
 

সিলেট জেোর পাইেটিং প্রলেক্টিমূহ 

 

ক্র.নং জেলার 

নাম 

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের নাম 

ও উদ্ভাবদ্ের নাম 

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের ববষয় উদ্ভাবনী 

উদ্যাে 

সংখ্যা 

জ াদ্ে

বসং 

জ াগ্য 

উদ্ভাবনী 

উদ্যাে 

জমন্টবরং 

ো যক্রদ্ম যুক্ত 

েম যের্যা 

উদ্ভাবনী 

উদ্যাে 

পাইলটং েরা 

হদ্য়দ্ে বেনা, 

হদ্য় থােদ্ল 

প্রেদ্ের র্থ্য 

উদ্ভাবনী 

উদ্যাে 

আঞ্চবলে/ো

র্ীয় প যাদ্য় 

বাস্তবায়ন 

জ াগ্য বেনা 

উদ্ভাবনী 

উদ্যাদ্ের 

ো যক্রম শুরুর 

র্াবরখ 

বর্যমান 

অবস্থা 

অনুকৃর্দ্ াগ্য(জরবিেযাবল 

বেনা) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

01 বসদ্লট প ©টন জেদ্ে 

প ©টেদ্ের ভ্রমণ 

সহেীেরণ, 

 

ববশ্ববের্ কুমার পাল 

উপদ্েলা বনব যাহী 

অবিসার 

 জোয়াইনঘাট, বসদ্লট 

 

 

প্রকৃবর্ েন্যা জোয়াইনঘাট এর 

োিলং, মায়াবর্ী ঝণ যা, পান্থুমাই, 

ববেনাোবি, রার্ারদ্োল প ©টন 

জেেসমূহদ্ে আেষ ©ণীয়, প ©টন 

বান্ধব ও প ©টেদ্ের ভ্রমণ সহেীেরণ 

েরদ্র্ প ©টন জেদ্ের পবরবহন ভাড়া 

বনর্ যাবরর্ েরা এবং ট্যযবরস্ট োইড ও 

িদ্টাগ্রািার সবমবর্র সেস্যদ্ের 

োইোর অথ যায়দ্ন মনস্তাবিে 

(আচরণের্) প্রব ক্ষণ প্রোন েরা।  

আইবডয়াট সম্পূন য বাস্তবায়ন েরা 

সম্ভব হদ্ল প ©টন জেদ্ে আের্ 

প ©টেদ্ের ভ্রমণ সহেীেরণ েরা 

সম্ভব হদ্ব। 

০১ট নাই সহোরী 

েবম নার 

(ভূবম) 

 জোয়াইনঘাট, 

বসদ্লট 

পাইলটং 

চলমান আদ্ে 

 

জ াগ্য 01/01/2018  চলমান প ©টন এলাোয় জরবিদ্ে ন 

েরা জ দ্র্ পাদ্র 

- 

০২ সিলেট মৎস্যেীবব সমবায় 

সবমবর্ সমূহদ্ে 

েলমহাল ইোরায় 

অং গ্রহণ সহেীেরণ, 

জমাহাম্মে অবল আহাে 

জচৌধুরী, উপদ্েলা 

সমবায় অবিসার, 

জোম্পানীেঞ্জ, বসদ্লট 

মৎস্যেীবব সমবায় সবমবর্গুদ্লাদ্ে 

েলমহাল ইোরা ো যক্রম গ্রহদ্ণ 

প্রবর্বার সেল সেস্যদ্ের জেনাদ্রল 

সাব্ট যবিদ্েট সংগ্রহ, মৎস্যেীবব 

প্রর্যয়ন সংগ্রহ, ঠিোনাসহ েবব 

ব্যবস্থাপনা েবমটর সেল সেদ্স্যর 

ঠিোনাসহ েববর প্রদ্য়ােন হয়। 

প্রবর্বার এ সেল োেেপত্র সংগ্রহ 

েরা সবমবর্র সেস্যদ্ের েন্য 

ব্যয়সাধ্য ও েষ্টের। আইবডয়াট 

সম্পূন য বাস্তবায়ন েরা সম্ভব হদ্ল 

উপদ্েলা সমবায় ো যালয় জথদ্ে 

ববনামূদ্ল জসবাট প্রোন েরা সম্ভব 

হদ্ব। 

০১ট নাই যুগ্ম-বনবন্ধে 

ববভােীয় 

সমবায় েপ্তর, 

বসদ্লট ববভাে, 

বসদ্লট 

পাইলটং 

চলমান আদ্ে 

জ াগ্য ০৫/০৩/২০১৮ 

হদ্র্ 

০৭/০৮/২০১৮  

চলমান জ  সেল এলাোয় 

মৎস্যেীবব সমবায় সবমবর্ 

জবব  জস সেল এলাোয় 

জরবিদ্ে ন েরা জ দ্র্ 

পাদ্র। 

- 

৩ সিলেট উদ্যোগ: ন্যোশনোল 

সোর্ভ িস কর্মীদ্ের 

ন্যোশনোল সোর্ভ িস কর্ম িসূর্ি ০১ টি উপদ্েলো 

যুব 

হ্যাঁ, ন্যোশনোল 

সোর্ভ িস 

হ্যাঁ ০৬/০৯/২০১

৮ 

িলর্মোন হ্যাঁ   



ডোটোদ্বে 

উদ্ভোবক: েনোব মর্মো: 

আেহ্োরুল কর্বর(অ:েো:) 

উপদ্েলো যুব উন্নয়ন 

কর্ম িকর্িো, ের্কগঞ্জ। 

উন্নয়ন 

কর্ম িকর্িো, 

ের্কগঞ্জ

। 

কর্ম িসূর্ি প্রকল্প 

৪ সিলেট উদ্যোগ: প্রর্শক্ষদ্ের 

অগ্রগর্র্র ডোটোদ্বে 

উদ্ভোবক: েনোব মর্মো: 

আেহ্োরুল কর্বর 

উপদ্েলো যুব উন্নয়ন 

কর্ম িকর্িো(অ:েো:), 

ের্কগঞ্জ। 

এটুআই প্রকল্প ১টি উপদ্েলো 

যুব 

উন্নয়ন 

কর্ম িকর্িো, 

ের্কগঞ্জ

। 

হ্যাঁ, 

প্রধোনর্মন্ত্রীর 

কোর্ িোলয় 

হ্যাঁ ১০/০৭/২০১

৮ 

িলর্মোন হ্যাঁ   

 

 

 

 


