যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরেে ইরনোরেটে এবং মেন্টরেে কোরেে মুল্যোয়ন পদ্ধধি ও
সম্মোননো প্রদোন নীধি- ২০১৮
১। ভূধেকোাঃ
রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ মক সোেরন মেরে বিতেোন সেকোে
‘‘ধিধেটোল বোংলোরদশ’’ ধবধনেতোনসহ বোংলোরদশরক উন্নি সমৃদ্ধ েোরে উন্নীি কেোে
লরযে কোে করে যোরে। এে অন্যিে উপোদোন নোগধেক চোধহদো/মসবো যথোযথেোরব
প্রদোন কেো সেকোধে ধবধেন্ন প্রধিষ্ঠোরনে দোধয়ত্ব। লযে কেো যোয় নোগধেক চোধহদো ও
সেস্যোে েরে ব্যোপক ববধচত্র েরয়রে। সেকোধে ধবদ্যেোন মসবোসমুহ সহধেকেরেে
েোেরে মসবো গ্রহরনে মযরত্র নোগধেক সেস্য সেোিোনকরল্প তৃেমুল পয তোরয় সেকোধে
সকল মপশোেীধবে ধচন্তোয় ধবধেন্ন িেরেে ইরনোরেটিে আইধিয়ো বিধে হওয়ো একটি
সোিোেে প্রধিয়ো। েোঠ পয তোরয়ে কেতকিতোরদে এ সকল আইধিয়ো উদ্ভোবরনে লরযে
প্রিোনেন্ত্রীে কোয তোলরয়ে এটুআই কোয তিে হরি করয়ক বৎসে পূব ত মথরক প্রধশযে
প্রদোরনে েোেরে ইরনোরেটিে আইধিয়ো প্রনয়ন ও বোস্তবোয়রনে লরযে ব্যোপক
কেতসূধচ গ্রহে কেো হরয়রে। এে আওিোয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরেে েোঠ পয তোরয়ে
উরেেরযোগ্য সংখ্যক কেতকিতো প্রধশযে গ্রহে করেরেন এবং এটুআই এে কোধেগেী
সহরযোধগিোে েোেরে স্ব-স্ব কেত এলোকোয় উদ্ভোবনী আইধিয়ো বোস্তবোয়ন করে
যোরেন।
এেই িোেোবোধহকিোয় এধপ্রল ২০১৭ েোরস অধিদপ্তরেে প্রিোন কোয তোলরয়ে
েোঠ পয তোরয়ে আইধিয়োগুরলোে সেন্বরয় ‘‘মশো-মকধসং’’ কেতশোলো অনুধষ্ঠি হরয়রে।
কেতশোলোে সুপোধেশ অনুযোয়ী বিতেোরন এে করয়কটি আইধিয়ো েোিীয় পয তোরয়
মেধিরকশন কেো হরে। ইরনোরেশন সংস্কৃধিরক অগ্রসে কেোে লরযে অধিদপ্তরেে
২৫েন কেতকিতোরক এটুআই কতৃক
ত মেন্টে প্রধশযেও প্রদোন কেো হরয়রে।
ইরনোরেশনরক প্রোধিষ্ঠোধনক রূপদোন কেোে েন্য একেন ইরনোরেশন অধিসোরেে
মনতৃরত্ব একটি টিে গঠিি হরয়রে। েধন্ত্রপধেষদ ধবেোগ এবং এটুআই এে পেোেরশত
ইরনোরেশন টিে যথোযথেোরব িোরদে কোয তোবলী সম্পোদরন সরচষ্ট েরয়রে।

