
 

 
 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ও অওতাধীন দপ্তয/ংস্থায উদ্ভাফনী উদ্যাগগয তালরকা  

 
 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

  
 

ক্রমভক 

নং 
উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংমিপ্ত মফফযণ 

উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রনণয 

যমৌমিকতা 

উদ্ভাফননয 

ছমফ 
ভন্তব্য 

১ 

নরাআনন ফাা 

ফযানেয অনফদন 

ফাংরানদ ফযা ে মফমধভারা নুানয যকাময অফান 

ফযাে প্রদান কযা য়। ভন্ত্রণারয়  দপ্তয /ংস্থায 

কভ মচামযগণ উি ফাা ফযানেয জন্য ফতমভানন মনমদ মষ্ট 

অনফদন পযনভ ার্ ম কমনত অনফদন কনয থানকন। উি 

অনফদননয যপ্রমিনত ভন্ত্রণারনয়য প্রান াখা নত 

অনফদনমূ গ্রণ কযা য়। যফতীনত অনফদনমূ 

মাচাআ ফাছাআ ম্পন্ন কযা য় এফং তা সুাময 

যকাময অফান মযদপ্তনয যপ্রযণ কযা য়। এআ 

প্রমক্রয়ানক মজকযনণয রনিে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারনয় 

নরাআনন ফাা ফযানেয অনফদন মফলয়ক মর্মজটার যফা 

ততময কযা নয়নছ। উি মর্মজটার যফাটি ব্যফায কনয 

কভ মচামযগণ খুফ নজআ ফাা ফযানেয অনফদন 

নরাআননআ ম্পন্ন কযনত াযনছন। এনত ভয় এফং 

খযনচয াশ্রয় নে। পনর মর্মজটার ামব মটি ব্যফায 

কনয যফাগ্রীতাগণ মফনলবানফ উকৃত নেন।  

TCV কভাননা। 

প্রনমাজে নয় 

 

 



 

 

াট লধদপ্তয 

 

ক্রমভক 

নং 
উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংমিপ্ত মফফযণ উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রনণয যমৌমিকতা 

১ 

াট মধদপ্তনযয যমভনায কনি 

মর্মজটার ব্যানায  মর্নে যফার্ ম 

ততময 

াট মধদপ্তনয াযা ফছযআ বা , যমভনায, কভ মারা, প্রমিণ ংক্রান্ত নুষ্ঠাননয 

অনয়াজন নয় থানক। মফলয় নুমায়ী ব্যানায ততময এফং প্রনয়াজন নুমায়ী মফমবন্ন 

তথ্য মচত্র প্রদ মন কযায রনিে াট মধদপ্তনযয যমভনায কনি মর্মজটার ব্যানায  

মর্নে যফার্ ম ততময ংক্রান্ত উদ্ভাফনী কাম মক্রভ গ্রণ কযা নয়নছ। 

মর্মজটার ব্যানায  মর্নে যফার্ ম ততময নর বা , যমভনায, 

কভ মারা, প্রমিণ কাম মক্রনভ মফনা খযনচ ব্যানায  মফমবন্ন তথ্যমচত্র 

প্রদ মন কযা মানফ। 

২ 

াযানদন ানটয যভাড়ক /ব্যানগয 

চামদা ংক্রান্ত জময মযচারনা  

তামরকা/র্াটানফজ ততময। 

াট ব্যফানয় ানটয ব্যানগয চামদা নুমায়ী রিেভাত্রা মনধ মাযণপূফ মক উৎাদন 

কাম মক্রভ গ্রণ কযায রনিে ‘াযানদন ানটয ব্যানগয চা মদা ংক্রান্ত র্াটানফজ 

ততযী’ ংক্রান্ত উদ্ভাফনী কাম মক্রভ গ্রণ কযা নয়নছ। 

যভাড়ক/ব্যানগয চামদা ংক্রান্ত জময মযচারনা  

তামরকা/র্াটানফজ ততযীয পনর চামদা নুমায়ী ানটয 

যভাড়ক/ব্যাগ উৎাদন  যফযা কযা মানফ। এনত যদনয াট  

াটজাত নেয চামদা ব্যাক বৃমি ানফ।্  

৩ 

াটচালীনদয র্াটানফজ  মযচয় 

ত্র ততময (প্রকল্প কর্তমক ফাস্তফায়ন)। 

াট মধদপ্তয কর্তমক াটচালীনদয ায়তা  গুণগত ভানম্পন্ন উচ্চ পরনীর াট 

উৎাদননয রনিে “উন্নত প্রযুমি মনব ময াট  াটফীজ উৎাদন এফং ম্প্রাযণ ” 

ীল মক প্রকল্প ফাস্তফায়ন কাম মক্র ভ চরভান যনয়নছ। প্রকনল্পয ভাধ্যনভ মনফ মামচত 

াটচালীনদয মফনামূনে যাায়মনক ায , কীটনাক মফমবন্ন কৃমল উকযণ  

প্রমিণ প্রদান কযা য়। াটচালীনদয ায়তায যিনত্র দুনীমত যযাধ  চালীনদয 

মাফতীয় তথ্যামদ ংযিনণয রনিে “াটচালীনদয র্াটানফজ  মযচয় ত্র তত ময 

(প্রকল্প কর্তমক ফাস্তফায়ন)” ংক্রান্ত উদ্ভাফনী কাম মক্রভ গ্রণ কযা নয়নছ। 

াটচালীনদয র্াটানফজ  মযচয় ত্র ততময কযা নর প্রকৃত াট 

চালী মনফ মাচন কযা মানফ এফং প্রকনল্পয কাম মক্রনভয স্বেতা মনমিত 

কযা মানফ।  

 

