
 

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের শিদ্রানামঃ 

‘প্রশিক্ষণ কার্ যক্রম সহজীকরণ ও 

কম যসংস্থাদ্ন সহায়তা প্রদান।‘ 
বাস্তবায়দ্নর স্থানঃ িহর সমাজদ্সবা কার্ যালয়, নীলফমারী। 

বাস্তবায়নকারীর নামঃ মমাঃ সাশদকুর 

রহমান মন্ডল, সমাজসদ্বা অশফসার, িহর 

সমাজদ্সবা কার্ যালয়, নীলফামারী। 

অদ্টাবর/২০১৬-জুন/২০১৬ 

উপকারদ্ ােীর ধরণঃ মেড প্রশিক্ষণার্থী ও 

 শতয ইচ্ছুক প্রশিক্ষণার্থীেণ। 

 

 

   

 

  



  

 

 

 

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের শিদ্রানাম 

 

“প্রশিক্ষণ কার্ যক্রম সহজীকরণ ও কম যসংস্থাদ্ন সহায়তা প্রদান” 

 

 

 

 

 

বাস্তাবায়দ্নর স্থানঃ িহর সমাজদ্সবা কার্ যালয়, নীলফামারী। 

বাস্তবায়নকারীর নামঃ মমাঃ সাশদকুর রহমান মন্ডল, সমাজদ্সবা অশফসার, িহর 

সমাজদ্সবা কার্ যালয়, নীলফামারী। 

উপকারদ্ ােীর ধরণঃ শবশ ন্ন মেদ্ের প্রশিক্ষনার্থী ও  শতয ইচ্ছুক প্রশিক্ষনার্থীেণ 

সময়ঃ অদ্টাবর/২০১৫ হদ্ত জুন/২০১৬ পর্ যন্ত। 

 

 

 

 

 

 

 

 



m~wPcÎ t  

1| gyLeÜ  

2| K…ZÁZv ¯^xKvi  

3| f~wgKv  

Aa¨vq- 1  

K) mgm¨v we‡kølb L) ev¯ÍevwqZ GjvKvi cwiwPwZ  

M) mgm¨vi g~j Kvib wba©vib N) D‡Ï‡k¨  

Aa¨vq-2 t  

K) cÖKí Mªn‡bi †cÖÿvcU| L) we`¨gvb mgm¨v/we‡kølb|  

M) mgm¨vi g~j Kvib| N) mgvavb cÖwμqv/cÖ‡mm gvc|  

Aa¨vq-3 t  

K) gvBj †÷vb/GKwUwfwU| L) cÖKí ev¯Íevq‡b AskxR‡bi f~wgKv|  

M) P¨v‡jÄ mg~n| N) mgvavb|  

O) AwR©Z djvdj| P) †UKmBKib|  

Q) mycvwik mg~n| R) wkÿbxq welq|  

Aa¨vq- 4 t  

mwPÎ Kvh©μg t 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



মুখবন্ধঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদ্য়র একদ্সস টু ইনফরদ্মিন(এটুআই) কর্তযক মদ্নানীত হদ্য় েত 

০৮/১১/২০১৫ হদ্ত ১২/১১/২০১৫ইং পর্ যন্ত শব ােীয় কশমিনার রংপুর মদ্হাদদ্য়র সাশব যক তত্বাবধাদ্ন 

০৫শদন ব্যাশপ প্রশিক্ষণ গ্রহন কদ্র নতুন শকছু করা ও েতানুেশতক ধারার বাশহদ্র শেদ্য় কাজ করার অনুদ্প্ররণা 

মর্থদ্ক আমার দশয়ত্বরত কার্ যালদ্য়র “প্রশিক্ষণ কার্ যক্রম সহজীরণ ও কম য সংস্থাদ্ন সহায়তা প্রদান িীর্ যক” 

উদ্ভাবনী উদ্যেটি বাস্তাবয়দ্নর জন্য গ্রহন কশর। পরবতীদ্ত ক্রমান্বদ্য় ০৩ শদনব্যাশপ ‘ওয়াকযিপ অন 

ইদ্নাদ্ িন’, ০৫শদনব্যাশপ আইটি শবর্য়ক, ০২শদন ব্যাশপ “েকুদ্মদ্েদ্িন এন্ড শেশসশমশনদ্িন অব 

ইদ্নাদ্ িন” শবর্য়ক প্রশিক্ষণ মপদ্য় শিন্তা িশিদ্ক আরও মবেবান ও িাশনত করার প্রয়াস পাই। মুলতঃ 

এটুআই কর্তযপক্ষ অতযান্ত আন্তশরকতা ও দক্ষতার সাদ্র্থ প্রশিক্ষণ প্রদান কদ্র শনদ্জদ্দর ঘুমন্ত ইচ্ছািশিদ্ত 

জাগ্রত করদ্ত সাহায্য কদ্রদ্ে। র্ার কারদ্ন সকল বাধা শবপশি ও কটাক্ষদ্ক উদ্পক্ষা কদ্র উদ্ভাবনী 

উদ্যেটিদ্ক সফল করদ্ত মপদ্রশে। আইশেয়া বাস্তবায়দ্নর জন্য এটুআই এর একদল দক্ষ কমী শনশবর 

পর্ যদ্বক্ষণ, ও তদারশক কদ্রদ্েন, এজন্য আন্তশরক াদ্ব ধন্যবাদ জানাই ে. মমাঃ সানাউল হক স্যার, মাশনক 

মাহমুদ স্যার, শমজানুর রহমান স্যার, জনাব ম্যাবল শসলশ য়া রেশরগ্জ, জনাব শমজযা রাশকবুল হাসান, জনাব 

