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ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারি  

 

 

 



ফাস্তফায়িত উদ্ভাফনী  উদ্যাদ্গয ডকুদ্ভদ্েন ততয়য ও প্রকানা  

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

ক্রঃ 

নং 

উদ্ভাফননয 

নাভ 

উদ্ভাফননয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযন উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রননয যমৌক্ষিকতা ভন্তব্য  

1. আ-যটায 

ম্যাননজনভন্ট 

ক্ষনটভ  

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারনয়য প্রান-২ াখায়  

বান্ডায ব্যফস্থানায় মাফতীয় ভারাভার 

গ্রন, আস্যু, ভারাভানরয  

ক্ষদনক্ষবক্ষিক,ভাক্ষবক্ষিক ও ফাৎক্ষযক 

প্রক্ষতনফদন ংক্রান্ত কর কাম যক্রভ  আ-

যটায ম্যাননজনভন্ট ক্ষনটভ  এয ভাধ্যনভ 

ম্পন্ন কযা।  

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারনয়য প্রান-২ াখায় একটি  Store (বান্ডায) যনয়নে। এনত 

দাপ্তক্ষযক কাজ ম্পাদননয জন্য প্রায় ১৫০ (একত ঞ্চা) এয উনয ভারাভার 

যনয়নে। Store (বান্ডায) এ ম্যানুয়ার দ্ধক্ষতনত  ভারাভার গ্রন, আস্যু ও ভানী 

ভজুদ কযা য়। এ দ্ধক্ষতনত জরুযী প্রনয়াজনন তাৎিক্ষনক ভারাভানরয  ক্ষযভান 

ও মূল্য প্রদান কযা জটির  ও ভয় ানি। এোড়াও ম্যানুয়ার দ্ধক্ষতনত বান্ডায 

ব্যফস্থানায় ক্ষফক্ষবন্ন ধযননয ভুরত্রটি ও ক্ষনয়ভ ওয়ায ম্ভাফনা থানক। বান্ডায 

ব্যফস্থানায় আ-যটায ম্যাননজনভন্ট ক্ষনটভ  এয কাম যক্রভটি ফাস্তফায়ন কযা নর 

এয ভাধ্যনভ বান্ডানযয মাফতীয় ভারাভার গ্রন, আস্যু ও ভানী ভারাভানরয  

ফস্থা খুফ নজআ াওয়া মানফ। এনত একক্ষদনক Store (বান্ডায) এ ভারাভানরয 

ঘাটক্ষত নফ না ন্যক্ষদনক ভারাভার গ্রনকাযী ভানী ভারাভানরয ভজুনদয 

ফস্থা ক্ষফনফচনা কনয তাঁয  ভারাভানরয ক্ষযকুআনজন ক্ষদনত াযনফন। নফ যাক্ষয আ-

যটায ম্যাননজনভন্ট ক্ষনটভ ফাস্তফায়ন কযা নর  বান্ডায ব্যফস্থানায় ক্ষধকতয 

স্বচ্ছতা ও জফাফক্ষদক্ষতা ক্ষনক্ষিত নফ এফং TCV কভনফ।    

কাম যক্রভ 

চরভান 

যনয়নে। 

2  নরাআন টাস্ক 

ম্যাননজনভন্ট 

ক্ষনটভঃ  

 

মন্ত্রণায়ের বিবিন্ন কম মকর্মাগণ বিবিন্ন 

সিা, কম মলাা, সসবমনার এিং অন্যান্য 

পবরদল ময়নর জন্য ক্ষফক্ষবন্ন ভনয় ক্ষপনয 

িাইয়র অিস্থান কয়র থায়কন। অয়নক সমে 

অন্য কম মকর্মায়দর অবিয়সর িাইয়রর 

কম মসূচীয়র্ অংলগ্রহণকারী কম মকর্মার 

দদবনক সূচী অিবহর্ করা সম্ভি হেনা। 

িয় প্রয়োজয়ন কম মকর্মাগয়ণর অিস্থান 

র্াৎক্ষবণকিায়ি জানা সম্ভি হেনা। একটি 

অনাইন টাস্ক ম্যায়নজয়মন্ট সিটওেযার এ 

 