৪ 

ঢাকা ভানগযীনত ৫টি  াট 

মধপ্তনযয ১০টি ঞ্চ যরয ১০টি 

জনফহুর স্থানন াট  াটজাত 

ে ব্যফায বৃমি ংক্রান্ত তথ্যমচত্র 

ম্বমরত মফরনফার্ ম স্থান 

াট অআন, ২০১৭ এফং নে াটজাত যভাড়নকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন ২০১০ 

এয অনরানক উন্নতভাননয াট উৎাদন , াট  াটজাত নেয ব্যফা এফং 

াটখাত ংমিষ্ট গুরুত্ব পূণ ম তথ্য ম্বমরত মফরনফার্ ম ঢাকা ভানগযীনত ৫টি  াট 

মধপ্তনযয ১০টি ঞ্চনরয ১০টি জনফহুর স্থানন াট  াটজাত ে ব্যফায বৃমি 

ংক্রান্ত তথ্যমচত্র ম্বমরত মফরনফার্ ম স্থান 

াট অআন , ২০১৭ এফং নে াটজাত যভাড়নকয ফাধ্যতামূরক 

ব্যফায অআন ২০১০ এয অনরানক উন্নতভানন য াট উৎাদন , 

াট  াটজাত নেয ব্যফা এফং াটখাত ংমিষ্ট গুরুত্বপূণ ম 

তথ্য ম্বমরত মফরনফার্ ম জনফহুর স্থানন স্থানণয পনর 

জননচতনতা  াটজাত নে ব্যফায বৃমি ানফ। 

৫ 

যদনয বেন্তনয াট  াটজাত 

নেয ব্যফায বৃমিয জন্য স্থানীয় 

যকফর যনটয়াকম  মফমবন্ন টিমব 

চোনননর প্রচানযয জন্য টিমবম 

মফজ্ঞান যতময  প্রচায 

যদনয বেন্তনয াট  াটজাত নেয ব্যফায বৃমিয জন্য স্থানীয় যকফর যনটয়াকম 

 মফমবন্ন টিমব চোনননর প্রচানযয জন্য টিমবএ মফজ্ঞান যতময  প্রচায  

যদনয বেন্তনয াট  াটজাত নেয ব্যফা য বৃমিয জন্য 

স্থানীয় যকফর যনটয়াকম  মফমবন্ন টিমব চোনননর প্রচানযয জন্য 

টিমবএ মফজ্ঞান ততময  প্রচানযয পনর জননচতনতা  

াটজাত নে ব্যফায বৃমি ানফ। 

 



 

 
 

ফাংরানদ যযভ উন্নয়ন যফার্ ম 

 