অদ্িাক কুমার ও এটুআই এর অন্যন্য কম যকতযােণদ্ক। 

 

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ উদ্ভাবনী উদ্যেটি বাস্তবায়দ্ন র্ারা শনশবর পর্ যদ্বক্ষণ, পরামি য, ও তদারশক প্রদান কদ্র 

উদ্যেটির সমাপ্ত করদ্ন সাশব যক সহদ্র্ােীতা কদ্রদ্েন তাদ্দর মদ্ে প্রর্থদ্মই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করদ্ত িাই 

শব ােীয় কশমিনার রংপুর মদ্হাদয়দ্ক শর্শন আমাদ্ক মদ্নানয়ন শদদ্য়দ্েন। অতঃপর এটুআই এর সংদ্ে 

জশিত সকল উদ্ধতন কম যকতযা। 

এরপর কৃতজ্ঞতা স্বীকার কশর জনাব োজী মমাহাম্মদ নূরুল কশবর (অশতশরি সশিব), মহাপশরিালক, 

সমাজদ্সবা অশধদফতর, ঢাকা, , জনাব আবু আবদুল্লাহ মমাঃ ওয়াশলউল্লাহ, উপ পশরিালক(শনবন্ধন), 

সমাজদ্সবা অশধদফতর, ঢাকা, জনাব মমাহাঃ কামরুজ্জামান, উপ পশরিালক(ইউশসশে), সমাজদ্সবা 

অশধদফতর, ঢাকা, জনাব মমাঃ মরজাউর রহমান, সহকারী পশরিালক(অর্থ), সমাজদ্সবা অশধদফতর, ঢাকা, 

জনাব রশকব আহদ্মদ, সহকারী পশরিালক(প্রিাসন-০১), সমাজদ্সবা অশধদফতর, ঢাকা, জনাব মমাঃ 

জশহরুল ইসলাম, প্র ার্ক, জাতীয় সমাজদ্সবা একাদ্েমী, ঢাকা, জনাব জাহাঙ্গীর কবীর, সমাজদ্সবা 

অশফসার(আর, ও), সমাজদ্সবা অশধদফতর, ঢাকা ও সমাজদ্সবা অশধদফতদ্রর ইদ্নাদ্ িন টিদ্মর সকল 

সদস্যবৃন্দ 

অতঃপর মাঠ পর্ যাদ্য় র্াদ্দর সহদ্র্ােীতা ও আন্তশরকতায় কাজটি সমাপ্ত করদ্ত মপদ্রশে তারা হদ্লন জনাব 

মমাঃ জাশকর মহাদ্সন, মজলা প্রিাসক, নীলফামারী, জনাব মমাঃ আবদুর রাজ্জাক, উপ পশরিালক, মজলা 

সমাজদ্সবা কার্ যালয়, নীলফামারী, জনাব মমাঃ সাদ্বত আলী, উপদ্জলা শনব যাহী অশফসার, সদর, নীলফামারী, 

জনাব মমাঃ আলহাজ্ব ফজলূল কশরম সরকার, স াপশত, সমন্বয় পশরর্দ, িহর সমাজদ্সবা কার্ যক্রম, 

নীলফামারী, এোিাও অন্যান্য সহকমীবৃন্দ তাদ্দর সবাইদ্ক আন্তশরক ধন্যবাদ জানাশচ্ছ। 

 

 

 
 



 
 
 
 
Acrononyms  
1) A2i- Access to information.  
2) Innovation- Something creative work.  
3) SWOT- Strength, Weakness, Oppurtunity, Threats.  
4) TCV- Time, Cost, Visit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

অোয়-০১ 

ভূশমকাঃ িহর সমাজদ্সবা কার্ যক্রম সমাজদ্সবা অশধদফতদ্রর একটি আশদ কম যসূিী। িহর এলাকার পশ্চাদপৎ 

জনদ্োষ্ঠীদ্ক প্রশিক্ষদ্ণর মাদ্েদ্ম দক্ষ কদ্র মতালাই িহর সমাজদ্সবা কার্ যক্রদ্মর মূল উদ্েশ্য। সারা বাংলাদ্দদ্ি 

সমাজদ্সবা অশধদফতদ্রর ৮০টি িহর সমাজদ্সবা কার্ যালয় পশরিাশলত হদ্চ্ছ। তন্মদ্ে নীলফামারী মজলা িহদ্রও 

একটি িহর সমাজদ্সবা কার্ যালয় রদ্য়দ্ে এবং তা পশ্চাৎপদ জনদ্োষ্ঠীদ্ক শবশ ন্ন মেদ্ে কাশরেরী প্রশিক্ষদ্ণর 

মাদ্েদ্ম দক্ষ কদ্র তুলদ্ে। িহর সমাজদ্সবা কার্ যালয়, নীলফামারী শুরু হদ্ত এ পর্ যন্ত প্রায় ৪৫০০ জনদ্ক শবশ ন্ন 

মেদ্ে প্রশিক্ষণ প্রদান কদ্রদ্ে। 

বাস্তবাশয়ত এলাকাঃ নীলফামারী মজলায় সমাজদ্সবা অশধদপ্তরাধীন িহর সমাজদ্সবা কার্ যালদ্য় উদ্ভাবনী উদ্যেটি 

বাস্তবাশয়ত হদ্য়দ্ে। মূলত শবশ ন্ন মেদ্ে প্রশিক্ষণ প্রদান কদ্র দক্ষ জনিশি েদ্ি মতালা এ কার্ যালদ্য়র অন্যান্য 

