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                       সিলেট সিভালে ইলনালভশন শশালেসিিং ২০২২ আল াজলনর প্রসিলিদন 

 

যকারয দপ্তরয উদ্ভাফন কাম যক্রভরক সুশৃঙ্খর , রনয়ভতারিক  প্রারতষ্ঠারনকীকযণ এফং ফরেরয় উরমাগী আইরিয়ারক 

নাক্তকযরনয ভাধ্যরভ বৃত্তয রযরয ফাস্তফায়রনয সুরমাগ ততরযয উরেরে জনপ্রান ভিনাররয়য ই -গবর্ন্যান্প  উদ্ভাফন 

কভ যরযকল্পনা ২০২১-২০২২-এয অং রররফ রররট রফবারগ ইরনারবন শারকরং -২০২২ উদমান উররে গত ০৭  ০৮ 

জুন ২০২২ তারযরে শভাাম্মদ আরী রজভরনরয়াভ , শজরা শেরিয়াভ, রযকাফীফাজায, ররররট ২ রদন ব্যাী এক ফণ যাঢ্য অনুষ্ঠান 

আরয়াজন কযা য়। দুইরদন ব্যাী আরয়াজরনয অনুষ্ঠান সূরে রির রনম্নরূ:  

ভয় অনুষ্ঠান সূরে 

৭ জুন ২০২২ 

১০.০০-১১.০০টা উরবাধনী অনুষ্ঠান 

১১.৩০-১৩.৩০টা রফরবন্ন দপ্তয/কাম যারয় এয উদ্ভাফনী উরযাগমূ উস্থান 

১৫.০০-১৭.০০টা তথ্য অরধকায রফলয়ক রফতকয প্ররতরমারগতা 

০৮ জুন ২০২২ 

১০.০০-১৩.৩০ টা রফরবন্ন দপ্তয/কাম যারয় এয উদ্ভাফনী উরযাগমূ উস্থান 

১৫.০০-১৬.০০টা ইরনারবন রফলয়ক িকুন্টারয/এরনরভন প্রদ যন 

১৬.০০-১৭.০০টা ভানী অনুষ্ঠান  পুযস্কায রফতযণ 

 

প্রধান অরতরথ রররফ রফবাগীয় ইরনারবন শারকরং-২০২২ অনুষ্ঠারনয শুব উরবাধন করযন অত্র রফবারগয রফবাগীয় করভনায 

ি. মুাম্মদ শভাাযযপ শারন, শগে অপ অনায রররফ উরস্থত রিররন জনপ্রান ভিণাররয়য অরতরযক্ত রেফ জনাফ আবুর 

কারভ শভা : ভরউরেন, রফরল অরতরথ রররফ উরস্থত রিররন রররট শযঞ্জ এয রিআইরজ জনাফ ভরপজ উরে ন আরম্মদ , 

রররট শভররাররটন পুরর এয পুরর করভনায শভা: রনারুর আরযপ, জনপ্রান ভিণাররয়য যুগ্ম রেফ জনাফ শে শভারভনা 

ভরন, অরতরযক্ত রফবাগীয় করভনায (যাজস্ব) জনাফ জাকারযয়া , রররট শজরায শজরা প্রাক শভাোঃ ভরজফয যভান , রররট 

ভানগয আয়াভী রীগ এয বারত ফীয মুরক্তরমাদ্ধা জনাফ ভাসুক উরেন আরভদ , রররট শজরা আয়ভী  রীগ এয বারত  

জনাফ রপকুয যভান। উরবাধনী অনুষ্ঠা শন বারতত্ব  করযন অরতরযক্ত রফবাগীয় করভ নায (ারফ যক) জনাফ শদফরজৎ রং । 

অরথরতগণ তাঁরদয ফক্তরব্য উদ্ভাফনী উরযাগ শদরয অথ যননরতক ,াভারজক  যাজননরতক তথা শদরয ারফ যক উন্নয়নরক রকবারফ 

ত্বযারিত করয শ রফলরয় আররাকাত করযন। ফক্তাযা আরযা ফররন, উদ্ভাফনী রেন্তা প্ররতটি কভ য ফা শফারক করয শতারর জনফান্ধফ 

