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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মহাপররচালদকর কার্ যালয় 

যুব উন্নয়ন অরিেপ্তর 

১০৮,মরতরিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

www.dyd.gov.bd;যুউঅ.বাাংলা 

 

২০২০-২০২১ অর্ যববছদর যুব উন্নয়ন অরিেপ্তদর অনুরিত ইদনাদেশন টিদমর ৬ি সোর কার্ যরববরণী 

 

সোপরত  : জনাব মাসুো আকন্দ 

    পররচালক(োাঃরবাঃওঋণ), যুব উন্নয়ন অরিেপ্তর, ঢাকা। 

 

স্থান  : পররচালদকর অরিস কক্ষ। 

  

তাররখ ও সময় : ১৩ জুন ২০২১ররাঃ; সকাল ১১.০০ ঘটিকা। 

 

                           উপরস্থত সেস্যগদণর নাদমর তারলকা পরররশষ্ট “ক” তত তেখাদনা হদয়দছ। 

 

সোপরত উপরস্থত সকল সম্মারনত সেস্যদের স্বাগত জারনদয় সোর কাজ শুরু কদরন। সোপরতর অনুমরতক্রদম টিদমর সেস্য-সরচব জনাব 

সাদলহ্ উরিন আহদমে সোদক অবরহত কদরন তর্,  কর্ ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ইদনাদেটরগণদক রনদয় ৩টি সো ইদতামদে অনুরিত হদয়দছ। গত দুই বছদর 

তশাদকরসাং ও সম্মাননা প্রোন অনুিান বাস্তবায়ন করা র্ায় নাই। এ অনুিান সমূহ বাস্তবায়ন করা র্ায় রকনা তা রনদয় আদলাচনা করা তর্দত পাদর। 

অতঃপি রবগত সোর কার্ যরববরণী পাঠ করা হয়, কার্ যরববরণীদত তকানরূপ সাংদশািনী না র্াকায় তা গৃহীত হয়। সেস্য-সরচব আরও জানান তর্ মাচ য ২০২১ 

মাদস অনুরিত ইদনাদেশন টিদমর ৫ম সোর কার্ যরববরণী ওদয়ব তপাট যাদলর ইদনাদেশন কণ যাদর আপদলাড করা হদয়দছ এবাং রসদ্ধান্ত সমূহ অবরহতকরণ ও 

বাস্তবায়দনর লদক্ষে মন্ত্রণালয় সহ টিদমর সকল সেস্যদক ই-তমইল ও তহায়াট যস এোপ গ্রুদপ তপ্ররণ/অবরহত করা হদয়দছ। সোপরত বদলন তর্, এটি চলরত 

বছদরর তশষ সো। আজদকর সোটি খুবই গুরুত্বপূণ য একারদণ তর্, অবরশষ্ট কার্ যক্রম সমূহ অবশ্যই এমাদস োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযাগণ আন্তররকতার সাদর্ 

বাস্তবায়ন/সমাপ্ত করদবন। তন্মদে তশাদকরসাং ও সম্মাননা প্রোন অনুিান করা খুবই জরুরী।  

 

১। সোয় কম যপররকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগরত পর্ যাদলাচনা ও সুপাররশ গৃহীত হয় র্া রনম্নরুপ- 

