
 

ইননোনেশন টিনের কে মপররকল্পনো ২০১৭-২০১৮ 

 

ক্রঃ নং 
প্রস্তোরিত রিষয় 

 (গৃহীতব্য কোনের নোে) 

িোস্তিোয়নকোল (শুরু ও 

সেোরির তোররখ) 

দোরয়ত্বপ্রোি কে মকতমো 

(নে কে মকতমোর ননতৃনত্ব সপাদোরদত 

হনি তোর নোে ও পদিী 

প্রতযোরশত ফলোফল 

 (কোেটি সপাদন্ন হনল গুনগত িো পররেোনগত কী 

পররিতমন আসনি) 

পররেোপ 

(প্রতযোরশত ফলোফল 

ততরর হনয়নে রকনো তো 

পররেোনপর েোনদন্ড) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১. 

নিকোরমুক্ত গ্রোে সৃেন ০১/০৭/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৮ 

ইননোনেশন টিনের ০৬েন সদস্য 

৬টি উপনেলোর কে মকতমোনক তোনদর 

কোে িোস্তিোয়নন সহনেোগীতো ও 

পরোেশ ম প্রদোন করনিন এিং 

েধ্যনেয়োদী ও চূড়োন্ত মূল্যোয়ন কনর 

প্ররতনিদন প্রস্ত্তত করনিন। 

১. রনি মোরিত গ্রোনের কে মক্ষে নিকোর েনগণনক 

প্ররশক্ষণ, ঋণ নসিো ও স্থোনীয় েোনি প্রোপ্য 

সুরিধোরদ প্রদোননর েোধ্যনে 

আত্মকে মসংস্থোন/কে মসংস্থোনন রননয়োরেত কনর 

নিকোরমুক্ত করো। 

  

নিকোরমুক্ত গ্রোে সৃরেত 

হনি। 

০২. 

ইননোনেশন টিনের েোরসক 

সেো 

প্ররত েোনসর নশষ সিোনহ েনোি নেোঃ আব্দুর নরজ্জোক 

উপ-পররিোলক (নপ্রোগ্রোেোর) 

    ১. কে মপররকল্পনোর িোস্তিোয়ন উনযোগ 

পে মোনলোিনো ও   

      করণীয় রনধ মোরণ 

১২টি েোরসক সেো। 

০৩. 

ই-সোরে মস পোইলট িোস্তিোয়ন 

(ঋণ নসিো) 

০১/১২/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৮ 

েনোি নেোঃ হোরেদুর রহেোন 

উপ-পররিোলক(দোঃ রিঃ ও ঋণ) 

১. প্রতযোশী গণ স্ব স্ব অিস্থোন হনত/সহনে নসিো 

গ্রহণ করনত পোরনিন। 

েোতোয়োত, সেয়, খরি 

শুনের নকোঠোয় নননে 

আসনি। 

০৪. 

SIF তহরিল ব্যিহোর কনর 

প্ররশক্ষনণর অনলোইন আনিদন 

প্ররক্রয়োকরণ 

০১/০৭/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৮ 

েনোি েোসুদো আকন্দ 

উপ পররিোলক (প্ররশক্ষণ) 

     ১. অনলোইনন প্ররশক্ষণ আনিদন করো েোনি 

     ২. দ্রুত প্ররশক্ষণ নসিো পোওয়ো েোনি 

সেয়, খরি ও 

েোতোয়োত কেনি । 

০৫. 

নসোসোল রেরিয়োয় প্রিোর ০১/০৭/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৮ 

েনোি নেোঃ আব্দুর নরজ্জোক 

উপ-পররিোলক(নপ্রোগ্রোেোর) 

১. ইননোনেশন সোফনল্যর প্রিোর প্রিোরণো বৃরি 

পোনি 

২. নতুন নতুন ইননোনেশন আইরিয়ো পোওয়ো 

েোনি 

৩. সোধোরনণর েতোেত প্রদোননর সুনেোগ ততরর 

হনি 

কোে মক্রনের প্রিোর বৃরি 

পোনি। 

০৬. 
সফল ইননোনেটরনদর সম্মোননো 

প্রদোন 

েোি ম ২০১৮ েনোি েোসুদো আকন্দ 

উপ পররিোলক (প্ররশক্ষণ) 

    ১. এ কোনে প্ররতনেোগীতো ততরর হনি 

    ২. স্বীকৃরত রেলনি। 

নসিোর গুণগত েোন বৃরি 

পোনি। 

০৭. 
১টি ইননোনেশন আইরিয়োর 

িকুনেনেশন 

০১/১০/২০১৭-

৩০/০৫/২০১৮ 

েনোি খন্দকোর রওনোকুল ইসলোে 

সহকোরী পররিোলক (প্ররশক্ষণ) 

    ১. ইননোনেশন কোে মক্রনের প্রিোর বৃরি পোনি। 

  

ইননোনেশন প্রোরতষ্ঠোরনক 

রূপ পোনি। 


