
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরেে ইরনোরেশন টিরেে ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছরেে কে থ পধেকল্পনো। 

  

নং প্রস্তোধবত ধবষয় 

(গৃহীতব্য কোরেে নোে) 

বোস্তবোয়নকোল 

(শুরু ও সেোধপ্তে 

তোধেখ) 

দোধয়ত্বপ্রোপ্ত কে থকতথো 

(যে কে থকতথোে যনতৃরত্ব সম্পোধদত 

হরব তোে নোে ও পদবী 

প্রতযোধশত ফলোফল 

(কোেটি সম্পন্ন হরল গুনগত বো পধেেোনগত 

কী পধেবতথন আসরব) 

পধেেোপ 

(প্রতযোধশত ফলোফল ততধে 

হরয়রছ ধকনো তো পধেেোরপে 

েোনদন্ড) 

েন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১.১ যবকোেমুক্ত গ্রোেসৃেন  

(অসেোপ্ত কোে থক্রে সেোপ্তকেণ) 

১৫/১০/২০১৮ 

তোধেরখে েরে 

যশষ 

১৫ টি উপরেলোে স্বস্ব উপরেলো 

কে থকতথো এবং প্রধশধিত যেন্টে 

লিযভূক্ত গ্রোরেে ধনি থোধেত েোনুষরক প্রধশিণ 

ঋণ ও স্থোনীয়েোরব প্রোপ্য সুধবিোধদ প্রদোরনে 

েোেরে আত্মকে থসংস্থোন/ কে থসংস্থোরন 

ধনরয়োধেত করে যবকোেমুক্ত কেো হরব। 

যবকোেমুক্ত গ্রোে সৃেন হরব। 

-- 

১.২ যসবো প্রনয়ন/ প্রদোরনে লরিয 

যুবরদে তথ্য সংগ্রহ 

(অসেোপ্ত কোে থক্রে সেোপ্তকেণ) 

১৫/১০/২০১৮ 

তোধেরখে েরে 

যশষ 

১৩ টি উপরেলোে স্বস্ব উপরেলো 

কে থকতথো এবং প্রধশধিত যেন্টে 

যুবরদে উন্নয়রন প্রকল্প প্রণয়রন সোরপোর্ থ 

পোওয়ো েোরব। 

যুবেো উপকৃত হরব। 

-- 

১.৩ প্রধশিরণোত্তে আত্মকে থসংস্থোন 

মূলক প্রকল্প গ্রহরন পোধেবোধেক 

পুধে আহেরণ সহোয়তো প্রদোন 

(অসেোপ্ত কোে থক্রে সেোপ্তকেণ) 

১৫/১০/২০১৮ 

তোধেরখে েরে 

যশষ 

১৩ টি উপরেলোে স্বস্ব উপরেলো 

কে থকতথো এবং প্রধশধিত যেন্টে 

যুব ঋণ ব্যধতরেরক আত্মকে থসংস্থোন সৃধেত 

হরব 

যুবেো িেতোধয়ত হরব এবং 

যদরশে উৎপোদন বোড়রব। 
-- 

১.৪ ধবধেন্ন সোেোধেক ইসুযরত 

সরেতনতো বৃধি 

(অসেোপ্ত কোে থক্রে সেোপ্তকেণ) 

১৫/১০/২০১৮ 

তোধেরখে েরে 

যশষ 

১৩ টি উপরেলোে স্বস্ব উপরেলো 

কে থকতথো এবং প্রধশধিত যেন্টে 

সোেোধেক ব্যধি মুক্ত হরব। সেোরেে উন্নধত হরব।  

২। যবকোেমুক্ত গ্রোেসৃেন 

(যেধিরকশন) 

১. রূপসো, খুলনো 

২. কুেোেখোলী, কুধিয়ো 

৩১/০৫/২০১৯ 

ধরিঃ  

তোধেরখে েরে 

যশষ 

২টি উপরেলোে যুব উন্নয়ন 

কে থকতথো ও যেন্টে 

লিযভূক্ত গ্রোরেে ধনি থোধেত েোনুষরক প্রধশিণ 

ঋণ ও স্থোনীয়েোরব প্রোপ্য সুধবিোধদ প্রদোরনে 

েোেরে আত্মকে থসংস্থোন/ কে থসংস্থোরন 

ধনরয়োধেত করে যবকোেমুক্ত কেো হরব। 

যবকোেমুক্ত গ্রোে সৃেন হরব। নতুন করে 

দুইটি গ্রোরে 

যেধিরকশন । 

৩। ইরনোরেশন প্রধশিণ আরয়োেন অরটোবে’১৮ েনোব যেোয়োরেে যহোরসন 

উপ-পধেেোলক (পধেকল্পনো) 

নতুন ইরনোরের্ে ততেী ও আইধিয়ো সংগ্রহ নতুন আইধিয়ো  সংগ্রহ ও 

বোস্তবোয়ন । 
-- 

৪। যেন্টে ধেরেসোে প্রধশিণ 

আরয়োেন 

ধিরসম্বে’১৮ েনোব যেোিঃ আধতকুে েহেোন 

উপপধেেোলক(বোস্তবোয়ন) 