-২-

২। উরেশ্যাঃ
ময মকোন েোল কোরেে যথোযথ মুল্যোয়ন ও স্বীকৃধিই মকবল অব্যোহি ও
েোল কোে কেোে প্রধিরযোধগিোে মযত্র বিধে কেরি পোরে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরেে
ময সেস্ত ইরনোরেটে/মেন্টে স্ব-স্ব মযরত্র েোল কোে করেরেন িোরদে মূল্যোয়ন ও
সম্মোেনো প্রদোরনে উরেরশ্য এ নীধি প্রেয়ন কেো হল। এ নীধি অনুসেরে প্রধি বেে
নতুন নতুন ইরনোরেটে/ মেন্টেগরেে েরে যোেো, উদ্ভোবনী উরদ্যোগ গ্রহন ও চচ তোয়
উরেেরযোগ্য মেন্টেশীপ প্রদোরনে েোরেরে যথোযথ উদ্ভোবনী উরদ্যোগ বোস্তবোয়ন
কেরবন, িোরদেরক মূল্যোয়ন ও সম্মোননো প্রদোরনে লরযে সুপোধেশ প্রেয়ন কেো
হরব। এ সকল কেতকিতোরদে ধবধেন্ন উদ্ভোবনী উরদ্যোগ বোস্তবোয়রনে েোেরে মসবো
প্রদোন প্রধিয়ো সহেিে হরব এবং মসবো গ্রধহিোগে পূরব তে তুলনোয় কে েেচ, সেয়
ও ভ্রেন করে মসবো গ্রহন কেরি পোরেন।
৩। প্ররযোেে মযত্রাঃ
৩.১
৩.২
৩.৩
৩.৪

৩.৫
৩.৬
৩.৭

মেলো ও উপরেলো কোয তোলরয় কেতেি ইরনোরেটে যোেো উদ্ভোবনী উরদ্যোগ
গ্রহন এবং পোইলট প্রকল্প বোস্তবোয়ন করেরেন ;
ময সেস্ত ইরনোরেটে িোরদে পোইলট উরদ্যোগরক পয তোয়িরে স্ব-স্ব কেত
এলোকোয় অধবেি সম্প্রসোেে কেরেন ;
ময সেস্ত উরদ্যোগ মশো-মকধসং হরি মেধিরকশরনে সুপোধেশ মপরয়রে ;
ইরনোরেশন টিরেে সদস্য/মেন্টে যোেো ইরনোরেটিে উরদ্যোগ এবং
পোইলট প্রকল্প বোস্তবোয়নকরল্প স্ব-স্ব মেধন্টগেরক কোয তকে মেন্টেশীপ
প্রদোরন উরেেরযোগ্য সোিল্য অেতন কেরবন ;
মেলো, উপরেলো ও ধবেোগ পয তোরয় যোেো পুেস্কৃি হরয়রেন ;
যোরদে উরদ্যোগগুরলোরক এটুআই কতৃক
ত স্বীকৃধি প্রদোন কেো হরয়রে ;
এবং
উপরেলো মথরক েোিীয় পয তোরয় পুেস্কোরেে েন্য েরনোনয়ন অগ্রোয়ন
কেো হরয়রে ।

-৩-

৪। মূল্যোয়ন সূচক (Indicator) t
ধনরেবধে তি সূচক (Indicator) এে ধেধিরি ধনি তোধেি কধেটি
কতৃক
ত সম্মোননো প্রদোরনে েন্য ইরনোরেটে/ইরনোরেটিে আইধিয়ো বোস্তবোয়নকোেী
ধনব তোচন কেো হরব। সম্মোননো প্রদোরনে েন্য ধনরেে েরক উধেধেি সূচকরক
ধবরবচনো করে নম্বে প্রদোন কেো হরব।
িাঃনং

সূচক (Indicator)

৪.১
৪.২
৪.৩
৪.৪
৪.৫
৪.৬
৪.৭
৪.৮
৪.৯
৪.১০
৪.১১
৪.১২
৪.১৩
৪.১৪
৪.১৫
৪.১৬
৪.১৭
৪.১৮
৪.১৯
৪.২০