ক্র: নং ফাস্তফায়ননমাগ্য 

উদ্ভাফননয নাভ 

ফাস্তফায়ননমাগ্য উদ্ভাফননয ংমিপ্ত মফফযণ ফাস্তফায়ননমাগ্য 

উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রনণয যমৌমিকতা 

ভন্তব্য 

১. ফযপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা/কভ মচাযীগনণয 

১৮ ভানয নবাগ্য 

মজমত ছুটি নগদায়ন 

(রাভগ্রোন্ড) থ ম এফং 

গ্রাচ্যেআটিয থ ম 

মযনানধয যফা 

মজকযণ 

যনন/গ্রাচ্যেআটিয থ ম প্রদানন মজকযনণয মফলনয় যকাময মননদ মনা 

যনয়নছ, মকন্তু রিে কযা মানে যম, যজান/মযমজন কাম মারয়গুনরানত 

গ্রাচ্যেআটিয থ ম প্রদাননয যিনত্র থ ম যপ্রযণ কযায য এক যথনক দুআ ভা 

ম মন্ত যদময কনয ংমিষ্ট কভ মকতমা/কভ মচাযীনদযনক থ ম প্রদান কযা নয় 

থানক । তানত ফযপ্রাপ্ত কভ মকতমা/কভ মচাযীগণ মফড়ম্বনায স্বীকায নেন 

। এজন্য ংমিষ্ট কভ মকতমা/কভ মচাযীয রাভগ্রোন্ড/গ্রাচ্যেআটিয থ ম মমদ 

যাময উি ব্যমিয মনজস্ব ব্যাংক মানফ যপ্রযণ কযা মায় তানর 

একমদনক যমভন যবাগামন্ত কভনফ, যতভমন কানজয স্বেতা ফাড়নফ । 

এছাড়া যফা মজকযনণয যম র্ত ভয় মবমজট এফং ব্যয় কভনফ । এ 

উনযানগয ভাধ্যনভ ফযপ্রাপ্ত কভ মকতমা/কভ মচাযী রাভগ্রোন্ড/গ্রাচ্যেআটিয 

থ ম (না দাফী প্রতেয়ন ত্র যভাতানফক মনযীিা অমি  ন্যান্য ানা 

অদায়/ভন্বয় পূফ মক) মনমদ মষ্ট ভনয়য ভনধ্য যকান যবাগামন্ত ছাড়াআ তায 

মনজস্ব ব্যাংক মাযফ যাময মযনানধয জন্য জভা নফ । পনর 

ফযপ্রাপ্ত কভ মকতমা/কভ মচাযীগণ তানদয প্রাপ্য থ ম মত নজআ গ্রণ 

কযনত াযনফন । অনগয ভত অয দীঘ ম ভয় নিা কযনত নফ না । 

এনত ফয গ্রণকাযী 

কভ মকতমা/কভ মচাযীগণ যকান অমথ মক 

মফড়ম্বনায মূ্মমখন নফ না । 

(২) P.R.L গভননয পূনফ ম থ মাৎ 

মনধ মামযত ভনয়য ভনধ্য তায ব্যাংক 

মানফ যকাময রাভগ্রোনন্ডয থ ম 

মযনাধ কযা মানফ ।  

(৩) গ্রাচ্যেআটিয থ ম মনমদ মষ্ট ভনয়য ভনধ্য 

তায ব্যাংক মানফ মযনাধ কযা 

মানফ। পনর ফযপ্রাপ্ত  

কভ মকতমা/কভ মচাযীগণ কর প্রকায 

মফড়ম্বনা নত ব্যামত ানফন এফং 

মত দ্রুততায ানথ ংমিষ্টনদয ানামদ 

মযনাধ নফ এফং গ্রাচ্যেআটি প্রদাননয 

মফলয়টি মত জতয নফ । 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

ক্র: 

নং 

ফাস্তফায়ননমাগ্য 

উদ্ভাফননয নাভ 

 

ফাস্তফায়ননমাগ্য উদ্ভাফননয ংমিপ্ত মফফযণ 

ফাস্তফায়ননমাগ্য 

উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রনণয যমৌমিকতা 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ 

২. যাজাী রযভ 

কাযখানায ণ্য 

ম্যাননজনভন্ট রফা  

জজকযণ 

যাজাী রযভ কাযখানা চালু ওয়ায় 

কাযখানায় উৎাজদত ণ্য ভজুদ, জফক্রয়, 

জফক্রয়কৃত অনথ েয জাফ ংক্রান্ত 

“যাজাী রযভ কাযখানায ণ্য 

ম্যাননজনভন্ট রফা জজকযণ” ীল েক 

উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ননয উনযাগ গ্রণ 

কযা নয়নে।  উক্ত ধাযণা ফাস্তফায়ন কযা 

নর কাযখানায জানফয স্বচ্ছতা থাকনফ।  

উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন কযা নর যাজাী 

রযভ কাযখানায উৎাজদত  ণ্য জফক্রয়, 

ভজুদ, জফক্রয়কৃত অনথ েয জাফ অনরাইন 

জবজিক কযা ম্ভফ নফ। এোড়াও দদজনক, 

াপ্তাজক, ভাজক ও ফাৎজযক জাফ 

কর তথ্যাজদ তাৎক্ষজণক জানা মানফ এফং 

ংযক্ষণ কযা ম্ভফ নফ। 

 

 

                                                                                                                                          

ক্র: নং ফাস্তফায়ননমাগ্য 

উদ্ভাফননয নাভ 

ফাস্তফায়ননমাগ্য উদ্ভাফননয ংমিপ্ত 

মফফযণ 

ফাস্তফায়ননমাগ্য 

উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রনণয যমৌমিকতা 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ 



৩. যমযকারচায 

ফল মমিকা 

মিকায় তুঁতচাযা যযাণ , তুঁতগাছ 

প্রুমনং, লুারন মমর্উর 

যযভ চাল ম্পমকমত মাফতীয় 

কাম মাফরী  ছমফ  তথ্য মিকায় 

প্রদ মন কযা নফ। 

ফল মমিকা কর ফনী, চালী  কাম মারনয় 

যফযানয পনর কনরআ জাননত াযনফ যকান 

ভনয়  যকান তামযনখ যযভ চানল যকান কাজ 

কখন কযনত নফ। এয পনর স্বল্প মমিত চালী/ফনী 

মিকা যদনখ ভয়ভত তাঁয কাজ ম্পাদন কযায 

ব্যাানয নচতন থাকনত াযনফ। 

২০২০-২১ থ ম ফছয 

যমযকারচায ফল ম মিকা 

ছাা   যফযা কযা 

নফ। 



 

 

বাাংলাদেশ টেক্সোইল মিলস্ করদ াদরশন (মবটিএিমি) 

 

ক্রঃ

নং 

উদ্ভাফদ্নযনাভ উদ্ভাফদ্নযংলিপ্তলফফযন উদ্ভাফনীউদ্যাগগ্রদ্নযদ্মৌলিকতা উদ্ভাফদ্নযছলফ ভন্তব্য 