যেন্টেগরণে সিেতো বৃধি যেন্টেগণ সধক্রয় হরবন 
-- 

৫। পোইলর্ বোস্তবোয়ন অগ্রগধত 

মূল্যোয়ন 

অরটোবে’১৮ (২ 

ধদন) 

েনোব  এ যক এে েধফজুল 

ইসলোে 

উপপধেেোলক (পধেকল্পনো) 

উপযুক্ত প্রকল্প বোছোই করে  যেধিরকশরনে 

সুপোধেশ 

আইধিয়ো যেধিরকশন যসবো 

গ্রহীতোগণ উপকৃত হরবন । -- 



  

নং প্রস্তোধবত ধবষয় 

(গৃহীতব্য কোরেে নোে) 

বোস্তবোয়নকোল 

(শুরু ও সেোধপ্তে 

তোধেখ) 

দোধয়ত্বপ্রোপ্ত কে থকতথো 

(যে কে থকতথোে যনতৃরত্ব সম্পোধদত 

হরব তোে নোে ও পদবী 

প্রতযোধশত ফলোফল 

(কোেটি সম্পন্ন হরল গুনগত বো পধেেোনগত 

কী পধেবতথন আসরব) 

পধেেোপ 

(প্রতযোধশত ফলোফল ততধে 

হরয়রছ ধকনো তো পধেেোরপে 

েোনদন্ড) 

েন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৬। ঋরণে ই-যসবো কোে থক্রে, ২টি 

পোইলর্ভুক্ত উপরেলো হরত ২টি 

যেলোে সকল উপরেলোয় 

সম্প্রসোেণ। 

অরটোবে’১৮ 

হরত  

জুন’১৮ পে থন্ত 

েনোব যেোিঃ হোধেদুে েহেোন 

উপপধেেোলক (দোিঃধবিঃওঋণ) 

২টি যেলোয় অনলোইন  যসবো গ্রহীতোগণ এ 

যসবোে সুরেোগ পোরবন। 

যসবো গ্রধহতোরদে স্বধস্থ ততেী 

হরব। 

নতুন করে 

দুইটি যেলোয় 

যেধিরকশন 

৭। ধিতীয় ই-যসবো “যুব সংগঠন 

যেধেরেশন” পোইলটিং 

যসপ্টম্বে’১৮ 

হরত  

জুন’১৮ পে থন্ত 

েনোব ফেহোত নূে 

উপপধেেোলক(বোস্তবোয়ন) 

যুবসংগঠকগণ সহরে সংগঠন যেধেরেশন 

কেরত পোেরবন। 

সংগঠন যেধেরেশন তেোধিত 

হরব 

 

 

 

৮। সফল ইরনোরের্েরদে সম্মোননো 

প্রদোন 

জুন’ ২০১৯ েনোব আতোউে েহেোন 

সহকোেী পধেেোলক (শংখলো) 

১. এ কোরে প্রধতরেোগীতো ততধে হরব 

২. স্বীকৃধত ধেলরব। 

নতুন নতুন ইরনোরের্ে হরত 

উৎসোধহত হরব। 

 

 

 

৯ অন লোইন প্রধশিণ প্রধক্রয়োকেণ 

ও যকোস থ যেরনেরেন্ট 

সফর্ওয়যোে ব্যবহোে 

১ যসরপ্টম্বে – 

৩০ েনু ১৯ 

েনোব েোসুদো আকন্দ 

উপ পধেেোলক (প্রধশিণ) 

প্রধশিণ গ্রহরণ ইচ্ছুক যুবেো সহরে প্রধশিণ 

গ্রহরণে সুরেোগ পোরব। 

প্রধশিণ প্রতযোশীরদে স্বধস্থ 

ততেী হরব। 

 

 

 

 

১০ যসোসোল ধেধিয়োয় প্রেোে ০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০১৯ 

 

েনোব যেোিঃ ধেয়োউে েহেোন 

প্রধশিক(ইরলকট্রধনক্স)(সংযুক্ত) 

আইধসটি যসল 

১. ইরনোরেশন সোফরল্যে প্রেোে প্রেোেণো 

বৃধি পোরব 

২. সোিোেরণে েতোেত প্রদোরনে সুরেোগ 

ততধে হরব 

কোে থক্ররেে প্রেোে বৃধি পোরব 

এবং েনগরণে েতোেত 

প্রধতফধলত হরব। 

 

 

 

 

 

১১ ইরনোরেশন  যশো-রকধসং ধিরসম্বে’১৮ েনোব েোসুদো আকন্দ 

উপ পধেেোলক (প্রধশিণ) 

নীধত ধনি থোেণ েহরলে েতোেত ও পেোেশ থ 

গ্রহণ  
পেবতী ধসিোন্ত পোওয়ো 

েোরব। 

 