উদ্ভোবনী আইধিয়োে নোে
িোেেকৃি আইধিয়ো পোইলটিং হরয়রে ধকনো (হোঁ/নো)
আইধিয়ো বোস্তবোয়রন কেোরেে (গ্রোে সংখ্যো)
আইধিয়ো বোস্তবোয়ন পোইলটিং কোল (............ হরি................)
পোইলটিংকোরল সুধবিোরেোগীে সংখ্যো
পোইলটিং আইধিয়ো স্থোনীয়েোরব মেধিরকশন হরে ধকনো (হোঁ/নো)
মেধিরকরটি গ্রোরেে কেোরেে (গ্রোে সংখ্যো)
মেধিরকরটি গ্রোরে উপকোেরেোগীে সংখ্যো
উপকোেরেোগীরদে সন্তুধষ্ট ধনরুপন কেো হরয়রে ধকনো (হোঁ/নো)
হরয় থোকরল ধকেোরব (পদ্ধধি)
সন্তুধষ্টে সংখ্যো ..................... এবং হোে ....................(%)
১ে আইধিয়ো বোস্তবোয়রনে পে ২য় আইধিয়ো মনয়ো হরয়রে ধকনো
হরয় থোকরল িোে নোে
পোইলটিং হরয়রে ধকনো (হোঁ/নো)
পোইলটিং কোল (............... হরি................)
পোইলটিং কেোরেে (গ্রোে সংখ্যো)
উপকোেরেোগীে সন্তুধষ্ট ধনরুপন কেো হরয়রে ধকনো (হোঁ/নো)
পোইলটিংকোরল সুধবিোরেোগীে সংখ্যো
সন্তুধষ্টে সংখ্যো .............. এবং হোে ..................... (%)
প্রকল্পটি বোস্তবোয়রন SIF িহধবল হরি অনুদোন প্রোপ্ত ধকনো (হোঁ/নো)

নম্বে
বন্টন
৩
২
৩
৩
৩
৫
৫
৫
৩
৩
৪
৫
৫
২
৩
৩
৩
৫
৪
৫

-৪৪.২১
৪.২২

প্রকল্পটি বোস্তবোয়রন স্থোনীয়েোরব অনুদোন প্রোপ্ত ধকনো (হোঁ/নো)
উপরেলো, মেলো, ধবেোগ হরি স্বীকৃধি প্রোপ্ত ধকনো (হোঁ/নো)

৪.২৩
৪.২৪
৪.২৫

েোিীয়/মকন্দ্রীয়েোরব স্বীকৃধিপ্রোপ্ত ধকনো (হোঁ/নো)
িকুরেরন্টশন হরয়রে ধকনো (হোঁ/নো)
কোয তিরেে প্রচোোঃ
৪.২৫.১ স্থোনীয় সংবোদপত্র
৪.২৫.২ েোিীয় সংবোদপত্র
৪.২৫.৩ ইরলকট্রধনক ধেধিয়ো
৪.২৫.৪ সেো সেোরবশ
৪.২৫.৫ মসোস্যোল ধেধিয়োে ব্যবহোে
মেোট নম্বে

৪
উপরেলো- ১
মেলো- ২ ধবেোগ- ৩
৪

৫
২
৩
৩
২
২
১০০

৫। মূল্যোয়ন সূচক (Indicator) (মেন্টে/সদস্য ইরনোরেশন টিে)t
ইরনোরেশন অধিসোে িোে টিরেে সদস্য ও মেন্টেগরেে কোেরক
ধনেবধে তি সূচরকে ধেধিরি মূল্যোয়ন করে স্বীকৃধি প্রদোরনে েন্য উপযুক্ত প্রোথী
ধনব তোচন কেরবন। এ কেোটিগধেরি সম্মোননো প্রদোরনে েন্য েরক বধে তি ১০টি
সূচরকে ধেধিরি নম্বে প্রদোন কেো হরব।
িাঃনং
৫.১
৫.২
৫.৩
৫.৪
৫.৫
৫.৬
৫.৭
৫.৮
৫.৯
৫.১০

সূচক (Indicator)
ইরনোরেশন সংস্কৃধিরক এধগরয় মনয়োে আগ্রহ
মেন্টধেং এ আগ্রহ
মেধন্টগরেে সোরথ কোয তকে মযোগোরযোরগ অবদোন
মেন্টধেং এ সিলিো
ইরনোরেটিে উরদ্যোগ শ্রে ও বোস্তবোয়রন আগ্রহ
মসোস্যোল ধেধিয়ো ব্যবহোরে আগ্রহ ও অবদোন
ইরনোরেশন সেোয় উপধস্থধি
সেোয় এবং টিরেে কোরে অবদোন
ইরনোরেশন সেোে ধসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়রন আগ্রহ ও পধেেোন
ইরনোরেশন সংধিষ্ট অন্যকোরে আগ্রহ ও পধেেোন