নং রবষয় আদলাচনা রসদ্ধান্ত/সুপাররশ বাস্তবায়ন 

1.  উদ্ভাবন কম যপররকল্পনা 

২০২০-২০২১ প্রণয়ন 

র্র্াসমদয় প্রণীত হদয়দছ। প্রণীত কর্ মপরিকল্পনা যথাযথ 

বাস্তবায়নন সংরিষ্টগণ সনেষ্ট 

িনয়নেন। 

সদস্য সরেব 

2.  ইদনাদেশন টিদমর 

সো 

এ বছদর ৬টি সো করার রনদে যশনা রদয়দছ। 

উদ্ভাবকগণদক রনদয় ৩টি সো হদয়দছ। ২৭জন 

উদ্ভাবক ৫টি উদ্ভাবনী ধািণা রননয় র্ানে কাজ 

কনিনেন। এটি চলরত অর্ যবছদরর ৬ি সো। 

রসদ্ধান্ত/সুপারিশ  বাস্তবায়নন সকলনক  

আন্তরিক হনত হনব। 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত সেস্যগণ   

3.  ইদনাদেশন খাদত 

বরাি 

সেস্য-সরচব জানান তর্, উদ্ভাবন 

কম যপররকল্পনা ২০২০-২০২১ এর এদজন্ডা 

বাস্তবায়দণর লদক্ষে েলরত অথ মবেনি রনধ মারিত 

ককানে ৬,০০,০০০/-(েয় লক্ষ) টাকা বিাদ্দ 

িনয়নে। 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত সেস্যগণ  গত অথ মবেনিি 

ন্যায় অনুদমারেত বাদজট অনুর্ায়ী 

রনি যাররত সমদয়র মদে অনুিান 

সম্পন য কিনবন। 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত সেস্যগণ   

 

4.  সক্ষমতা বৃরদ্ধ ১) উদ্ভাবন ও সেবা েহজিকরণ জবষয়ে এক 

জিয়নর কর্ মশালা। 

 

 

 

 

২) উদ্ভাবয়ন েক্ষর্তা বৃজির লয়ক্ষে দুই জিয়নর 

প্রজশক্ষণ আয়োিন। 

 

 

১। আগার্ী ১৫/৬/২০২১ তারিনে এক 

রেদনর ১টি কম যশালা বাস্তবায়নন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমাগণ উনযাগী 

হনবন; 

 

১।জনাবএ,তক,এম মরিজুল ইসলাম 

    উপপররচালক (োাঃরবাঃ ও ঋণ) 

২। সানলহ্ উরদ্দন আহনর্দ 

    সহকািী পরিোলক (আইরসটি) 

২। আগার্ী ১৭-১৮/৬/২০২১ তারিনে 

উদ্ভাবদন সক্ষমতা বৃরদ্ধর লদক্ষে দুই 

রেদনর ১টি প্ররশক্ষণ বাস্তবায়নন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমাগণ উনযাগী 

হনবন; 

১। জনাব তমাাঃ তমায়াদেম তহাদসন 

    অেক্ষ, ককর্াসউনক 

 

২। জনাব শাহীনূর রহমান 

     সহকারী পররচালক (োাঃরবাঃও ঋণ) 
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নং রবষয় আদলাচনা রসদ্ধান্ত/সুপাররশ বাস্তবায়ন 

 

৩) সেবা েহজিকরয়ণ েক্ষর্তা বৃজির লয়ক্ষে 

দুই জিয়নর প্রজশক্ষণ আয়োিন রবষদয় 

আদলাচনা হয়।  

৩। তসবা সহরজকরদণ সক্ষমতা বৃরদ্ধর 

লদক্ষে দুই রেদনর ১টি প্ররশক্ষণ 

বাস্তবায়নন উনযাগী হনবন; 

১।  জনাব তমাাঃ হারমদুর রহমান 

     উপপররচালক  (প্ররশক্ষণ) 

২। জনাব তমাাঃ িজলুল হক  

  সহকারর পররচালক (অথ ম ও অরেট)  