মন্ত্রণায়ের বিবিন্ন কম মকর্মাগণ বিবিন্ন সিা, কম মলাা, সসবমনার এিং অন্যান্য 

পবরদল ময়নর জন্য ক্ষফক্ষবন্ন ভনয় ক্ষপনয িাইয়র অিস্থান কয়র থায়কন। অয়নক 

সমে অন্য কম মকর্মায়দর অবিয়সর িাইয়রর কম মসূচীয়র্ অংলগ্রহণকারী কম মকর্মার 

দদবনক সূচী অিবহর্ করা সম্ভি হেনা। িয় প্রয়োজয়ন কম মকর্মাগয়ণর অিস্থান 

র্াৎক্ষবণকিায়ি জানা সম্ভি হেনা। একটি অনাইন টাস্ক ম্যায়নজয়মন্ট 

সিটওেযার এ সক কম মকর্মার দদনবিন সূচী স্ব স্ব লাখা সথয়ক আপয়াড করা 

হয় সিটওেযারটিয়র্ সক কম মকর্মার দদনবিন সূচী অন্তর্ভ মক্ত হয়ে যায়ি। সয 

সকায়না কম মকর্মা দদনবিন সূচী অনাইয়ন সদখয়র্ পায়িন, প্রয়োজয়ন অন্য 

কম মকর্মায়দর অিস্থান/কম মসূচী সম্পয়কম অিবহর্ হয়র্ পারয়িন।   

 

 



সক কম মকর্মার দদনবিন সূচী স্ব স্ব লাখা 

সথয়ক আপয়াড করা হয় 

সিটওেযারটিয়র্ সক কম মকর্মার দদনবিন 

সূচী অন্তর্ভ মক্ত হয়ে যায়ি। সয সকায়না 

কম মকর্মা দদনবিন সূচী অনাইয়ন সদখয়র্ 

পায়িন, প্রয়োজয়ন অন্য কম মকর্মায়দর 

অিস্থান/কম মসূচী সম্পয়কম অিবহর্ হয়র্ 

পারয়িন।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চরভান াতা 



ফাংরানদ যটক্সটাআর ক্ষভরস্ কযনানযন 

ক্রঃ নং উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযন উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রননয যমৌক্ষিকতা ভন্তব্য  

1 Basic Information 

Display  

ফাংরানদ যটক্সটাআর ক্ষভরস্ কযনানযন 

(ক্ষফটিএভক্ষ) প্রধান কাম যারনয় Basic 

Information Display স্থান কযা 

নফ। এনত ক্ষফটিএভক্ষ’য যভৌক্ষরক তথ্যাক্ষদ 

উস্থাক্ষত নত থাকনফ। এোড়াও ক্ষফটিএভক্ষ’য 

প্রক্ষতষ্ঠাকার যথনক শুরু কনয ফতযভানভয় ম যন্ত 

জনফর ংক্রান্ত, ভাভরায াযংনি ও ক্ষনযীিা 

উাি আততুাক্ষদ ক্ষফলয়গুনরা চরভানবানফ প্রদক্ষ যত 

নত থাকনফ। 

ক্ষফটিএভক্ষ প্রধান কাম যারনয়  ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষফবানগ কভ যকতযা ও 