কার্ যক্রদ্মর মদ্ে একটি উদ্ল্লখদ্র্াগ্য কার্ যক্রম। 

উদ্েশ্যঃ আইশেয়া বাস্তবায়দ্নর মূল উদ্েশ্য হদ্লা ১। শবশ ন্ন মেদ্ে কাশরেরী ও বৃশিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, ২। 

প্রশিক্ষণ মিদ্র্ আত্মকমসংস্থাদ্নর সুদ্র্াে ততরী কদ্র মদওয়া, ৩। দাশরদ্রতা দুশরকরণ, ৪। সামাশজক শংখলা ও িাশন্ত 

বজায় রাখা। 

অোয়-০২ 

ক. প্রকল্প গ্রহদ্নর মপ্রক্ষাপটঃ িহর সমাজদ্সবা কার্ যালয়র এ  শতয প্রশক্রয়াটি ম্যানুয়াল পদ্ধতীর হওয়ায় প্রশিক্ষণ 

কার্ যক্রদ্ম  শতয ইচ্ছুক োত্র/েত্রীদ্দর র্দ্র্থষ্ঠ হয়রানীর শিকার হদ্ত হয়  শতয শবজ্ঞশপ্ত কদ্ব প্রকাি হদ্ব  শতযর আদ্বদন 

ফরম সংগ্রদ্হ দীর্ য অদ্পক্ষা ও হয়রানী  শতযর পর ক্লাি শুরুর তাশরখ চুিান্ত পরীক্ষার ফলাফল ও সনদপত্র প্রস্তদ্তর 

ও প্রদাদ্নর তাশরখ ইতযাশদ শবর্দ্য় প্রশিক্ষণার্থীদ্দর বারবার কার্ালদ্য় এদ্স মখাজখবর শনদ্ত হয়। এদ্ত 

প্রশিক্ষণার্থীদ্দর আশর্থ যক ক্ষশত ও সমদ্য়র অপিয় হয় এোড়াও প্রশিক্ষণ মিদ্র্ প্রশিক্ষণার্থীদ্দর জন্য কম যসংস্থাদ্নর 

সংকুলান না হওয়ায় তারা হতািাগ্রস্থ হয়। মূলত এসব সমস্যা শক াদ্ব আরও দ্রুত ও হয়রাশন ব্যাশতদ্রদ্খ প্রশিক্ষণ 

সংক্রান্ত মসবা কার্ক্রমটি অরও সহজ াদ্ব করা র্ায় মস ধারনা মর্থদ্কই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদ্য়র এটুআই 

কার্ যক্রদ্মর আওতায় উি সমস্যা সমাধাদ্ন উদ্ভাবনী উদ্যেটি গ্রহন করা হয়।  

খ. শবযমান সমস্যাঃ িহর সমাজদ্সবা কার্ালদ্র্ শবশ ন্ন মেদ্ে প্রশিক্ষণ গ্রহন করদ্ত আসা প্রশিক্ষণার্থীেণ  শত ক্লাি 

ও ফলাফল প্রাশপ্তদ্ত ম াোশন্ত ও হয়রাশনর শিকার হওয়া এবং প্রশিক্ষণ মিদ্র্ কমসংস্থাদ্নর সুদ্র্াে গ্রহন করদ্ত না 

পারায় হাতািাগ্রস্থয হদ্য়  পদ্র। শবশ ন্ন মেদ্ে প্রশিক্ষণ গ্রহন করদ্ত আসা প্রশিক্ষণার্থীেণ দীর্ যসুশত্রতা, তদ্ের 

অপ্রতুলতা ও ম্যানুয়াল পদ্ধতীর কার্ যক্রদ্মর কারদ্ন মসবা গ্রহীতারা বহুশবদ সমস্যা, হয়রানী, সমদ্য়র অপিয় ও 

আশর্থ যক ক্ষশতর সম্মুশখন হয়। শবযমান সমস্যাসমুহ শনম্নরুপঃ 

১.  শতয প্রশক্রয়ার দীর্ য সুশত্রতা। 

২. লাইদ্ন দাশিদ্য়  শতযর আদ্বদন জমা প্রদান। 

৩. ক্লাি শুরুর তাশরখ র্র্থাসমদ্য় জানদ্ত না পারা। 

৪. সনদপত্র প্রস্তদ্তর খবর জানদ্ত না পারা। 

৫. প্রশিক্ষণ মিদ্র্ কাদ্জর সংস্থান করদ্ত না পারা। 

 



ে. সমস্যার মূল কারণঃ প্রশিক্ষণ কার্ক্রদ্ম মর্ সকল সমস্যা রদ্য়দ্ে মস সকল সমস্যার শকছু মূল কারণসমুহ শিশিত 

করা হয় র্া শনম্নরুপ- 

১. ম্যানুয়াল পদ্ধশতর  শতয কার্ যক্রম 

২.  শতযর আদ্বদন জমা প্রদাদ্ন ম্যানুয়াল পদ্ধশত। 

৩. সনদপত্র প্রস্তদ্তর খবর প্রদাদ্নর মকান ব্যাবস্থা না র্থাকা। 

৪. প্রশিক্ষণ মিদ্র্ কাদ্জর সংস্থান করদ্ত না পারার কারন প্রদ্য়াজনীয় তে ও উপাি না র্থাকা। 

  

র্. সমাধান/ প্রদ্সস ম্যাপঃ সমস্যা সহজীকরদ্নর জন্য শকছু পদদ্ক্ষপ গ্রহন করা হয়। কার্ যালদ্য়র জন্য একটি ওদ্য়ব 