 

 

১২ ইরনোরেশন সেো আরয়োেন প্রধত েোরস ১টি েনোব সোরলহ উধিন আহরেদ 

সহকোেী পধেেোলক (আইধসটি) 

কে থপধেকল্পনো বোস্তবোয়ন অগ্রগধত আরলোেনো 

ও কণীয় ধনি থোেণ ১২টি সেো আরয়োেন 

 

 

 

   

 



 

 

 

     পোইলর্ বোস্তবোয়নকোেী উপরেলোে নোে 

 

১.১ যবকোেমুক্ত গ্রোেসৃেন 

(অসেোপ্ত কোে থক্রে 

সেোপ্তকেণ) 

১.২ যসবো প্রনয়ন/ প্রদোরনে লরিয 

যুবরদে তথ্য সংগ্রহ 

(অসেোপ্ত কোে থক্রে 

সেোপ্তকেণ) 

১.৩ প্রধশিরণোত্তে আত্মকে থসংস্থোন মূলক 

প্রকল্প গ্রহরন পোধেবোধেক পুধে 

আহেরণ সহোয়তো প্রদোন 

(অসেোপ্ত কোে থক্রে সেোপ্তকেণ) 

১.৪ ধবধেন্ন সোেোধেক ইসুযরত 

সরেতনতো বৃধি 

(অসেোপ্ত কোে থক্রে সেোপ্তকেণ) 

২। যবকোেমুক্ত গ্রোেসৃেন 

(যেধিরকশন) 

 

ক. ১. দ ৌলতপুর, কুষ্টিয়া  

২. স র, কুষ্টিয়া   

৩. সদে, নেধসংধদ  

৪. যখোকসো, কুধিয়ো  

ক. ১. ময়মনষ্টসিংহ 

২. েোদেগঞ্জ, েোেোলপুে 

৩. দেরপুর 

৪. গজাষ্টরয়া, মুষ্টিগঞ্জ 

ক. ১. নবাবগঞ্জ, ঢাকা 

২. দগৌরীপুর-ময়মনষ্টসিংহ 

৩. কাষ্টলয়াককর, গাজীপুর 

৪. পলাে, নরষ্টসিং ী 

ক ১. নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 

২. পািংো, রাজবাড়ী 

৩. দবলাব, নরষ্টসিং ী 

৪. টিংগীবাড়ী, মুষ্টিগঞ্জ 

ক ১. রূপসো, খুলনো 

২. কুেোেখোলী, কুধিয়ো 

 

 

 

খ. ৫. ধেেপুে, কুধিয়ো  

৬. যেড়োেোেো, কুধিয়ো 

৭. ধসেোেধদখোন, মুধিগঞ্জ 

৮. সদে,ময়মনষ্টসিংহ 

খ. ৫. খাষ্টলয়াজুষ্টর, দনত্রককানা 

৬. স র দেরপুর 

৭. দসানারগাঁও, নারায়নগঞ্জ 

৮. লালপুর, নাকটার 

খ. ৫. দগাপালপুর, টাঙ্গাইল  

৬. আমতলী, বরগুনা 

৭. ষ্টিওর, মাষ্টনকগঞ্জ 

৮. দমকহষ্ট গঞ্জ, বষ্টরোল 

খ ৫. স র, মুষ্টিগঞ্জ 

৬. হালুয়ািাট, ময়মনষ্টসিংহ 

৭. ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনষ্টসিংহ 

৮. ষ্টত্রোল, ময়মনষ্টসিংহ 

  

 

 

 

 

গ. ৯. মতলব উত্তর, চাঁ পুর  

১০. গফরগাঁও, 

ময়মনষ্টসিংহ  

১১. পাকুষ্টিয়া, 

ষ্টককোরগঞ্জ  

১২. দহাকসনপুর, 

ষ্টককোরগঞ্জ  

গ. ৯. ভািংগা, ফষ্টর পুর 

১০. কালাই, জয়পুরহাট 

১১. মকনাহর ী, নরষ্টসিং ী 

১২. টািংগাইল স র 

১৩. পত্নীতলা, নওগাঁ 

গ. ৯. নাষ্টজরপুর, ষ্টপকরাজপুর 

১০. কালষ্টকষ্টন, মা ারীপুর 

১১. কষ্টরমগঞ্জ, ষ্টককোরগঞ্জ 

১২. ম ন, দনত্রককানা 

১৩. কলমাকািা, দনত্রককানা 

গ ৯. কুষ্টলয়ারচর, ষ্টককোরগঞ্জ 

১০. ইসলামপুর, জামালপুর 

১১. স রপুর, ফষ্টর পুর 

১২. নগরকািা, ফষ্টর পুর 

১৩. বাসাইল, টািংগাইল 

  

 

 

 

 

 

ঘ. ১৩. স রপুর, ফষ্টর পুর 

১৪. চরভদ্রাসন, ফষ্টর পুর 

১৫. িাটাইল, টািংগাইল 

 

 

 

 

 