কভ যচাযী কভ যযত যনয়নে। কভ যযত কভ যকতা ও 

কভ যচাযীনদয ক্ষফটিএভক্ষ’য যভৌক্ষরক তথ্যাক্ষদ জানা 

প্রনয়াজন। 

এ রনিুBasic Information Display 

একটি কভন যেন স্থানকযা নফ মানত চরভানবানফ 

প্রদক্ষ যত ক্ষফলয়গুনরা চরানপযায  নথ কনরয দৃক্ষিনগাচয 

য়।এনত কনয প্রদক্ষ যত ক্ষফলয়গুনরা কনর ফক্ষত নফ।  

কাম যক্রভ 

চরভান 

যনয়নে। 

Digital Store 

Management 

ক্ষফটিএভক্ষ প্রধান কাম যারনয়য াধাযন 

কভ যাখায়বান্ডায ব্যফস্থানায় মাফতীয় ভারাভার 

গ্রন, আস্যু, ভারাভানরয  ক্ষদনক্ষবক্ষিক,ভাক্ষবক্ষিক ও 

ফাৎক্ষযক প্রক্ষতনফদন ংক্রান্ত কর কাম যক্রভ  

Digital Store Managementএয ভাধ্যনভ 

ম্পন্ন কযা। 

ক্ষফটিএভক্ষ প্রধান কাম যারনয়য াধাযন কভ যাখায় একটি  

Store (বান্ডায) যনয়নে। এনত দাপ্তক্ষযক কাজ ম্পাদননয 

জন্য প্রায় ২০০ (দুআত) এয উনয ভারাভার যনয়নে।   

Store (বান্ডায) এ ম্যানুয়ার দ্ধক্ষতনত  ভারাভার গ্রন, 

আস্যু ও ভানী ভজুদ কযা য়। এ দ্ধক্ষতনত জরুযী 

প্রনয়াজনন তাৎিক্ষনক ভারাভানরয  ক্ষযভান ও মূল্য 

প্রদান কযা জটির  ও ভয় ানি। এোড়াও ম্যানুয়ার 

দ্ধক্ষতনত বান্ডায ব্যফস্থানায় ক্ষফক্ষবন্ন ধযননয ভুরত্রটি ও 

ক্ষনয়ভ ওয়ায ম্ভাফনা থানক। বান্ডায ব্যফস্থানায় 

Digital Store Management এয কাম যক্রভটি 

ফাস্তফায়ন কযা নর এয ভাধ্যনভ বান্ডানযয মাফতীয় 

ভারাভার গ্রন, আস্যু ও ভানী ভারাভানরয  ফস্থা খুফ 

নজআ াওয়া মানফ। এনত একক্ষদনক Store (বান্ডায) 

এ ভারাভানরয ঘাটক্ষত নফ না ন্যক্ষদনক ভারাভার 

গ্রনকাযী ভানী ভারাভানরয ভজুনদয ফস্থা ক্ষফনফচনা 

কনয তাঁয  ভারাভানরয ক্ষযকুআনজন ক্ষদনত াযনফন। 

নফ যাক্ষযDigital Store Management ফাস্তফায়ন 

কযা নর  বান্ডায ব্যফস্থানায় ক্ষধকতয স্বচ্ছতা ও 

জফাফক্ষদক্ষতা ক্ষনক্ষিত নফ। 

কাম যক্রভ 

চরভান 

যনয়নে। 

চরভান াতা 



 

জুট ডাইবাযয়য়পদ্কন প্রদ্ভান সোয (সেয়ডয়য়) 

 

ক্রঃ নং উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযন উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রননয যমৌক্ষিকতা ভন্তব্য  

1 “ED সক ফদ্রা” ীল ষক 

এ্যা এ্য ভাধ্যদ্ভ ফহুমুখী 

াটণ্য উদ্যাক্তাদ্দয 

ফহুমুখী াটণ্য ংয়িষ্ট 

ভস্যা ভাধান ও চায়দা 

য়নরুণ কদ্য স অনুমািী 

দদ্ে গ্রণ। 

  

সেয়ডয়য়’য তায়রকাভূক্ত উদ্যাক্তাদ্দয য়ফয়বন্ন 

ভস্যা, সেয়ডয়য়’য সফা ম্পদ্কষ ভতাভত ফা 

তাদ্দয ফহুমুখী াটণ্য ংয়িষ্ট সমদ্কান চায়দা 

য়ফলি ম্পদ্কষ সেয়ডয়য়’য কর্তষেদ্ক োনাদ্না 

এ্ফং স সভাতাদ্ফক সফা প্রদাদ্নয রদ্েয  

“ED সক ফদ্রা” ীলক এ্যাটি ততয়য কযা 

প্রদ্িােন। 

 

প্রথভত “ED সক ফদ্রা” ীলক এ্যাটি ততয়য কদ্য 

সেয়ডয়য়’য উদ্যাক্তা কর সফা গ্রীতায য়নকট 

ব্যফাদ্যয েন্য প্রচায কযা এ্ফং উক্ত এ্যা এ্য ভাধ্যদ্ভ 

কদ্র ফহুমুখী াটণ্য ংয়িষ্ট কথা োনাদ্ফন এ্ফং এ্য 

ভাধ্যদ্ভ আদ্যাও সফী স্বচ্ছতা ও েফাফয়দয়তায য়বয়িদ্ত 

সফা প্রদাদ্ন সেয়ডয়য় ফয়রষ্ঠ ভূয়ভকা ারদ্ন েভ 

দ্ফ। 

 

কাম যক্রভ 

চরভান 

যনয়নে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চরভান াতা 



ফস্ত্র অয়ধদপ্তয 

 

ক্রঃ নং উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযন উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রননয যমৌক্ষিকতা ভন্তব্য  

1 “আ-যিায ম্যাননজনভন্ট 

ক্ষনটভ”  

  