সাইট ও মফসবুক মপজ মখালা হয়,  শতয সংক্রান্ত র্াবতীয় তে উি ওদ্য়ব সাইদ্ট ও মফসবুক মপদ্জ প্রদান করা 

হয়।  শতযর আদ্বদন ফরম গ্রহদ্নর জন্য অনলাইদ্ন শ শিক আদ্বদন ফরম ততরী করা হয়। মমাবাইল এস এম এস 

এর মােদ্ম ক্লাি শুরুর তাশরখ পরীক্ষার ফলাফল ও সনদপত্র ততরীর খবর জশনদ্য় মদওয়া হয়। প্রশিক্ষণ মিদ্র্ 

প্রশিক্ষণার্থীদ্দর কম যসংস্থাদ্ন সহায়তা প্রদান শহসাদ্ব আউটদ্সাশস যং ও অন্যান্য াদ্ব কাজ পাইদ্য় শদদ্ত সহায়তা 

প্রদান করা হদ্চ্ছ এদ্ক্ষদ্ত্র কাজ প্রদানকারী শবশ ন্ন সংস্থার তে সংগ্রহ করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদ্দর তাদ্দর সাদ্র্থ 

মর্ােদ্র্াে স্থাপন কদ্র মদওয়া হয়। 

সমস্য সহজীকরদ্ন শবযমান প্রদ্সস ম্যাপদ্ক পূনশবন্যস্তয করা হয়। র্ার একটি তুলনামূলক শিত্র শনদ্ম্ন প্রদান করা 

হদ্লা। 

 

সমস্যা সহজীকরদ্নর পূদ্বর প্রদ্সস ম্যাপ- 

 

 



 

 

 

 

 

সমস্যা সহজীকরদ্নর পদ্রর প্রদ্সস ম্যাপ- 

 

 

নতুন প্রদ্সস ম্যাপ অনুর্ায়ী সমস্যা সমাধাদ্ন মর্ সকল কার্াশদ সম্পন্ন করা হয় তা শনম্নরুপ- 

 

১. সকল মেদ্ে  শতযর জন্য একটি বাৎসশরক কযাদ্লন্ডার করা হয়।  

২. এ শবর্দ্য় কার্ যালদ্য়র কম যকতযা ও কম যিারীদ্দর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 

৩.  শতযর জন্য ফরম দাশখল অনলাইদ্ন মনওয়ার জন্য অনলাইন মবজে ফরম ততরী করা হদ্ব। এ মক্ষদ্ত্র গুেল 

ফরমস ব্যাবহার করা হয়। 

৪. সকল প্রশিক্ষণার্থীদ্দর একটি োটাদ্বজ করা হয়। 

৫. ম ৌত সুশবধাদী মর্মন ব্রেব্যান্ড ইোরদ্নট সংদ্র্াে, আসবাবপত্র ইতযাশদ শনশশ্চতকরন করা হয়। 

৬. এ সংক্রান্ত র্াবতীয় কাজ মশনটশরং করা হয়। 

৭. প্রশিক্ষনার্থীদ্দর কম যসংস্থাদ্ন সহায়তা প্রদাদ্নর জন্য কাজ প্রদানকারী(Out Sourcing ও অন্যান্য) শবশ ন্ন 

সংস্থার সাদ্র্থ মর্াোদ্র্াে কদ্র কাজ পাইদ্য় শদদ্ত সহায়তা করা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

অোয়-০৩ 

 

মাইলদ্টানঃ উদ্ভাবনী আইশেয়াটি বাস্তবায়দ্ন মর্ মাইলদ্টান গ্রহন করা হয় তা হদ্লা-  

 

আইশেয়া পাইলট করার জন্য প্রদ্য়াজনীয় কার্ যক্রম   

মাইলদ্টান  একটিশ টি মক করদ্ব? 

Time 

অদ্টা/

১৫ 

নদ্ /১৫ শেদ্স/১

৫ 

মাি য/১৬ এশপ্রল/১

৬ 

জুন/১৬ 

প্রার্থশমক প্রস্তুশত  ১। উদ্ধযতন কর্তযপক্ষদ্ক অবশহতকরন ও মমৌশখক 

অনুমশত গ্রহন। 

২। টিম েঠন। 

৩। কযাদ্লন্ডার ততরী। 

সমাজদ্সবা 

অশফসার 

      

বাদ্জট ততরী ও তহশবল 

সংগ্রহ 

১। বাদ্জট ততরী। 

২। সম্পদ্দর সম্ভাব্য উৎস সমুহ সুশনশদ যষ্ঠকরন। 

সমাজদ্সবা 

অশফসার, 

অশফস 

সহকারী ও 

মেে প্রশিক্ষক 

      

উপকরন ক্রয় ও ওদ্য়ব 

মবজে ফরম ততরী 

১। উপকরদ্নর তাশলকা ততরী। 

২। মালামাল সরবারাহ ও ক্রয়। 

সমাজদ্সবা 

অশফসার, 

অশফস 

সহকারী ও 

কশম্পউটার 

অপাদ্রটর। 

      

নতুন পদ্ধশতদ্ত মসবা শুরু 

প্রিারনা ও শবজ্ঞশপ্ত 

১।  শতয শবজ্ঞশপ্ত প্রকাি 

২। স্থানীয় শেশজটাল মনটওয়াকয ব্যাবহার কদ্র 

প্রিারনা। 

৩। নতুন পদ্ধশতদ্ত মসবা প্রদান শুরু। 

অশফস 

সহকারী, 

মেে 

প্রশিক্ষক, 

অশফস 

সহায়ক 

      

মশনটশরং ১। মশনটশরং টিম েঠন। 

২। প্রশতদ্বদন ততরী। 

অশফস 

সহকারী ও 

মেে প্রশিক্ষক 

      