01 02 03 04 ০৫ ০৬ 

১.  Digital 

Store 

Manageme

nt 

লফটিএভল 

প্রধানকাম যারদ্য়য াধাযন 

কভ যাখায় বান্ডায 

ব্যফস্থানায় মাফতীয় 

ভারাভার গ্রন , আস্যু, 

ভারাভাদ্রয লদনলবলিক , 

ভালবলিক ও ফাৎলযক 

প্রলতদ্ফদন ংক্রান্ত কর 

কাম যক্রভ Digital 

Store Management 
এয ভাধ্যদ্ভ ম্পন্ন কযা।  

লফটিএভল প্রধানকাম যারদ্য়য াধাযন কভ যাখায় একটি  

Store (বান্ডায) যদ্য়দ্ছ। এদ্ত দাপ্তলযক কাজ 

ম্পাদদ্নয জন্য প্রায় ২০০ (দুআত) এয উদ্য 

ভারাভার যদ্য়দ্ছ। Store (বান্ডায) এ ম্যানুয়ার 

দ্ধলতদ্ত ভারাভার গ্রন , আস্যু ও ভানী ভজুদ কযা 

য়। এ দ্ধলতদ্ত জরুযী প্রদ্য়াজদ্ন তাৎিলনক 

ভারাভাদ্রয লযভান ও মূল্য প্রদান কযা জটির  ও ভয়  

াদ্ি। এছাড়াও ম্যানুয়ার দ্ধলতদ্ত বান্ডায 

ব্যফস্থানায় লফলবন্ন ধযদ্নয ভুরত্রটি ও লনয়ভ ওয়ায 

ম্ভাফনা থাদ্ক। বান্ডায ব্যফস্থানায় Digital Store 

Management  এয কাম যক্রভটি ফাস্তফায়ন কযা দ্র 

এয ভাধ্যদ্ভ বান্ডাদ্যয মাফতীয় ভারাভারগ্র ন , আস্যু ও 

ভানী ভারাভাদ্রয  ফস্থা খুফ দ্জআ াওয়া মাদ্ফ। 

এদ্ত একলদদ্ক Store (বান্ডায) এ ভারাভাদ্রয ঘাটলত 

দ্ফনা ন্যলদদ্ক ভারাভার গ্রনকাযী  ভানী 

ভারাভাদ্রয ভজুদ্দয ফস্থা লফদ্ফচনা কদ্য তাঁয 

ভারাভাদ্রয লযকুআদ্জন লদদ্ত াযদ্ফন। দ্ফ যালয 

Digital Store Management ফাস্তফায়ন কযা 

দ্র বান্ডায ব্যফস্থা নায় লধকতযস্বচ্ছতা ও 

জফাফলদলতা লনলিত দ্ফ।  

 

 



2. Basic 

Informati

on 

Display  

ফাংরাদ্দ গটক্সটাআর 

লভরস্  কযদ্াদ্যন 

(লফটিএভল) 

প্রধানকাম যারদ্য় Basic 

Information 

Display স্থান কযা 

দ্ফ। এদ্ত লফটিএভল ’য 

গভৌলরক তথ্যালদ 

উস্থালত দ্ত থাকদ্ফ। 

এছাড়াও লফটিএভল ’য 

প্রলতষ্ঠাকার গথদ্ক শুরু 

কদ্য ফতযভান ভয় ম যন্ত 

জনফর ংক্রান্ত , 

ভাভরাযায ংদ্ি ও 

লনযীিা উাি আততুালদ 

লফলয়গুদ্রা চরভানবাদ্ফ 

প্রদল যত দ্ত থাকদ্ফ। 

লফটিএভল প্রধান কাম যারদ্য় লফলবন্ন লফবাদ্গ কভ যকতযা ও 

কভ যচাযী কভ যযত যদ্য়দ্ছ। কভ যযত কভ যকতা ও 

কভ যচাযীদ্দয লফটি এভল’য গভৌলরক তথ্যালদ জানা 

প্রদ্য়াজন। এ রদ্িু Basic Information 

Display একটি কভন গেদ্ স্থান কযা দ্ফ মাদ্ত 

চরভানবাদ্ফ প্রদল যত লফলয়গুদ্রা চরাদ্পযায দ্থ 

কদ্রয দৃলিদ্গাচয য়। এদ্তকদ্য প্রদল যত লফলয়গুদ্রা 

কদ্র ফলতদ্ফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ফাংরানদ তাঁত রফার্ ে 

 

ক্র: নং ফাস্তফায়ননমাগ্য উদ্ভাফননয নাভ ফাস্তফায়ননমাগ্য উদ্ভাফননয ংমিপ্ত 

মফফযণ 

ফাস্তফায়ননমাগ্য উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রনণয 

যমৌমিকতা 

ভন্তব্য 

১। e-Loan Management 
System for the 
Weavers. 

ফাংরানদ তাঁত রফানর্ েয চরভান ক্ষুদ্রঋণ 

জফতযণ ও আদায় কাম েক্রভ জীকযণ ও 

ই-াজব েনয আওতায় জননয় আায রনক্ষে 

a2i এয নমাজগতায়  “e-Loan 

Management System for 
the Weavers” ীল েক          ই-

াজব েটি ফাস্তফায়ন কযা নচ্ছ।     

(ক) ফাংরানদ তাঁত রফানর্ েয চরভান 

ক্ষুদ্রঋণ জফতযণ ও আদায় কাম েক্রভ 

জীকযণ। 

 

(খ) তাঁমতনদয ক্ষুদ্রঋণ মফতযণ  অদায় 

কাম মক্রযভ স্বেতা  জফাফমদমতা 

মনমিতকযণ। 

 

(গ)  যকানযয মর্মজটার ফাংরানদ 

মফমনভ মানণ ংগ্রণ। 

এআ ামব মটি ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারনয়য ভাননীয় ভন্ত্রী 

ভনাদয় কর্তমক অগাভী ২২ 

মর্নম্বয, ২০২০ তামযনখ শুব 

উনবাধননয মযকল্পনা যনয়নছ।  

২। ফাতাঁনফায তথ্য ফাতায়নন তাঁত 

খানতয উনযািা, মর্জাআনায, 

তাঁত কামযগয, কামযগময 

ায়তাদানকাযী 

ংমিষ্টনদয র্াটানফজ ংযিণ। 

ফাতাঁনফায তথ্য ফাতায়নন তাঁত খানতয 

উনযািা, মর্জাআনায, তাঁত কামযগয, 

কামযগময ায়তাদানকাযী 

ংমিষ্টনদয র্াটানফজ ংযিণ। 

(ক) ঐমতেফাী তাঁত মল্প টিমকনয় যাখায 

স্বানথ ম এয ানথ ম্পৃি কামযগয, 

মর্জাআনায, উনযািা  কামযগময 

ায়তাকাযীগনণয তথ্য ংযিণ। 

 

