
রেপ্লিকেশনক োগ্য প্লনর্ ধোপ্লেত উদ্ভোবনী উকযোগ সমূহ। 

নং উদ্যোদ্ের নোম 
শ ো-শেস ং েম ম োলোর 

স দ্ধোন্ত/বোস্তবোয়ন অগ্রেসি 
পরবিী েরণীয় 

 ম্পন্ন েরোর সুসনসদ মষ্ট 

মো  

বোস্তবোয়ন 

েোরী 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

০১. শবেোরমুক্ত গ্রোমসৃজন ে. সিসপসপ তিরী েদ্র প্রসিটি 

উপদ্জলোর ১টি গ্রোদ্ম 

 ম্প্র োরদ্ণর উদ্যোে গ্রহণ। 

খ.প্রেল্প প্রনয়ণ, 

অনুদ্মোদন ও 

বোস্তবোয়ন 

জুন ২০২০ মোদ্ র মদ্ে 

শ ষ েরো 

পসরেল্পনো 

 োখো 

খ. ১৬টি উপদ্জলোয়  ম্প্র োরণ েরো 

হদ্য়দ্ে। 

ে.ইদ্নোদ্েটরদ্ে 

অব্যোহি শমন্টর ীপ 

প্রদোন 

জুন ২০১৮ মোদ্ র মদ্ে 

শ ষ েরো 

 ংসিষ্ট 

শমন্টরেণ 

০২. যুবঋণ সবিরণ 

 হজীেরদ্ণর মোেদ্ম 

আত্মেম ম ংস্থোদ্নর 

সুদ্ োে সৃসষ্ট 

ে. উদ্যোেটি হ ঋণ শ বো 

েো মক্রমদ্ে ই- োসে মদ্  রূপোন্তদ্রর 

লদ্যে  ফটওয়েোর তিরী। 

খ. এ বেদ্র (সিদ্ ম্বর/১৭) ২টি 

উপদ্জলোয় পোইলটিং েরো হদ্ব। 

পোইলটিং ফলোফদ্লর 

সেসিদ্ি 

প মোয়ক্রদ্ম  েল 

উপদ্জলোয়  ম্প্র োরণ 

দোাঃসবাঃওঋণ 

 োখো 

০৩. যুব ংেঠন সনবন্ধন 

 হজীেরণ(অনলোইন) 

এবং   দস্যদ্দর ের্তমে 

আত্মেম ম ংস্থোন সৃজন 

উদ্যোেটি ই- োসে মদ্  রূপোন্তদ্রর 

লদ্যে শরোিম্যোপ তিরী হদ্য়দ্ে  ো 

জোনুয়োরী ২০১৮ হদ্ি ২০২০ এর 

মদ্ে বোস্তবোসয়ি হদ্ব। 

জোনুয়োরী ২০১৮ এ 

পোইলটিং 

জুন ২০২০ মোদ্ র মদ্ে 

শ ষ েরো 

বোস্তবোয়ন  োখো 

০৪. ম্যোনুদ্য়ল পদ্ধসির 

পো োপোস  অনলোইদ্ন 

প্রস যণ আদ্বদন 

গ্রহণ 

এ আইএফ ও দপ্তদ্রর িহসবদ্লর 

মোেদ্ম এলশযে  ফটওয়েোর প্রস্তুি 

বোস্তবোয়নোধীন রদ্য়দ্ে,  ো জুন/১৮ 

মোদ্ র মদ্ে শ ষ হদ্ব। 

০৪টি শজলোয় 

পোইলটিং 

পোইাঃ শ দ্ে/১৮ 

        শম/১৯ 

 ম্প্রাঃজুলোই/১৯ হদ্ি 

প মোয়ক্রদ্ম 

প্রস যণ  োখো 

০৫. লোসন মং েনদ্টন্ট 

ম্যোদ্নজদ্মন্ট 

 ফটওয়েোর প্রস্তুি 

উদ্যেোেটি বোস্তবোয়দ্নর জন্য 

 ফটওয়েোর প্রস্তুি হদ্য়দ্ে এবং 

পোইলটিং চলমোন রদ্য়দ্ে। 

ধোরোবোসহে েনদ্টন্ট 

আপদ্িট এর েোজ 

চলদ্ব। 

জুন/১৮ মোদ্ র মদ্ে 

শ ষ েরো 

প্রস যণ  োখো 

০৬. িবল মসনটদ্র 

েসম্পউটোর প্রস যণ 

ঢোেো ও কুসমল্লোয় ল্যোব স্থোপন 

প্রসক্রয়ো চলমোন।  

 মীযো েদ্র 

উপদ্ োেীিো  োচোই 

েরো হদ্ব 

আরও ১০টি শেদ্ে 

 ম্প্র োরণ, সিদ্ ম্বর 

২০১৮মোদ্ র মদ্ে শ ষ 

হদ্ব 

প্রস যণ  োখো 

  