মূল্যায়ন ১। মূল্যায়দ্নর জন্য কশমটি েঠন 

২। মূল্যায়ন সংক্রান্ত অগ্রেশতর প্রশতদ্বদন প্রস্তুত 

সমাজদ্সবা 

অশফসার, 

অশফস 

সহকারী ও 

মেে প্রশিক্ষক 

      

 

আইশেয়াটি বাস্তবায়দ্নর ফদ্ল প্রতযাশিত মর্ মবশনশফট পাওয়া র্ায় তা হদ্লা- 
 

সময় খরি র্াতায়াত 

আইশেয়া বাস্তবায়দ্নর আদ্ে ১মসা ৪শদন ৪০০/- ১০বার 



আইশেয়া বাস্তবায়দ্নর  ১৫ শদন ১০০/- ৩বার 

আইশেয়া বাস্তবায়দ্নর ফদ্ল মসবা গ্রশহতার প্রতযাশিত মবশনশফট ১৯ শদন ৩০০/- ৭বার 

 

 

শরদ্সাস য ম্যাপঃ 

প্রদ্য়াজনীয় সম্পদ মকার্থা হদ্ত পাওয়া র্াদ্ব? 

খাত শববরণ প্রদ্য়াজনীয় অর্থ য  

জনবল    

বস্তুেত 
ব্রেব্যান্ড ইোরদ্নট, এস 

এম এস বান্ডল 
২৫,০০০/- স্থানীয় উৎস। 

অন্যান্য    

প্রদ্য়াজনীয় মমাট  অর্থ য ২৫,০০০/-  

 

খ. উদ্যে বাস্তবায়দ্ন অংিীজদ্নর ভূশমকাঃ উদ্ভাবনী উদ্যে বাস্তবায়দ্ন অংিীজদ্নর ভূশমকা শনধারণ করা হয়। 

আইশেয়া বাস্তবায়দ্ন িার ধরদ্নর অংিীজন কাজ করদ্ে। 

 

১। শবশ ন্ন মেদ্ের প্রশিক্ষণার্থীেণ। 

২। মজলা /উপদ্জলা পয়াদ্য়র কম যকতযা/অুনুদ্মাদনকারী কর্তযপক্ষ।  

৩। সুিীল সমাজ 

৪। কম যসংস্থাদ্ন সহায়তা প্রর্রদদানকারী শবশ ন্ন সংস্থা/এনশজও। 

 

ভূশমকা 

অনুদ্মাদনকারী কর্তযপক্ষ- আইশেয়া বাস্তবায়দ্ন 

সহদ্র্ােীতা করা। 

প্রশিক্ষণার্থীেণ- শবশ ন্ন মেদ্ে প্রশিক্ষণ গ্রহন। 

সুশিল সমাজ- প্রিাদ্র সহদ্র্ােীতা করা শবশ ন্ন সংস্থা/এনশজও-কম যসংস্থাদ্ন সহায়তা প্রদান 

 

ে. িযাদ্লন্জসমুহঃ আইশেয়া বাস্তবায়দ্ন মর্ সকল িযাদ্লন্জ শেল তা হদ্লা- 

 

১. আইশেয়া বাস্তবায়দ্ন সহকমীদ্দর সহদ্র্ােীতার অ াব। 

২. প্রদ্য়াজনীয় আশর্থ যক সংস্থাদ্নর ব্যাবস্থা করা। 

৩. প্রশিক্ষণার্থীদ্দর প্রশিক্ষণ মিদ্র্ কম যসংস্থাদ্নর ব্যাবস্থা করা। 

 

র্. সমাধানঃ আইশেয়াটি বাস্তাবায়দ্ন মর্ সকল সমস্যা ও িযাদ্লন্জসমুহ উদ্ভুদ হয় তা সমাধাদ্নর জন্য মর্ 

পদদ্ক্ষপসমুহ গ্রহন করা হয় তা হদ্লা- 

 

* সকল মেদ্ে  শতযর জন্য একটি বাৎসশরক কযাদ্লন্ডার করা হয়।  

* কার্ যালদ্য়র জন্য একটি োয়নাশমক ওদ্য়বসাইট মখালা হয় (www.ussnil.weebly.com)। 

মসখাদ্ন ম্যানুয়াল পদ্ধশতর পািাপাশি অনলাইদ্ন  শতয শবজ্ঞশপ্ত প্রিার সহ  শতযর আদ্বদন করার ব্যাবস্থা করা 

হয়।  

*  শতযর জন্য আদ্বদন গ্রহন অনলাইদ্ন মনওয়ার জন্য অনলাইন মবজে ফরম ততরী করা হয়। এ মক্ষদ্ত্র গুেল 

ফরমস ব্যাবহার করা হয়।  



* একটি মফসবুক মপজ মখালা হয়, এবং র্াবতীয় তোশদ শনয়শমত আপদ্লাে করা হয়। মজলা ওদ্য়ব মপাট যাদ্ল 

মফসবুক মপজ শলংক ও অনলাইন মবজে আদ্বদন ফরদ্মর শলংক প্রদান করা হয়। 

* সকল প্রশিক্ষণার্থীদ্দর একটি োটাদ্বজ করা হয়। 

* ম ৌত সুশবধাদী মর্মন ব্রেব্যান্ড ইোরদ্নট সংদ্র্াে, আসবাবপত্র ইতযাশদ শনশশ্চতকরন করা হয়। 

* এ শবর্দ্য় কার্ যালদ্য়র কম যকতযা ও কম যিারীদ্দর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 