(খ) তাঁত উনযািা, কামযগয, মর্জাআনায, 

কামযগময ায়তাকাযীগনণয ভনধ্য  

াযস্পমযক যমাগানমাগ সৃমষ্ট। 

 

(গ) যদম-মফনদম যক্রতা  

উনযািাগনণয ভনধ্য াযস্পমযক ংনমাগ 

সৃমষ্ট। 

 

৩। মফযভান আ-কভা ম েোটপভ মনক 

কানজ রামগনয় তাঁতজাত নেয 

ফাজাযজাতকযনণয সুনমাগ 

সৃমষ্ট। 

মফযভান আ-কভা ম েোটপভ মনক কানজ 

রামগনয় ফাংরানদ তাঁত যফার্ ম এয 

ব্র্যামন্ডং এ প্রকৃত তাঁমতনদয বাযা 

উৎামদত তাঁতজাত নেয 

(ক)  মফযভান আ-কভা ম েোটপনভ ময 

ভাধ্যনভ প্রকৃত তাঁমতনদয বাযা উৎামদত 

তাঁতজাত নেয ফাজাযজাতকযণ। 

 

 



ফাজাযজাতকযযণয সুনমাগ সৃমষ্ট। (খ)  অস্থায ানথ প্রকৃত তাঁতজাত ে 

ক্রনয়য সুনমাগ সৃমষ্ট। 

 

(গ) প্রামন্তক তাঁমতনদয ে আ-কভা ম 

েোটপনভ ময ভাধ্যনভ যদ-মফনদন ছমড়নয় 

যদয়া। 

৪। তাঁমতনদয যফা প্রামপ্ত 

জীকযনণয মনমভি ‘তাঁমত 

কার্ ম’ চালুকযণ। 

তাঁমতনদয যফা প্রামপ্ত জীকযনণয 

মনমভি ‘তাঁমত কার্ ম’ চালুকযণ। 

যকায কর্তমক তাঁমতনদয জন্য প্রনদয় 

মফমবন্ন সুনমাগ সুমফধা (তাঁত ঋণ, প্রমিণ, 

সুতা  যং-যায়ন যফযা, ব্যাংক 

মাফ যখারা, যকাময নুদান আতোমদ)  

প্রদানন প্রকৃত তাঁমত মচমিতকযণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ফস্ত্র মধদপ্তয 

  

ক্রঃ

নং উ 

উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংমিপ্ত মফফযণ উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রনণয 

যমৌমিকতা 

উদ্ভাফননয 

ছমফ 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

০১ ফস্ত্র মধদপ্তনযয 

কভ মকতমা-

কভ মচাযীনদয 

আনরকট্রমনক 

র্াটানফজ/ 

তথ্যবান্ডায 

ফস্ত্র মধদপ্তনযয ৪টি মফবাগীয় কাম মারয়, ৫টি যজরা কাম মারয়, 

৭টি যটক্সটাআর আমিমনয়ামযং কনরজ, ৭টি মর্নোভা আনমিটিউট 

 ৪১টি যটক্সটাআর যবানকনার আনমিটিউনটয জনফনরয 

তথ্যবান্ডায। 

 

উনেেশ্যঃ কর কভ মকতমা-কভ মচাযীয তথ্য মনমদষ্ট জায়গায় 

থাকনফ মা চামদা ভামপক ব্যফায কযা মানফ। 

 

ফাস্তফায়ন প্রমক্রয়াঃ আনরকট্রমনক র্াটানফজ ততযী কযা নফ 

মানত কনরয প্রনয়াজনীয় তথ্য ন্তর্ভ মি থাকনফ। আনরকট্রমনক 

মর্বাআনজয ভাধ্যনভ চামদা ভামপক তথ্য জানা মানফ। 

ফস্ত্র মধদপ্তনযয ফতমভান জনফর 

১১৩৯। এআ জনফনরয ঠিক তথ্য 

দূততভ ভনয় ায়ায জন্য 

একটি আনরকট্রমনক তথ্যবান্ডায 

প্রনয়াজন। 

 জনাফ মদরী কুভায 

াা 

ভামযচারক, ফস্ত্র 

মধদপ্তয, ঢাকা। 

০২ োনফয প্রনতেকটি 

যভমননয কাঁচাভার 

যথনক চূড়াস্ত ে 

 উৎাদন প্রমক্রয়া 

প্রদ মন কযণ। 

ছাত্র-ছাত্রী যভমন ংমিষ্ট করনক চারনা  ে উৎাদন 

প্রমক্রয়া ম্পনকম কভ মমূখী, কামযগময  ফাস্তফ মবমিক জ্ঞান 

প্রদান কযণ মানত ছাত্র-ছাত্রীনদয ঐ মফলয় ম্পনকম স্বে এফং 

মযপূণ ম ধাযণা থানক মা তানদয কভ মজীফননয ায়ক র্ভমভকা 

যাখনফ। 

 