5.  ইদনাদেশন তশাদকরসাং সোপরত জানান, উদ্ভাবন প্রদশ মনী 

(কশানকরসং) কযনহতু সিাসরি কসবা গ্রহণকািী 

ও কসবাপ্রদানকািীি সমু্মনে সাধািনত কিা 

হয ়এবং কসজন্য বতমর্ান ককারিে় পরিরিরতি 

কািনণ কসটি িরগত কিা রেল। পিবতীনত যুব 

ও ক্রীে়া র্ন্ত্রণালয় হনত কর্ৌরেকিানব জানানা 

হয ় কয, প্রনয়াজনন উদ্ভাবন প্রদশ মনী 

(কশানকরসং) িার্চময়ালী কিা কযনত পানি। 

কসর্নত আর্িা উদ্ভাবকনদি উপরিরতনত 

কশানকরসং িার্চময়ালী কিনত পারি। সংরিষ্ট 

কর্ন্টিগণ জানান যায় কয, উদ্ভাবকনদি রননয় 

কয ৩টি িার্চময়াল সিা কিা হনয়রেল এবং 

রবগত বেনিি কায মক্রর্ পয মানলােনায় কদো 

যায় কয, কশানকরসং কিাি র্নতা ২০১৯-

২০২০ ও ২০২০-২০২১ অথ মবেনি কর্াট ৪টি 

উদ্ভাবনী ধািণা িনয়নে। উক্ত ৪টি উদ্ভাবনী 

ধািণা রননয় সিায় ব্যাপক আনলােনা হয়। 

রনম্ন তারলকাভূক্ত উদ্ভাবকনদি ধািণা 

রননয় আগার্ী ১৫/৬/২০২১ তারিে 

রবকাল ০৪:০০টায় কশানকরসং 

অনুরিত হনব। সংরিষ্ট কর্ন্টিগণ রনজ 

রনজ উদ্ভাবকনদি সানথ কযাগানযাগ 

কনি ব্যবিা রননবন; 

 

ইননানিশন টিনর্ি সদস্য/কর্ন্টি 

(সকল) 

6.  স্বীকৃরত বা প্রদণােনা 

প্রোন 

সময় স্বল্পতার জন্য ২০১৮-১৯ অর্ যবছদর 

০৫জন এবাং তকারেড-১৯ পরররস্থরতর কারদণ 

২০১৯-২০ অর্ যবছদর ০১জনদক স্বীকৃরত প্রোন 

করা র্ায় নাই। ২০২০-২১ অর্ যবছদর ০২জন 

সহ তমাট ০৮(আট) জনদক স্বীকৃরত প্রোদনর 

রবষদয় ব্যাপক আদলাচনা হয়। 

 

২০১৮-১৯ অর্ যবছদর ০৫জদনর প্রকল্প 

পররেশ যন করা হদয়রছল এবাং প্রকল্প 

সমূহ সদন্তাষজনক রহদসদব প্ররতদবেন 

পাওয়া র্ায়। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ 

অর্ যবছদরর ৩টি প্রকল্প তশাদকরসাং এ 

অাংশগ্রহণ/পর্ যাদয় উন্নীত হওয়ায় 

সব যদমাট ৮জনদক (৫+১+২) আগার্ী 

২০/৬/২০২১ তারিে রবকাল 

০৩:০০টায় সম্মাননা/ স্বীকৃরত প্রোন 

করার রসদ্ধান্ত গৃরহত হয়।  

১।জনাবএ,তক,এম মরিজুল ইসলাম 

    উপপররচালক (োাঃরবাঃ ও ঋণ) 

 

২। জনাব শাহীনূর রহমান 

     সহকারী পররচালক (োাঃরবাঃও ঋণ)  

 

৩। সানলহ্ উরদ্দন আহনর্দ 

    সহকািী পরিোলক (আইরসটি) 

 

7.  তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

১)  ইদনাদেশন টিদমর পূণ যাঙ্গ তথ্যসহ 

বছররেরিক উদ্ভাবদনর সকল তথ্য 

আপদলাড/হালনাগােকরণ। 

২) বছররেরিক পাইলট ও বাস্তবারয়ত তসবা 

সহরজকরদণর তথ্য আপদলাড / 

হালনাগােকরণ। 

৩) বাস্তবারয়ত রডরজটাল তসবার তথ্য 

আপদলাড/হালনাগােকরণ। 

১)  ইদনাদেশন টিদমর পূণ যাঙ্গ তথ্যসহ 

বছররেরিক উদ্ভাবদনর সকল তথ্য 

আপদলাড/হালনাগাে করা হদয়দছ; 

২)  বছররেরিক পাইলট ও 

বাস্তবারয়ত তসবা সহরজকরদণর তথ্য 

আপদলাড/হালনাগাে করা হদয়দছ; 

৩) বাস্তবারয়ত রডরজটাল তসবার তথ্য 

আপদলাড/হালনাগাে করা হদয়দছ। 

সদস্য সরেব 

8.  বাস্তবায়ণ অগ্রগরতঃ  

 