আ-যিায ম্যাননজনভন্ট ক্ষনটভ চালু কযা নর 

নরাআন ক্ষবক্ষিক ভারাভার ও যটনাক্ষয াভগ্রী 

ক্রয়, ফন্টন ও ংযিণ প্রক্ষক্রয়া জ নফ।  

ফস্ত্র ক্ষধদপ্তনয প্রক্ষত থ য ফেনয যাজস্ব ফানজনটয অওতায় 

ক্ষফক্ষবন্ন াখা নত চাক্ষত ভারাভার ও যটনাক্ষয াভগ্রী 

ক্রয় কযনত য়। এআ ভারাভার ও যটনাক্ষয াভগ্রী ক্রয়, 

ফন্টন ও ংযিণ প্রক্ষক্রয়া ক্ষজকযনণয ক্ষনক্ষভি আ-যিায 

ম্যাননজনভন্ট ক্ষনটভ চালু কযা যমনত ানয। এনত কনয 

ক্রয় প্রক্ষক্রয়ায় স্বচ্ছতা ও ফন্টন ক্ষজকযণ এফং ভারাভার 

ংযিণ প্রক্ষক্রয়ায় স্বচ্ছতা  ক্ষনক্ষিত কযা মানফ। আ-যিায 

ম্যাননজনভন্ট ক্ষনটভ চালু নর এআ ক্ষধদপ্তনযয ভারাভার 

ও যটনাক্ষয াভগ্রী, তথ্ম ংযিণ কযা মানফ এফং য 

তনথ্যয অনরানক যফতী প্রনয়াজনীয় ক্রয় কাম যাক্ষদ ম্পন্ন 

কযা মানফ। এনত যকানযয ভারাভার ক্রনয়য যিনত্র 

নথ যয চয় যযাধ নফ এফং ভারাভানরয স্যলভ ফন্টন 

ক্ষনক্ষিত নফ। প্রান াখা কর্তযক ক্ষফক্ষবন্ন াখা নত 

চাক্ষত ভারাভার ও যটনাক্ষয াভগ্রী যফযা কাম যক্রভ 

স্যষ্ঠবানফ ক্ষযচাক্ষরত নফ।আ-যিায ম্যাননজনভন্ট ক্ষনটনভ 

দযত্র অফান, দযত্র মূল্যায়ন ও নুনভাদন জ 

নফ।  

 

কাম যক্রভ 

চরভান 

যনয়নে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চরভান াতা  



ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড  
 

ক্রঃ নং উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযন উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রননয যমৌক্ষিকতা ভন্তব্য  

1 আ-যরান ম্যাননজনভন্ট 

ক্ষনটভ  

ফাংরাদ্দ তাঁত সফাদ্ড ষয চরভান ক্ষুদ্র ঋণ য়ফতযন 

ও কাম ষক্রভ য়েকযন ও ই-ায়ব ষদ্য আওতাি 

য়নদ্ি আায রদ্েয পটওিায সডবরদ্ভে এ্ফং 

াইরটিং কাম ষক্রভ ফাস্তফািন কযায জন্য আদরাচ্য 

ই-ার্ব ডটি গ্রণ কযা দেদে। 

 

আদরাচ্য ই-ার্ব ডটি ফাস্তফােন কযা দর তাঁত ঋণ 

র্ফতযণ ও আদাদেয ফতডভান দ্ধর্তদত ফেদয 

৭,০০০ জন তাঁর্তদক ২৭ টি ধাদ ৪২ র্দন ভে 

ীভাে ৮ ফায র্বর্জট  ও আনুভার্নক ৮৫০/- ব্যে 

এয র্যফদতড ফেদয বদদয প্রতযন্ত অঞ্চদর 

ফফাযত ২৪,০০০ জন তাঁর্তদক অনরাইদনয 

ভাধ্যদভ ১ ফায ভাত্র অর্পদ র্বর্জট এফাং ৩৫০/-

ব্যে কযায ভাধ্যদভ আদরাচ্য বফা প্রদান কযা ম্ভফ 

দফ। 

 

বদদয প্রতযন্ত অঞ্চদর ফফাযত  ৮,৮৮,১১৫ জন তাঁর্ত 

ও ১৩২৬ টি প্রাথর্ভক তাঁর্ত র্ভর্ত  যদেদে। তাঁর্তদদয 

াংগঠিত কদয তাঁর্ত র্ভর্ত গঠণ, র্ভর্তয দস্যদদয 

চ্রর্ত মূরধন যফযাদয ভাধ্যদভ অচ্র তাঁত চ্র কদয 

উৎাদন বৃর্দ্ধদত দমার্গতা কযা তথা তাঁত র্দেয 

উন্নেদনয রদযয তাঁর্ত র্ভর্ত গুদরাদক র্িে কদয তাঁর্ত 

দস্যদদয র্ফর্বন্ন সুদমাগ সুর্ফধা র্নর্িতকযণ এফাং 

ক্ষুদ্রঋণ র্ফতযণ ও আদাে কাম ডিভ জীকযণ ও ই-

ার্ব ডদয আওতাে র্নদে আায রদযয “e-loan 

Management System for the weavers” 