প্রমক্রয়াঃ 

Raw Materilas - যভমননয ান প্রদ মন। 

Input- যভমননয আনপুট স্থানন মচমিত কযণ যমখানন 

কাচাঁভার মপমর্ং মদনত নফ। 

M/C Operation- যভমননয মযচারনা ন/প যিণা 

যফিনণয মচত্রকল্প প্রদ মন। 

 Processing- কাচাঁভার যথনক ে ততমযয প্রমতটি ধানয 

মচত্রমবমিক মফফযণ। 

তত্ত্বীয়  ব্যফামযক জ্ঞাননয 

মম্মরননয ভাধনভ 

ছাত্রছাত্রীনদযনক মযফতমীর  

মফজ্ঞানমবমিক কভ মনিনত্রয ানখ 

খা খায়াননায ভাধ্যনভ জাতীয় 

থ মনীমতনত গুরুত্বপূণ ম র্ভমভকা 

ারন কযনত ানয। 

 জনাফ জামদ 

ভামুদ, প্রবালক 

(কামযগময), াফনা 

যটক্সটাআর 

আমিমনয়ামযং 

কনরজ, াফনা। 



ক্রঃ

নং উ 

উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংমিপ্ত মফফযণ উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রনণয 

যমৌমিকতা 

উদ্ভাফননয 

ছমফ 

ভন্তব্য 

Output- যভমননয অউটপুট স্থান মচমিতকযণ যমখান যথনক 

ততমযকৃত ে যফয নফ। 

Final Product- ততমযকৃত ে প্রদ মন। 

 

ফানজটঃ 

উকযনণয 

নাভ 

ংখ্যা একক মূে মূে 

াদা 

যফার্ মনক 

মপ্রটি মং 

১০০ ১২০০ ১২০০০০ 

কারায ার্ ম 

যায 

২৫০ ৩০ ৭৫০০ 

কারায যন ৩০ ২০ ৬০০ 

নফ মানভাট   ১২৮১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ফাংরানদ াটকর কন মানযন (মফনজএভম) 

 

 

ক্রঃ নং উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংমিত মফফযণ উদ্ভাফনী উনযাগ গ্রনণয যমৌমিকতা উদ্ভাফননয 

ছমফ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. যবমকোর র্াটা 

ম্যাননজনভন্ট মনিভ 

মফনজএভম’য প্রধান কাম মারনয়য ধীন ৩৪টি যছাট 

গাড়ী যনয়নছ। প্রামধকায প্রাপ্ত কভ মকতমানদয গাড়ী 

কর গাড়ীয যভযাভত, টায়ায, ব্যাটাময মযফ মতন কযা 

নয় থানক। এ কর তথ্য জরুময মবমিনত গাড়ী 

যভযাভনতয ভয় প্রনয়াজন য়। এছাড়া কভ মকতমা -

কভ মচামযনদয ফনেয মদন ন্যান্য ভনয় 

মপময়ার/ব্যমিগত কানজ গাড়ী মযকুআমজন কযনত 

য়। মযকুআমজনটি নুনভাদন াননি 

মযকুআমজনকাযীয নুকূনর মযফন াখা নত 

ব্যফানযয জন্য গাড়ী ফযাে যদয়া য়। উমিমখত 

মফলনয় নরাআন এোমেনকন পটয়ায ততময কযা 

নর কর্তমি একমদনক যমভন গাড়ীয তথ্য দ্রুত 

জাননত াযনফ ন্যমদনক গাড়ী মযকুআমজনকাযীয 

নুনভাদননয প্রমক্রয়ায় ভয় ব্যয় নফ না । 

পটয়াযটিয ভাধ্যনভ মায গাড়ী প্রনয়াজন নফ য 

মযকুআমজন পযভটি পূযণ কনয াফমভট কযনফ এফং 

নুনভাদনকাযী নুনভাদন কযনর পযভটি মযফন 

াখায় অনফ। মযফন াখায দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

গাড়ী থাকা াননি গাড়ী ফযাে মদনফ। গাড়ী ফযাে 

য়ায ানথ ানথ ড্রাআবায  মযকুআমজ নকাযীয 

মনকট এএভএ মানফ। 

১। যফা মজকযণ প্রনতেকটি 

যবমকোনরয অরাদা অরাদা তথ্য 

তাৎিমণকবানফ ায়া মানফ। 

২। যভযাভনতয তথ্য তাৎিমণকবানফ 

ায়ায় গাড়ী যভযাভত ংক্রান্ত মিান্ত 

গ্রনণ ভয় পূনফ ময তরনায় কভ রাগনফ। 

৩। গাড়ীয ব্যাটাময , টায়ায আতোমদয 

য়ানযমন্ট ভনয়য ভনধ্য অনছ মক -না তা 

ানথ ানথ জানা মানফ এফং মনমদ মষ্ট 

ভনয় মগন্যার মদনফ। 

৪। গাড়ী মযকুআমজন পযভ নরাআন 

মবমিক য়ায় কাগজ , কমম্পউটায, 

মপ্রন্টায চারাননায মফদুেৎ খযচ , মপ্রন্টানযয 

কামর, াখায় াখায় যমাগানমাগ আতোমদ 

মফলয়গুনরা াশ্রয়ী নফ। 

৫। ফনেয মদন  গামড় যনত ভস্যা মুি 

নফ। 

৬। গাড়ী  ড্রাআবায মযজানব ম অনছ মক -

না তা ানথ ানথ জাননত াযনফ। 

 ২০২০-২১ 

থ ম ফছনয 

াআরটিং 

কযায জন্য 

ভননানীত 

২. আ-একাউমন্টং মনিভ মফনজএভম’য মনয়মন্ত্রত ২৫টি মভনরয চরমত মাফ  

প্রধান কাম মারনয়য মাফ ংক্রান্ত কাজ মফার 

অকানযয। উমিমখত কাজগুনরা ফতমভানন পুযাতন 

১। যর্স্ক মবমিক একামধক নয়নন্ট  এমি 

কযায় র্াটা এমিনত ভয় কভ রাগনফ। 

২। ফতমভানন বাউচায এমি একজন কযায় 

  