০৭/০৩/২০২১ররঃ তারিনে অনুরিত 

ইননানিশন কসনলি ৫র্ সিায় গৃহীত ০২টি 

রসদ্ধান্ত/সুপারিনশি র্নে ০১টি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত হনয়নে। অবরশষ্ট ১টি রসদ্ধান্ত 

শীগ্রই বাস্তবায়ন কিা হনব বনল সিানক 

অবরহত কিা হয়।  

ফনলাআপ কিা প্রনয়াজন। সংরিষ্ট কর্ন্টিগণ 
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২। কশানকরসং এ র্ননানীত উদ্ভাবক ও  কসবাি রবষয়- 

নাং উদ্ভাবনকি নার্ ও পেবী কসবা/ প্রদশ মনীি রবষয় 

1.  জনাব নুরুন নাহার 

উপদজলা যুব উন্নয়ন কম যকতযা 

নররসাংেী সের, নররসাংেী। 

ক) প্ররশক্ষননাত্তি আত্মকর্ মসংিানমূলক প্রকল্প গ্রহনণ পারিবারিক প ুঁরজ আহিনণ সহায়তা।  

ে) প্ররশক্ষনণ গরতশীলতা আনয়নন যুব তথ্য ব্যাংক ততরি। 

2.  জনাব তশখ নওদশর আলী 

র্ানা যুব উন্নয়ন কম যকতযা 

িানমরন্ড ইউরনট, ঢাকা। 

যুব সংগেননি উৎপারদত পণ্য বাজািজাতকিনণ ব্যবসারয়ক সরর্রতি সানথ যুব   সংগেননি 

রলংনকজ ততরি। 

3.  জনাব শাহীনূর রহমান  

উপপররচালক (োাঃ রবাঃ ও ঋণ) 

প্রধান কায মালয়, ঢাকা। 

ঋণ কায মক্রনর্ি অনলাইন রিনপাটি মং রসনের্। 

 

 

৩। সম্মাননা/স্বীকৃরতি জন্য র্ননানীত উদ্ভাবকগণ- 

নাং উদ্ভাবনকি নার্ অথ মবেি উদ্ভাবনী ধািণা 

1.  জনাব শাহীনূর রহমান  

উপপররচালক (োাঃ রবাঃ ও ঋণ) 

প্রধান কায মালয়, ঢাকা। 

২০২০-২১ ঋণ কায মক্রনর্ি অনলাইন রিনপাটি মং রসনের্ 

2.  জনাব তশখ নওদশর আলী 

র্ানা যুব উন্নয়ন কম যকতযা 

িানমরন্ড ইউরনট, ঢাকা। 

২০২০-২১ যুবনদি উৎপারদত পণ্য বাজািজাতকিনণ ব্যবসারয়ক সরর্রতি সানথ যুব সংগেননি 

রলংনকজ ততরি 

3.  জনাব নুরুন নাহার 

উপদজলা যুব উন্নয়ন কম যকতযা 

নররসাংেী সের, নররসাংেী। 

২০১৯-২০ যুব তথ্য ব্যাংক ততরি 

4.  জনাব আবদুল আরজজ আকন্দ  

উপনজলা যুব উন্নয়ন কর্ মকতমা  

পাকুরন্দয়া, রকনশািগঞ্জ 

২০১৮-১৯ কবকািমুক্ত গ্রার্ সৃজন 

 

5.  জনাব জার্াল নাসনি োন 

উপজনলা যুব উন্নয়ন কর্ মকতমা  

কুলরয়ািেি, করনশািগঞ্জ 

২০১৮-১৯ উদ্বুদ্ধকিনণি র্ােনর্ যুব িক্তদাতানদি োটানবইজ ততিী 

 

6.  জনাব কর্াহাম্মদ ইসর্াঈল কহানসন 

উপনজলা যুব উন্নয়ন কর্ মকতমা  

কগাপালপি, টাঙ্গাইল। 

২০১৮-১৯ প্ররশক্ষনণাত্তি আত্মকর্ মসংিানন পারিবারিক প ুঁরজ গেন 

 

7.  জনাব েরল িাণী নাগ  

উপনজলা যুব উন্নয়ন কর্ মকতমা  

রসিাজরদোন, মুন্সীগঞ্জ। 

২০১৮-১৯ কবকািমুক্ত গ্রার্ সৃজন 

 