* এ সংক্রান্ত র্াবতীয় কাজ মশনটশরং করা হয়। 

* প্রশিক্ষনার্থীদ্দর কম যসংস্থাদ্ন সহায়তা প্রদাদ্নর জন্য কাজ প্রদানকারী(Out Sourcing ও অন্যান্য) শবশ ন্ন 

সংস্থার সাদ্র্থ মর্াোদ্র্াে কদ্র কাজ পাইদ্য় শদদ্ত সহায়তা করা হয়।  

 

ঙ. অশজযত ফলাফলঃ 

উদ্ভাবনী উদ্যেটি বাস্তবায়দ্নর ফদ্ল অশজযত ফলাফল শনম্নরুপ 

১. প্রায় ২৬৫০জন কার্ যালদ্য়র মফসবুক মপজ মদদ্খদ্ে ও শবশ ন্ন তে সম্পদ্কয অবেত হদ্য়দ্ে। 

২. কার্ যালদ্য়র জন্য একটি োয়নাশমক ওদ্য়বসাইট মখালা  হদ্য়দ্ে। 

৩. মজলার ওদ্য়ব মপাট যাদ্ল মফসবুক মপজ শলংক ও ওদ্য়বসাইট ঠিকানা মদওয়া হদ্য়দ্ে এবং তাদ্ত শবশ ন্ন তে 

শনয়শমত হালনাোদ করার ফদ্ল উপকারদ্ ােীরা উপকৃত হদ্চ্ছ। 

৪. এ পর্ যন্ত প্রায় েয়িত জনদ্ক একাশধকবার মমাবাইল এসএমএস এর মাদ্েদ্ম শবশ ন্ন তে প্রদান করা হদ্য়দ্ে। 

৫. কম যসংস্থাদ্ন সহায়তা প্রদাদ্নর অংি শহসাদ্ব উদ্যে পাইলটিং কাদ্ল ২১ জনদ্ক কম যসংস্থাদ্ন সহায়তা প্রদান 

করা হদ্য়দ্ে। র্াদ্দর অশধকাংি র্াদ্দর শি ল্যাশসং এর কাদ্জ জশিত আদ্ে। 

৬. অনলাইন আদ্বদদ্নর ব্যাবস্থা র্থাকায় প্রশিক্ষণার্থীেণ কম সমদ্য় ঝাদ্মলাহীন াদ্ব অনলাইদ্ন আদ্বদন করদ্ত 

পারদ্ে। 

 

ি. মটকসইকরনঃ উদ্ভাবনী উদ্যেটি সমাজদ্সবা অশধদফতদ্রর ইদ্নাদ্ িন টিদ্মর শনকট উপস্থাপন করা হয় এবং 

অশধদফতদ্রর মহাপশরিালক মদ্হাদয় উদ্যেটি অন্যান্য মজলার িহর সমাজদ্সবা কার্ যালদ্য়ও বাস্তবায়দ্নর জন্য 

পরামি য প্রদান কদ্রন। র্ার ফলস্রুশতদ্ত সমাজদ্সবা অশধদফতর হদ্ত িহর সমাজদ্সবা কার্ যালদ্য়র জন্য মকশিয় াদ্ব 

একটি সফটওয়ার ততরীর কাজ শুরু করা হয়। 

 

ে. সুপাশরিসমুহ ও  শবর্ৎ পশরকল্পনাঃ 

 শতয কার্ যক্রম আরও যুদ্োপদ্র্ােী করদ্ন একটি পূন যাংে সফটওয়ার ও মমাবাইল এযাপ  ততরীর পশরকল্পনা মরদ্য়দ্ে। 

 

জ. শিক্ষনীয় শবর্য়ঃ 

১. আত্মপ্রদ্িষ্ঠা ও দৃঢ় প্রতযয়ী হদ্ল সাফল্য লা  করা সম্ভব। 

 

ঝ. সশিত্র প্রশতদ্বদনঃ 

 



 

শিত্্র-০১: শব ােীয় কশমিনাদ্রর কার্ যালয় রংপুর কর্তযক এটুআই এর প্রর্থম প্রশিক্ষণ গ্রহন। 

 

 

 

শিত্র-০২ আইশেয়া বাস্তবায়দ্নর আদ্ে প্রশিক্ষনার্থীেন লাইদ্ন দাশিদ্য় দীর্ক্ষণ অদ্পক্ষা কদ্র  শতয ফরম গ্রহন করদ্ে। 

 

 



 

শিত্র-৩ উপপশরিালক মজলা সমাজদ্সবা কার্ যালয় এর শনকট আইশেয়া উপস্থাপন ও অনুদ্মাদন গ্রহন 

 

 

শিত্র-০৪ সহকমীদ্দরদ্ক আইশেয়া অবেতকরন 

 



 

শিত্র-০৫ স্থানীয় কার্ যক্রম পশরিালনা কশমটি ও েন্যমান্য ব্যাশির শনকট আইশেয়া উপস্থাপন ও পরামি য গ্রহন। 

 

 

 

 

 

শিত্র-০৬ সমাজদ্সবা অশধদফতদ্রর ইদ্নাদ্ িন কশমটির শনকট আইশেয়া উপস্থাপন। 



 

শিত্র-০৭ মজলা ইদ্নাদ্ িন সাদ্কযল এ আইশেয়া উপস্থাপন ও পরামি য গ্রহন। 

 

 

শিত্র-০৮ ঢাকায় এটুআই এর প্রশিক্ষদ্ণ উদ্ভাবনী উদ্যে উপস্থাপন। 

 

 



 

শিত্র-০৯ প্রস্ততকৃত োয়নাশমক ওদ্য়ব সাইট। 

 