ীল ডক           ই-ার্ব ড ফাস্তফােন কযা দে। 

পটওিযায 

সডদ্বরদ্ভে 

কাে চরভান 

যদ্িদ্ে।  

 

পটওিযায 

সডদ্বরদ্ভে 

কাে  ম্পন্ন 

ওিায য 

টাঙ্গাইর 

বজরায 

আওতাধীন 

বফর্ক 

বন্টায 

টাঙ্গাইর ও 

বফর্ক 

বন্টায 

কার্রাতী 

এফাং 

র্যাজগঞ্জ 

বজরায 

আওতাধীন 

বফর্ক 

বন্টায-

র্যাজগঞ্জ, 

বফর্ক 

বন্টায-

উল্লাাড়া, 

বফর্ক 



বন্টায-

াজাদপুয 

এয 

আওতাধীন 

এরাকামূদ 

াইরটিাং 

কাম ডিভ 

র্যচ্ারনা 

কযা দফ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



াট অয়ধদপ্তয  

 

ক্রঃ নং উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযন উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রননয যমৌক্ষিকতা ভন্তব্য  

1 য়ফগত ৫ ফেদ্য াট 

ব্যফাদ্িয রাইদ্ন্স 

ংক্রান্ত তথ্যায়দ 

ারনাগাদকযণ ও ডাটাদ্ফে 

ততয়য;   

- - 

 

কাম যক্রভ 

চরভান 

যনয়নে।  

২ কভ ষকতষাগদ্ণয য়যদ ষনকৃত 

কাম ষক্রভ যায়য সভাফাইর 

অযাদ্য ভাধ্যদ্ভ  ভয়নটয়যং 

য়দ্েভ চালুকযণ; 

- - 

 

 

৩ াটচালীদ্দয ডাটাদ্ফে ও 

য়যচি ত্র ততয়য (প্রকল্প 

কর্তষক ফাস্তফািন)। 

- - 

 

 

৪ কাম ষারদ্িয মু্মখবাদ্গ 

য়ডয়েটার য়ফরদ্ফাড ষ স্থান; 

  

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চরভান াতা  



ফাাংরাদদ বযভ উন্নেন বফাড ড 
 

ক্রঃ নং উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযন উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রননয যমৌক্ষিকতা ভন্তব্য  

1 চালী য়নে খাভায ফায়িদ্ত 

তুঁতচাযা উৎাদন ও 

তুঁতফাগান সৃেন। 

- - 

 

কাম যক্রভ 

চরভান 

যনয়নে।  

২ রাইদ্েযীদ্ত ংযয়েত ফই, 

ম্যাগায়েন অন্যান্য 

ডকুদ্ভে ংযেণ, 

আদান-প্রদান ও এ্য়ি 

প্রয়ক্রিা য়েকযণ। 

- - 

 

 

৩ ফাংরাদ্দ সযভ উন্নিন 

সফাড ষ প্রধান কাম ষারদ্িয 

য়নযািা ও কাম ষারদ্ি 

কভ ষযত 

কভ ষকতষা/কভ ষচাযীদ্দয 

য়নযািা দ্চতনতা বৃয়িয 

রদ্েয অয়ি   য়নফ ষাক 

মদ্ন্ত্রয সুষ্ঠ ুব্যফায। 

- - 

 

 

৪ এ্এ্ভএ্ এ্য ভাধ্যদ্ভ 

বায সনাটি সপ্রযণ। 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চরভান াতা  

 



ফাংরানদ াটকর কযনানযন 

ক্রঃ নং উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযন উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রননয যমৌক্ষিকতা ভন্তব্য  

1 মাচাই সদ্ড য়ডয়েটার 

সেদ্রয াাদ্ে সভািা 

ততয়যকযণ। 

- - 

 

কাম যক্রভ 

চরভান 

যনয়নে।  

2 স্থানীি াটণ্য সক্রতাদ্দয 

অনরাইন তায়রকাভূক্ত 

কযণ। 

- - 

 

 

3 ই-য়রব িয়ত। - ছুটি ব্যফস্থানায় ক্ষধকতয স্বচ্ছতা ও জফাফক্ষদক্ষতা 

ক্ষনক্ষিত নফ। 

 

4 বান্ডায য়ফবাদ্গয অনরাইন 

য়দ্েভ  

- বান্ডায ব্যফস্থানায় ক্ষধকতয স্বচ্ছতা ও জফাফক্ষদক্ষতা 

ক্ষনক্ষিত নফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