ভমর্পাআর্ পটয়োনয এমি কযা নয় থানক এফং 

একআ ংনগ আ-যভআনর মচঠি অদান-প্রদাননয ভাধ্যনভ 

কযা নয় থানক। এনত তথ্য ংক্রান্ত কাম মক্রনভ যমভন 

ভুর য়ায ম্ভাফনা থানক এফং ভয় যফম রানগ। 

পুযাতন পটয়োনয নতন কনয যকান ভমর্মপনক ন 

কযা না মায়ায় কভ মকতমা -কভ মচামযনদয যফতন বাতা , 

যজনানযর যরজায , বমফষ্যৎ তমফর আতোমদ ংক্রান্ত 

কানজয জন্য মতমযি ভয় ব্যয় কযনত য়। 

বমফষ্যৎ তমফনরয তনথ্যয মাফ এফং এয রবোং 

ফন্টনন ভস্যা মযদৃষ্ট য়। মফর বাউচায ংক্রান্ত 

তথ্য এমিয জন্য ১টি ভাত্র  যর্নস্কয কানজয উয 

মনব মযীর থাকনত য়, গমতীরতা অন না। 

এভতাফস্থায়, একাউমন্টং পটয়ায ব্যফায কযা 

নর উমিমখত ভস্যাগুনরা যথনক উিযণ ম্ভফ নফ। 

পনর কভ ভনয় তথ্য মনভু মরবানফ এমি যদয়া এফং 

প্রমতনফদন প্রস্তুত কযা ম্ভফয নফ। 

ভয় যফম রানগ। পটয়ায নর মায 

মায এমি যর্স্ক মবমিক য়ায় ভয় 

ফাচঁনফ। 

৩। াখা মবমিক প্রমতনফদন যফয কযা 

মানফ। 

৪। ভামক, তত্রভামক এফং ফামল মক 

মযনাট ম অরাদাবানফ তাৎিমনক  মযনাট ম 

কযা মানফ। 

৫। মযনাট ম গুনরা আ -যভআর, মমর্এপ, 

এনক্সর আতোমদ পযম্যানট কযা মানফ। 

৬। তথ্যগুনরা বাযা গ্রামপকোর 

এনারাআম কযা ম্ভফ নফ। 

৭। একাউমন্টং এয 4i Principle 

ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ নফ। 

৮। ন্য যমনকান ভনয়ানমাগী মপচায 

ংযুি কযায সুনমাগ থাকনফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

জ়ুট র্াআবাযমমপনকন প্রনভান যন্টায (যজমর্মম)  

ক্রমভক নং উদ্ভাফননয নাভ উদ্ভাফননয ংমিপ্ত মফফযনী উদ্ভাফনী উনযাগ 

গ্রনণয 

যমৌমিকতা 

উদ্ভাফননয ছমফ ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

০১ ফহুমুখী 

াটে 

ম্পমকমত 

৩৬০● 

যয়ফাআট  

তথ্যপ্রযুমিমনব ময একমফং তাব্দীয  ফতমভান 

মফনে ব্যফা-ফামণজে ফতমভানন আ-কভা ম এয 

ভাধ্যনভ মযচামরত নে। এযআ মযনপ্রমিনত 

যুনগয ানথ তার মভমরযয় যজমর্মময 

তামরকাভুি ম্মামনত  উনযািানদয ফহুমুখী 

াটে-ভগ্র নরাআনন ৩৬০● মবউ 

প্রদ মনপূফ মক আ-কভা ম প্রচায-প্রচাযণায় একটি 

নতন উনযাগ গ্রণ কযা নয়নছ।  

 

ফহুমুখী াটে 

ম্পমকমত ৩৬০● 

যয়ফাআট - মায 

ভাধ্যনভ ফমমফ মে 

নত 

ফাংরানদনয 

ফহুমুখী 

াটনেয 

৩৬০● মবউ 

প্রদম মত নফ 

এনত প্রর্াক্ট 

ম্পনকম তথ্য 

মূ মফদবানফ 

ফায মনকট 

স্পষ্টীকযণ ম্ভফ 

নফ। 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



০২ যজমর্মম’য 

উনযািা 

মনফেন 

নফায়ন 

জীকযণ 

আননানবন 

অআমর্য়া 

 

অআমর্য়াটি ফাস্তফায়ননয পূনফ ম ভয় ০৮মদন 

খযচ ১৮০০ টাকা এফং মফমজট ০৩ ফায 

প্রনয়াজন নতা িন্তনয অউমর্য়াটি 

ফাস্তফায়ননয নয ভয় হ্রা নয় ০৫ মদন, 

খযচ ১০০ টাকা নয়নছ এফং  যকান মবমজনটয 

প্রনয়াজন যনআ মা মনন্মরু 

আইজর্য়া ফাস্তফায়নন প্রতোজত পরাপর  

 Tim

e 

Cost Visit 

আইজর্য়া 

ফাস্তফায়ননয 

আনগ 

০৮ 

জদন 

১৮০০ 

টাকা 

০৩ ফায 

আইজর্য়া 

ফাস্তফায়ননয 

নয 

 