 

শিত্র-১০ মফসবুক মপজ এ অনলাইন আদ্বদন ফরদ্মর শলংক প্রদান। 

 

 

শিত্র-১১ মজলা ওদ্য়ব মপাট যাদ্ল ওদ্য়বসাইট ও অনলাইন আবদদ্নর শলংক প্রদান। 



 

শিত্র-১২ মমাবাইল এস এম এস মাদ্েদ্ম তে প্রদান 



 

শিত্র-১৩ শবশ ন্ন পশত্রকায় প্রকাশিত খবর। 

 

 

 

শিত্র-১৪ শবশ ন্ন পশত্রকায় প্রকাশিত খবর। 



 

শিত্র-১৫ মহাপশরিালক সমজাদ্সবা অশধদফতর কর্তযক অন্যান কার্ যালদ্য় উদ্যে সম্প্রসারদ্নর অশ প্রায় প্রকাি। 

 

 

 

শিত্র-১৬ ইনদ্ফাগ্রাশফক্স 

 

 



 

শিত্র-১৭ সমাজদ্সবা অশধদফতর হদ্ত উদ্যেটি অন্যান্য কার্ যালদ্য় মরশিদ্কট করার উদ্েদ্শ্য প্রস্ততকৃত 

সফট্ওয়ার। 

 

 

 

শিত্র-১৮ প্রশিক্ষণ মিদ্র্ প্রশিক্ষণার্থীেন আয়বধ যন মূলক কম যসংস্থাদ্ন জশিত। 



 

শিত্র-১৯ এ টু আই হদ্ত প্রাপ্ত এশপ্রশসদ্য়িন সাটিশফদ্কট 

 

 

ঝ. উপসংহারঃ িহর সমাজদ্সবা কার্ যালদ্য়র প্রশিক্ষণ কার্ যক্রম সহজীকরণ ও কম যসংস্থাদ্ন সহায়তা প্রদান িীর্ যক 

উদ্ভাবনী উদ্যেটি এটুআই এর সহদ্র্ােীতায় বাস্তবায়দ্নর ফদ্ল প্রশিক্ষণ কার্ যক্রদ্মর সমস্যা সহজীকরন কার স্বভ পর 

হদ্য়দ্ে ফদ্ল প্রশিক্ষণার্থীদ্দর হয়রানী কম হদ্য়দ্ে। তারা সহদ্জই র্দ্র বদ্স মমাবাইল, কশম্পউটার ও ইউশনয়ন তে 

মসবা মকদ্ির মাদ্েদ্ম কার্ যালদ্য়র ওদ্য়বসাইদ্টর দ্বারা র্াবতীয় তে গ্রহন করদ্ত পারদ্ে এবং অনলাইদ্ন আদ্বদন 

ফরদ্মর মােদ্ম আদ্বদন দাশখল করদ্ত পারদ্ে ও মমাবাইল এস এম এস এর দ্বারা তে পাদ্চ্ছ। এদ্ত প্রশিক্ষণার্থীদ্দর 

সময়, হয়রানী ও আশর্থ যক অপিয় কম হদ্য়দ্ে। এোিাও প্রশিক্ষণ মিদ্র্ কাজ প্রদানকারী শবশ ন্ন সংস্থার সাদ্র্থ 

প্রশিক্ষণার্থীদ্দর মর্ােদ্র্াে স্থাপন কদ্র কাজ পাইদ্য় শদদ্ত সহদ্র্ােীতা করা হদ্চ্ছ। ফদ্ল তাদ্দর কম যসংস্থান সহজতর 

ও হতািা লােব হদ্চ্ছ এবং সমাদ্জ িাশন্ত শংখলা বৃশদ্ধর সুদ্র্াে সৃশট হদ্য়দ্ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সংশক্ষপ্তঃ- 

িহর সমাজদ্সবা কার্ যালয়, নীলফামারীর “প্রশিক্ষণ কার্ যক্রম সহজীকরন ও কম যসংস্থাদ্ন 

সহায়তা প্রদান” িীর্ যক উদ্ভাবনী উদ্যে। 

িহর সমাজদ্সবা কার্ যক্রম সমাজদ্সবা অশধদফতদ্রর একটি আশদ কম যসূিী। িহর এলাকার পশ্চাদপৎ 

জনদ্োষ্ঠীদ্ক প্রশিক্ষদ্ণর মাদ্েদ্ম দক্ষ কদ্র মতালাই িহর সমাজদ্সবা কার্ যক্রদ্মর মূল উদ্েশ্য। সারা বাংলাদ্দদ্ি 

সমাজদ্সবা অশধদফতদ্রর ৮০টি িহর সমাজদ্সবা কার্ যালয় পশরিাশলত হদ্চ্ছ। তন্মদ্ে নীলফামারী মজলা িহদ্রও 

একটি িহর সমাজদ্সবা কার্ যালয় রদ্য়দ্ে এবং তা পশ্চাৎপদ জনদ্োষ্ঠীদ্ক শবশ ন্ন মেদ্ে কাশরেরী প্রশিক্ষদ্ণর 

মাদ্েদ্ম দক্ষ কদ্র তুলদ্ে। িহর সমাজদ্সবা কার্ যালয়, নীলফামারী শুরু হদ্ত এ পর্ যন্ত প্রায় ৪৫০০ জনদ্ক শবশ ন্ন 

মেদ্ে প্রশিক্ষণ প্রদান কদ্রদ্ে। 

প্রশিক্ষণ গ্রহদ্নচ্ছুকদ্দর শনধ যাশরত  শতয ফরম গ্রহন ও পুরন কদ্র  শতয ইচ্ছুক মেদ্ে  শতযর জন্য আদ্বদন 