নং উদ্যোদ্ের নোম 
শ ো-শেস ং েম ম োলোর 

স দ্ধোন্ত/বোস্তবোয়ন অগ্রেসি 
পরবিী েরণীয় 

 ম্পন্ন েরোর সুসনসদ মষ্ট 

মো  

বোস্তবোয়ন 

েোরী 

০৭. েোসম ম েদ্ম্পোস্ট/ 

শেদ্চো োর উৎপোদন 

সবষয়ে শেো মটি 

 ংদ্ োজন েরো 

ইদ্িোমদ্ে বসণ মিটির অসিসরক্ত 

শেোদ্য়ল পোলন নতুনেোদ্ব 

 ংদ্ োসজি হদ্য়দ্ে। সিন সপ্রন্ট ও 

েরু শমোটোিোজোেরণ প্রসক্রয়োধীন 

রদ্য়দ্ে। 

নতুনেোদ্ব প্রস যণ 

ব্যবস্থোপনো, চোমড়ো 

প্রসক্রয়োজোিেরণ শেো ম 

 ংদ্ োজদ্নর উদ্যোে 

গ্রহণ। 

সিদ্ ম্বর/১৭ এর মদ্ে 

সিন সপ্রন্ট ও েরু 

শমোটোিোজোেরণ এবং 

শফব্রুয়োরী/১৯ মোদ্ র মদ্ে 

নতুন ২টি শেো ম আপদ্লোি 

েরো হদ্ব। 

প্রস যণ  োখো 

০৮. শেসন এদ্টনদ্িন্স 

েেোসেং স  দ্টম 

উদ্যোেটি বোস্তবোয়দ্নর লদ্যে 

তিরীকৃি  ফটওয়েোর ঢোেোস্থ 

 বুজমসি ও আঞ্চসলে মোনব  ম্পদ 

শেে,  োেোর, ঢোেোয় পোইলটিং এর 

েোজ চলদ্ে  ো সিদ্ ম্বর ২০১৭ শ ষ 

হদ্ব। 

পরবিীদ্ি টোংেোইল 

ও নরস ংদী শজলোয় 

 ম্প্র োরণ েরো হদ্ব। 

মোচ ম ২০১৮ মোদ্ র মদ্ে 

শ ষ েরো 

প্রস যণ  োখো 

০৯. যুব প্রস যণ (শ বো) 

 হজীেরণ 

প্রসি সবেোদ্ের নুেনপদ্য এেটি 

েদ্র শজলোয়  ম্প্র োরণ েরো  

শফব্রুয়োরী ১০১৮ এর মদ্ে 

পরবিীদ্ি ৮ 

সবেোদ্ের আরও ৮ 

শজলোয়  ম্প্র োরদ্ণর 

উদ্যোে শনয়ো হদ্ব। 

এসপ্রল ২০১৮ মোদ্ র 

মদ্ে শ ষ েরো 

প্রস যণ 

 োখো 

১০. সপসিএ , শপন ন 

 হজীেরণ এবং ই-

ফোইসলং 

- পদ্ধসিটি ব্যবহোর 

চলমোন রদ্য়দ্ে। 

- প্র ো ন 

 োখো 

১১. স  দ্টম 

শজনোদ্রদ্টি 

অনলোইন ঋণ 

সরদ্পোট ম প্রসক্রয়োেরণ 

আেোমী বের ২০/২৫টি উপদ্জলোয় 

 ম্প্র োরদ্ণর উদ্যোে শনয়ো  োয়। 

চলসি বেদ্র ২৩টি 

উপদ্জলোয় 

 ম্প্র োরণ েরোর 

ব্যবস্থো শনয়ো হদ্য়দ্ে।  

১১টি উপদ্জলোয় 

 ম্প্র োরণ নদ্েম্বর/১৭  

১২টি উপদ্জলোয় 

সিদ্ ম্বর/১৭  

দোাঃসবাঃওঋ

ণ  োখো 

১২. শমোবোইল ব্যোংদ্ের 

মোেদ্ম ঋদ্ণর 

সেসস্ত আদোয় 

আেোমী বেদ্র প্রসিটি সবেোদ্ে 

নুন্যপদ্য ১টি েদ্র শজলোয় এ 

উদ্যোে  ম্প্র োরণ েরো শ দ্ি 

পোদ্র। 

চলসি বেদ্র ২১টি 

উপদ্জলোয় 

 ম্প্র োরণ েরোর 

ব্যবস্থো শনয়ো হদ্য়দ্ে।  

৪টি শজলোয় -  

অদ্টোবর/১৭ পটুয়োখোলী 

নদ্েম্বর/১৭ কুসমল্লো 

সিদ্ ম্বর/১৭ বোদ্েরহোট 

মোচ ম/১৮ শ রপুর 

দোাঃসবাঃওঋ

ণ  োখো 

১৩. আত্মেম ম ংস্থোন 

সৃজন সরদ্পোট ম 

ব্যবস্থোপনো 

৩টি শজলোয়  ম্প্র োরণ েরো শ দ্ি 

পোদ্র। 

আরও ৩টি শজলোয় 

 ম্প্র োরণ েরোর 

উদ্যোে শনয়ো হদ্য়দ্ে। 

নদ্েম্বর ২০১৭  

জোনুয়োরী ২০১৮  

দোাঃসবাঃওঋ

ণ  োখো 

১৪. অনলোইন ঋদ্ণর 

প্রোথসমে আদ্বদন 

প্রসক্রয়োেরণ 

আেোমী বের ৪টি শজলোয় 

 ম্প্র োরণ েরো শ দ্ি পোদ্র। 

আরও ৩টি শজলোয় 

 ম্প্র োরণ েরোর 

উদ্যোে শনয়ো হদ্য়দ্ে। 

নদ্েম্বর ২০১৭  

জোনুয়োরী ২০১৮  

দোাঃসবাঃওঋ

ণ  োখো 

 