০৩ 

জদন 

১০০ 

টাকা 

প্রনয়াজন 

রনই 

আইজর্য়া 

ফাস্তফায়ননয 

পনর রফা 

গ্রজতায 

প্রতোজত 

রফজনজপট 

০৫ 

জদন 

১০০ 

টাকা 

প্রনয়াজন 

রনই 

 

যজমর্মম’য 

৭৪২ জন 

মনফমেত 

উনযািা যনয়নছ।  

মনফেন নফায়ননয 

জন্য মফযভান 

ব্যফস্থায়  একজন 

উনযািানক 

অনফদন ত্র 

জভা, নুনভাদন, 

চ্যড়ান্তকযন, তথ্য 

মাচাআ এফং মপ 

প্রদাননয জন্য  

উনযািানক যফ 

কনয়কফায 

যজমর্মমনত 

অনত য় মা 

ভয় ানি 

এফং ব্যায়ফহুর  

জটির। 

উনযািায এআ 

নফায়ন 

িমতটিনক 

মজকযণ এফং 

ব্যয় ংনকাচননয 

জন্য অআমর্য়াটি 

গ্রণ কযা 

নয়নছ। 

  



অআমর্য়াটি 

ফাস্তফাময়ত নর 

এ কানজয জন্য 

উনযািানক 

যাময 

যজমর্মমনত 

অায প্রনয়াজন 

নফ না এফং থ ম 

ব্যয়  নফ ভাত্র 

১০০ টাকা।  মকন্ত 

একআ যফা  কভ 

ভয় কভ খযচ 

এফং কভ 

মবমজনট 

উনযািানদয 

যদয়ায জন্য এআ 

উনযাগ গ্রণ কযা 

নয়নছ। 

০৩ কাঁচাভার 

ব্যাংনকয 

কাম মক্রভ  

মর্মজটারাআ

যজন 

মজমর্মমনত উনযািানদয জন্য একটি 

কাঁচাভার ব্যাংক যনয়নছ উি   কাঁচাভার 

ব্যাংক নত উনযািাগণ তানদয প্রনয়াজন 

নুানয ভার ক্রয় কনয থানকন। এআ 

কাম মক্রভটি গতানুগমতক িমত যথনক 

মর্মজটারাআজর্ ি মতনত রূান্তয কযা 

প্রনয়াজন। 

এআ কাম মক্রনভয 

সুফানদ 

উনযািাগণ 

নরাআননয 

ভাধ্যনভ যীনয 

উমস্থত না নয় 

প্রনয়াজনীয় 

কাঁচাভার ক্রয় 

কযনত াযনফন। 

  



০৪ কনযানাকারীন 

ভনয় ানত-

করনভ 

প্রমিণ এয 

মফকল্প মননফ 

ে ততযীয 

মবমর্ প্রচায 

ফহুমুখী াটে উনযািা ততমযয রনিে 

যজমর্মম প্রায় মতন ভা ন্তয প্রমিনণয 

ব্যফস্থা কনয থানক। উি  কাম মক্রনভ ানত 

করনভ প্রমিনণয াাাম  যভৌমরক  

ফাজাযজাতকযনণয উনয ধাযণা যদয়া 

য়। ফতমভানন উি প্রমিণটিয মবমর্ 

নরাআনন প্রচানযয উনযাগ যনয়া নে। 

ফতমভান 

কনযানাকারীন 

মযমস্থমতনত 

ানত-করনভ 

প্রমিণ এয 

মফকল্প মননফ 

উি  কাম মক্রভটিয 

মবমর্ 

নরাআনন প্রচায 

ভনয়ানমাগী 

মিান্ত মননফ 

মযগমণত নফ। 

  

০৫ যজমর্মময 

কনপানযন্স 

র বাড়া 

যদয়ায 

নরাআন 

িমত প্রফতমন 

 

যজমর্মম মনচতরায়  সুদৃশ্য   বৃৎ একটি 

কনপানযন্স র যনয়নছ। মফমবন্ন দাপ্তমযক 

কানজ যকাময  যফযকাময প্রমতষ্ঠাননক 

উি  কনপানযন্স রটি বাড়া যদয়া নয় 

থানক। উি কাম মক্রভটি এখন নরাআনন 

প্রফতমননয প্রস্তাফ কযা নে। 

উি কাম মক্রভটি 

নরাআনন 

প্রফমতমত নর 

"যজমর্মম 

কনপানযন্স র 

বাড়া" ংক্রান্ত 

ভানকমটিং - কর 

প্রমতষ্ঠাননয কানছ 

অনযা 

ব্যাকবানফ 

প্রচামযত নফ। 

  



০৬ যজমর্মম 

কভ মকতমা-

কভ মচাযীনদয 

জরুযী তথ্য 

বান্ডায  ছুটি 

ব্যফস্থানা 

যজমর্মমনত কতমব্যযত কভ মকতমা-

কভ মচাযীনদয ব্যমিগত তথ্যামদ, দাপ্তমযক 

পাআনর প্রামনক াখায়  ংযমিত যনয়নছ। 

এআ কর তথ্যামদ নরাআন ম্যাননজনভন্ট এয 

ভাধ্যনভ ংযিনণয প্রস্তাফ কযা নে। 

উি কাম মক্রভটি 

নরাআনন 

প্রফমতমত নর, 

এক মিনকয 

ভাধ্যনভ কভ মকতমা-

কভ মচাযীনদয 

মফদ তথ্য খুফ 

নজআ 

ম মনফিণ কযা 

ম্ভফ। 

  

 