সিরীদ্র কার্ যালদ্য় এদ্স জমা প্রদান করদ্ত হয়। আদ্বদকারীদ্দর একটি  শতয পরীক্ষার মাদ্েদ্ম  শতযর জন্য 

শনব যাশিতদ্দর তাশলকা প্রকাি করা হয় এবং মনাটিি প্রদাদ্নর মাদ্েদ্ম শনশদ যষ্ঠ সমদ্য়  শতযর জন্য বলা হয়।  শতযকৃত 

োত্র/েত্রীদ্দর মকাস য সমাপশন পরীক্ষা গ্রহন করা হয় এবং মনাটিি মবাদ্ে য ফলাফল প্রকাি করা হয় ও পরবতীদ্ত 

তাদ্দরদ্ক সনদপত্র প্রদান করা হয়।  

িহর সমাজদ্সবা কার্ যালয়র এ  শতয প্রশক্রয়াটি ম্যানুয়াল পদ্ধতীর হওয়ায় প্রশিক্ষণ কার্ যক্রদ্ম  শতয ইচ্ছুক 

োত্র/েত্রীদ্দর র্দ্র্থষ্ঠ হয়রানীর শিকার হদ্ত হয়  শতয শবজ্ঞশপ্ত কদ্ব প্রকাি হদ্ব  শতযর আদ্বদন ফরম সংগ্রদ্হ দীর্ য 

অদ্পক্ষা ও হয়রানী  শতযর পর ক্লাি শুরুর তাশরখ চুিান্ত পরীক্ষার ফলাফল ও সনদপত্র প্রস্তদ্তর ও  প্রদাদ্নর তাশরখ 

ইতযাশদ শবর্দ্য় প্রশিক্ষণার্থীদ্দর বারবার কার্ালদ্য় এদ্স মখাজখবর শনদ্ত হয়। এদ্ত প্রশিক্ষণার্থীদ্দর আশর্থ যক ক্ষশত 

ও সমদ্য়র অপিয় হয় এোড়াও প্রশিক্ষণ মিদ্র্ প্রশিক্ষণার্থীদ্দর জন্য কম যসংস্থাদ্নর সংকুলান না হওয়ায় তারা 

হতািাগ্রস্থ হয়। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদ্য়র এটুআই কার্ যক্রদ্মর আওতায় উি সমস্যা সমাধাদ্ন উদ্যে 

গ্রহন করা হয়।  

সমস্যা সহজীকরদ্নর জন্য শকছু পদদ্ক্ষপ গ্রহন করা হয়। কার্ যালদ্য়র জন্য একটি ওদ্য়ব সাইট ও মফসবুক 

মপজ মখালা হয়,  শতয সংক্রান্ত র্াবতীয় তে উি ওদ্য়ব সাইদ্ট ও মফসবুক মপদ্জ প্রদান করা হয়।  শতযর আদ্বদন 

ফরম গ্রহদ্নর জন্য অনলাইদ্ন শ শিক আদ্বদন ফরম ততরী করা হয়। মমাবাইল এস এম এস এর মােদ্ম ক্লাি শুরুর 

তাশরখ পরীক্ষার ফলাফল ও সনদপত্র ততরীর খবর জশনদ্য় মদওয়া হয়। প্রশিক্ষণ মিদ্র্ প্রশিক্ষণার্থীদ্দর কম যসংস্থাদ্ন 

সহায়তা প্রদান শহসাদ্ব আউটদ্সাশস যং ও অন্যান্য াদ্ব কাজ পাইদ্য় শদদ্ত সহায়তা প্রদান করা হদ্চ্ছ এদ্ক্ষদ্ত্র কাজ 

প্রদানকারী শবশ ন্ন সংস্থার তে সংগ্রহ করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদ্দর তাদ্দর সাদ্র্থ মর্ােদ্র্াে স্থাপন কদ্র মদওয়া 

হয়। 

প্রশিক্ষণ কার্ যক্রদ্মর সমস্যা সহজীকরদ্নর ফদ্ল প্রশিক্ষণার্থীদ্দর হয়রানী কম হদ্য়দ্ে। তারা সহদ্জই র্দ্র 

বদ্স মমাবাইল, কশম্পউটার ও ইউশনয়ন তে মসবা মকদ্ির মাদ্েদ্ম কার্ যালদ্য়র ওদ্য়বসাইদ্টর দ্বারা র্াবতীয় তে 

গ্রহন করদ্ত পারদ্ে এবং অনলাইদ্ন আদ্বদন ফরদ্মর মােদ্ম আদ্বদন দাশখল করদ্ত পারদ্ে ও মমাবাইল এস এম 

এস এর দ্বারা তে পাদ্চ্ছ। এদ্ত প্রশিক্ষণার্থীদ্দর সময়, হয়রানী ও আশর্থ যক অপিয় কম হদ্য়দ্ে। এোিাও প্রশিক্ষণ 

মিদ্র্ কাজ প্রদানকারী শবশ ন্ন সংস্থার সাদ্র্থ প্রশিক্ষণার্থীদ্দর মর্ােদ্র্াে স্থাপন কদ্র কাজ পাইদ্য় শদদ্ত সহদ্র্ােীতা 

করা হদ্চ্ছ। ফদ্ল তাদ্দর কম যসংস্থান সহজতর ও হতািাও লােব হদ্চ্ছ এবং সামাশজক িাশন্ত শংখলা বৃশদ্ধর সুদ্র্াে 

সৃশট হদ্য়দ্ে। 

  



 

 


