজরা ভাজ 

শফা অনপায, 

৪. মু: যাদদুর ক প্রধান, 

কাযী কনভনায (ভুনভ) 

৫. শভা: ভনজফয যভান, 

নচফ, ঠাকুযগাঁও শৌযবা ।  

ফনণ বত াঁচটিয প্রকদল্পয অধীন 

গৃীত শফা মুদয গুনগত ভান 

বৃনি াদফ জনগদণয ভুগানন্ত 

কভদফ, (ভয় ও অথ ব ব্যদয়য 

নদক শথদক) 

 ২. আত্মাভানজক উন্নয়ন 

ত্বযানন্বত দফ 

৩. শফা দাতা এফাং শফা 

গৃীতা উবদয়য তথ্য ও 

শমাগাদমাগ প্রযুনক্ত ব্যফাদযয 

শেদে নক্রয়তা বৃনি াদফ ।  

১. শফা প্রানিয শেদে শফা 

গৃীতায ভয় ফা শফা প্রানিয 

ব্যয় ফা শফা প্রানিয রদেয 

শফা গৃীতায অনপ 

মাতায়াদতয াংখ্যা । 

২. যকাযী দিয মুদ ও 

ব্যানক্তগত ভানরকানায় তথ্য ও 

শমাগাদমাগ প্রযুনক্ত 

যঞ্জাভানদয াংখ্যা ও 

নযভান । 

৩. 

উদজরা নযলদদয ভাধ্যদভ জনপ্রনতনননধ, 

যকাযী কভ বকতবা/কভ বচাযী, শফকায যুফক, 

নেক ম বাদয় কনর্ম্উর্ায ও তথ্য প্রযুনক্ত 

ব্যফায নফলয়ক প্রনেন আদয়াজন ।  

জানুয়াযী 

২০১7 

নিদম্বয 

২০১8 

উদজরা নযলদ ও 

উদজরা ইদনাদবন টিভ 

১. দে ভানফ র্ম্দ ততনয দফ 

২. নিনজর্ার প্রিনত শফা 

প্রদানকাযী ও শফা গ্রণকাযীয 

াংখ্যা বৃৃ্নি াদফ 

৩. স্বল্প ভদয় স্বল্প খযদচ ঘদয 

ফদ শফা প্রদান ও শফা 

গ্রণকাযীয ভাননকতা ততনয 

দফ।  

৪. যকাযী দিয মুদ ই-শফা 

ব্যফিানায জন্য দেতা 

অনজবত দফ।  

১. ১০০ জনদক কনর্ম্উর্ায 

প্রনেন প্রদান । 

২. প্রনেণ গ্রণকাযীগশণ 

তথ্যনচে াংগ্র 

৩. ইদরকট্রননক প্রিনতদত 

শফা গ্রণ ও প্রদাদনয 

তথ্যনচে াংগ্র । 

৪. 

উদজরা কর দিদয ননজদজন চার্ বায প্রস্তুত 

কযায ও নটিদজন চার্ বায অনুমায়ী শফা প্রদান 

নননিত কযায ব্যফিা গ্রণ। 

ভাচ ব ২০১7- 

আগি ২০১8 
উদজরা ইদনাদবন টিভ 

১. দিয/নফবাদগয কাম বনযধী 

সুনননিত দফ 

২. শফা প্রদানকাযী/শফা 

গ্রণকাযী উবদময য়যানন কভদফ  

৩. শফা গ্রীতা তায প্রাপ্য শফা 

ক্রান্ত তথ্য দজ জানদত াযফ।  

৪. দািনযক অননয়ভ যা াদফ। 

১. স্ব স্ব দিদযয  ওদয়ফ শার্ বাদর 

এফাং দিদযয মু্মদখ দৃশ্যভান 

জায়গায় নটিদজন চার্ বায িান।  



৫. 
চরভান ও ম্ভাব্য  উদ্বাফনী উদযাগ মু 

দযজনভদন তদাযকী ও দমানগতা প্রদান 

ভাচ ব ২০১7- 

নিদম্বয 

২০১8 

উদজরা ইদনাদবন টিভ 

১. চরভান উদ্ভাফনী উদযাগ মু 

গনতীর থাকদফ 

২. নতুন নতুন উদ্ভাফনী ধাযনা 

ততনয দফ।  

৩. যকাযী দিদয শফা প্রদান 

প্রনক্রয়া জীকযদণ প্রনক্রয়া 

অব্যাত থাকদফ। 

শকান দিদয কত ফায মাওমা 

দয়দে। 

৬. শেষ্ঠ উদযাক্তা/উদ্ভাফদক পুযস্কায প্রদান 

১৫-৩১ 

নিদম্বয 

২০১7 

উদজরা নযলদ ও  

উদজরা ইদনাদবন টিভ 

১. উদযাক্তা আদযা অনধক 

উদ্ভাফদন আগ্রী দফ।  

২. অন্যান্য উৃ্দযাক্তাগন 

অনুপ্রাননত দফ।  

আনুষ্ঠাননক বাদফ পুযস্কায প্রদান।  

৭. 

পর উদযাগ শজরায অন্যান্য উদজরা তথা 

াযা ফাাংরাদদদ ফাস্তফামদনয সুানয পুন বয়ন 

ও ফাস্তফায়ন 

১৫-৩১ 

নিদম্বয 

২০১7 

উদজরা ইদনাদবন টিভ 

শদব্যাী অনবন্ন প্রিনতদত 

যকাযী শফা প্রদান নননিত 

দফ।  

কর্তবে কর্তবক স্বীকৃত উদযাদগয 

াংখ্যা 

৮. 

ফাৎনযক প্রনতদফদন প্রণয়ন, ভন্ত্রীনযলদ 

নফবাগ  াংনিি কর কর্তবদেয ননকর্ 

শপ্রযণ ও ননজস্ব ওদমফ াইদর্ প্রকা কযণ 

01-31 

জানুয়াযী 

2018 

উদজরা ইদনাদবন টিভ 

১. উদজরা ইদনাদবন টিদভয 

কাম বক্রদভয তথ্য বান্ডায ততনয 

দফ।  

২. উিতবন কর্তবেদক টিদভয 

কর কাম বক্রভ অফনতকযণ 

প্রনতশফদন ততনয, প্রকানা ও 

শপ্রযণ। 

 

 

 

 

(শভাাম্মদ আরাভ শভাল্লা) 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

ঠাকুযগাঁও দয, ঠাকুযগাঁও। 