8.  জনাব নুরুন নাহার 

উপদজলা যুব উন্নয়ন কম যকতযা 

নররসাংেী সের, নররসাংেী। 

২০১৮-১৯ প্ররশক্ষনণাত্তি আত্মকর্ মসংিানন পারিবারিক প ুঁরজ গেন 

 

 

ককারিে-১৯ জরনত কািনণ গত বেনিি কম যপররকল্পনা তবশীরোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। তদব দ্রুততম সমদয়র মদে োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযাগণ 

চলরত বছদরর রনি যাররত সমদয় রনজ রনজ কার্ যারে প্ররতপালদন আন্তররক হদবন মদম য সোপরত আশাবাে ব্যক্ত কদরন।  

অতাঃপর আর তকান আদলাচে রবষয় না র্াকায় সোপরত উপরস্থত সকলদক িন্যবাে জারনদয় সোর কাজ তশষ কদরন। 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 (মাসুো আকন্দ) 

পররচালক(োাঃ রবাঃ ও ঋণ) 

ও 

ইদনাদেশন অরিসার 

তিানাঃ ৯৫৬১৩৫৩ 

e-mail: dirpa@dyd.gov.bd 
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স্মারক নাং-৩৪.০১.০০০০.০০৮.৩১.০৬১.১৬- ১৪                                        তাররখাঃ ১৩/০৬/২০২১ররাঃ 

সেয় অবগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্যাঃ 

০১। যুগ্ম-সরচব (প্রশাসন) ও চীি ইদনাদেশন অরিসার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

০২। পররচালক, যুব উন্নয়ন অরিেপ্তর, ঢাকা।(সকল) 

০৩। জনাব---------------------------------------------------------------- সেস্য, ইদনাদেশন টিম, যুব উন্নয়ন অরিেপ্তর, ঢাকা। 

০৪। মহাপররচালক মদহােদয়র ব্যরক্তগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অরিেপ্তর, ঢাকা।  

০৫। সাংরিষ্ট নরর্ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরররশষ্ট “ক” 

      ১৩/০৬/২০২১ররাঃ তাররখ অনুরিত ইদনাদেশন টিদমর সোয় উপরস্থত সম্মারনত সেস্যগদণর তারলকা (দজেিতার রেরিদত নয়): 

 

ক্ররমক নাং নাম ও পেবী স্বাক্ষর 

1.  জনাব এ,তক,এম মরিজুল ইসলাম 

উপপররচালক (োাঃরবাঃ ও ঋণ) 
স্বাক্ষররত 

2.  জনাব তমাাঃ আরতকুর রহমান 

উপপররচালক (োাঃরবাঃ ও ঋণ)   
স্বাক্ষররত 

3.  তমাাঃ হারমদুর রহমান 

উপপররচালক(বাস্তবায়ন) 
স্বাক্ষররত 

4.  জনাব তমাাঃ িরহাত নুর 

উপপররচালক(প্ররশক্ষণ) 
স্বাক্ষররত 

5.  জনাব শাহীনূর রহমান 

উপপররচালক (োাঃরবাঃও ঋণ) 
স্বাক্ষররত 

6.  জনাব আলী আশরাি 

উপপররচালক (অথ ম ও অরেট) 
স্বাক্ষররত 

7.  জনাব তমাাঃ িজলুল হক  

সহকারর পররচালক (অথ ম ও অরেট) 
স্বাক্ষররত 

8.  জনাব সাদলহ্ উরিন আহদমে 

সহকারর পররচালক (আইরসটি) 
স্বাক্ষররত 

9.  জনাব তমাাঃ রজয়াউর রহমান 

প্ররশক্ষক (ইদলকট্ররনক্স)  
স্বাক্ষররত 

 

 

 

সহকারী পররচালক(আইরসটি) 

ও 

সেস্য-সরচব 

ইদনাদেশন টিম 

তিানাঃ ০২-২২৩৩৫৬৮৯৮ 

e-mail: adict@dyd.gov.bd 

mailto:adict@dyd.gov.bd