নম্বে বন্টন
২
২
৩
৫
২
২
২
২
২
৩
২৫

-৫৬। সম্মোননো প্রদোরনে েন্য বোেোই কধেটিাঃ
৬.১
৬.২
৬.৩
৬.৪

ইরনোরেশন অধিসোে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তে
ইরনোরেশন টিরেে েরনোধনি সদস্য (০৩ েন)
চীি ইরনোরেশন অধিসোরেে প্রধিধনধি
ইরনোরেশন টিরেে (সদস্য সধচব)

সেোপধি
সদস্য
সদস্য
সদস্য সধচব

৭।

সম্মোননো দুই িেরেে হরবাঃ

৭.১

ধবরদশ প্রধশযে/স্টোধিটুেে/ধেধেরট অংশগ্রহরেে সুরযোগ বিেীাঃ (এ
িেরেে প্রধশযে/স্টোধিটুেে/ ধেধেরট স্বীকৃধিপ্রোপ্ত ইরনোরেটে/মেন্টেগরেে
অন্তভূতধক্তে ধবষয়টি ধবরবচনোে েন্য কতৃপত রযে ধনকট সুপোধেশ কেো
হরব)।

৭.২
৭.২.১
৭.২.২
৭.২.৩
৭.২.৪

স্থোনীয়েোরব চোে িেরেে হরবাঃ
ত
সোটিধিরকট
এবং মিষ্ট প্রদোন।
মিষ্ট প্রদোন।
ত
সোটিধিরকট
প্রদোন।
প্রশংসোপত্র প্রদোন।

৮।

সম্মোননোে সংখ্যোাঃ

৮.১

প্রধিবেরে মেোট পধেেোন- ০৯টি (িরব প্রশংসোপত্র প্রদোন এ সংখ্যোে
অধিধেক্ত বরল ধবরবধচি হরব)।
েোঠ পয তোরয়ে ইরনোরেটে- ০৮টি
মেন্টে/ইরনোরেশন টিরেে সদস্য- ০১টি (িরব চোধহদো উন্মুক্তোে ধেধিরি
েহোপধেচোলক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তে সম্মোননোে সংখ্যো বোড়োরনোে ব্যবস্থো
ধনরি পোেরবন) এবং উপযুক্ত ইরনোরেটে পোওয়ো নো মগরল (ধনি তোধেি
সূচরকে ধেধিরি মূল্যোয়নপূব তক) সম্মোননোে সংখ্যো করে যোরব)।

৮.২
৮.৩

৯।

সম্মোননো প্রদোন পদ্ধধিাঃ

৯.১

কধেটি প্রধিবেে মিব্রুয়োেী েোরস ওরয়বসোইরট ধবজ্ঞধপ্ত প্রকোরশে েোেরে
সোেোরদশ হরি সম্মোননো প্রোধপ্তে লরযে ধনি তোধেি িেরে দেেোস্ত আহবোন
কেরব;

-৬-

৯.২
৯.৩
৯.৪
৯.৫

েোচ ত েোরসে ১ে সপ্তোরহ আরবদন বোেোই কেিাঃ সম্মোননো প্রদোরনে লরযে
িোধলকো প্রনয়ন কেরব;
প্রনীি িোধলকোয় যথোযথ কতৃপত রযে (েহোপধেচোলরকে) অনুরেোদন গ্রহন
কেরব;
ধনি তোধেি সংখ্যক মিস্ট ও সনদ প্রদোরনে ব্যবস্থো ধনরি অথ ত শোেোরক
অনুরেোি েোনোরব এবং
মকন্দ্রীয়েোরব একটি অনুষ্ঠোরনে েোেরে সম্মোননো প্রদোরনে ব্যবস্থো গ্রহন
কেোে েন্য কতৃপত যরক অনুরেোি েোনোরব।

কতৃপত রযে আরদশিরে
সোরলহ্ উধেন আহরেদ
সহকোেী পধেচোলক (আইধসটি)
ও
সদস্য
ইরনোরেশন টিে।
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তে কতৃক
ত ১২/০৬/২০১৮ধরাঃ িোধেরে ৩৪.০১.০০০০.০০৮.২৩.
০৪৫.১৮- ৩৯ সংখ্যক স্মোেরক প্রকোধশি।