এফং জনকল্যাণকয। প্রথাগত শফায /কারজয ধযরণ াভার্ন্ রযফতযন করয অথফা রবন্ন /একদভ নতুন ধাযণায উদ্ভাফরনয ভাধ্যরভ 

যকারয দপ্তয/ প্ররতষ্ঠাশনয শফা  কারজয ভান উন্নয়ন করয  জনগরনয শফা ায়ারক জরবয  কযাই ইরনারবন শারকরং 

এয মূর উরেে।   
 

উরবাধনী অনুষ্ঠান ঞ্চারন করযন রফবাগীয় করভনারযয কাম যাররয়য ররনয়য কাযী করভনায জনাফ নারযন শেৌধুযী  শজরা 

প্রারকয কাম যাররয়য ররনয়য কাযী করভনায জনাফ শভৌসুভী ভান্নান।   
 

রররট রফবাগীয় ইরনারবন শারকরং ২০২২ এ অত্র রফবারগয রফরবন্ন দপ্তয/প্ররতষ্ঠান রত ২৯টি কাম যারয়/প্ররতষ্ঠান/দপ্তয তারদয 

উদ্ভাফনী উরযাগ  রনরয় অংগ্রণ করযন। উদ্ভাফনী উরযাগমূ প্ররতযক  েরর আগত অরতরথ  দ যনাথীরদয জর্ন্ উন্ুক্ত যাো 

রয়রিররা। 
 

উরবাধনী অনুষ্ঠারনয  আররােনা রফ যয ভারপ্তয য অরতরথবৃন্দ রফরবন্ন ের রযদ যন করযন। যফতীরত ১১.৩০টায় রিরজটার 

রিরেরত রফরবন্ন  কাম যারয় /প্ররতষ্ঠারনয উদ্ভাফনী উরযাগগুররা ায়ায রয়ন্ট শপ্ররজরন্টন  এয ভাধ্যরভ প্রদ যন শুরু য়।  

প্রথভরদন ১২টি প্ররতষ্ঠান তারদয উদ্ভাফনী উরযাগ প্রদ যন করয ন। এ ভয় মূল্যায়ন করভটিয দস্যবৃন্দ উরস্থত রিররন। 

শপ্ররজরন্টরন শরল রফকার ৩.০০টায ভয় শুরু য় রফরবন্ন প্ররতষ্ঠারনয রোথীরদয ভরধ্য রফতকয প্ররতরমারগতা। রফতকয 

প্ররতরমারগতায় অং গ্রণ করয রফবাগাধীন প্ররতযক শজরায  রফজয়ী রফতারকযক দর। রফতকয প্ররত শমারগতায পাইনার যাউরে 

অংগ্রণ করয রররট শজরায জারারাফাদ কযান্টনরভন্ট াফররক  স্কুর এে কররজ এফং সুনাভগঞ্জ শজরায জাভারগঞ্জ ফাররকা 

উচ্চ রফযারয়। রফতকয প্ররতরমারগতায় েযারিয়ন য় জারারাফাদ কযান্টনরভন্ট াফররক স্কুর এে কররজ এয রফতারকয ক দর। 

রফকার ৫.০০টায ভয় রফতকয প্ররতরমারগতা য় অংগ্রণকাযী দরমূরয ভরধ্য নদ এফং রফজয়ী  যানায আ  দররয ভরধ্য 

পুযস্কায তুরর শদন অরতরযক্ত রফবাগীয় করভনায (ারফ যক) জনাফ শদফরজৎ রং। 

 



০৮ জুন কার ১০.০০ টায় মূল্যায়ন করভটিয মূ্মরে  রফরবন্ন দপ্তয /প্ররতষ্ঠান তারদয  রফরবন্ন উদ্ভাফনী উরযাগ  ায়ায রয়ন্ট 

শপ্ররজরন্টরনয ভাধ্যরভ উস্থান করযন । এরদন ১৭টি প্ররতষ্ঠান উদ্ভাফনী উরযাগ ায়ায রয়ন্ট শপ্ররজরন্টরনয ভাধ্যরভ 

উস্থান করযন । উদ্ভাফনী উরযাগ উস্থান শশল রিরজটার রিরেরত ইরনারবন রফলয়ক রফরব ন্ন িকুরভন্টারয /এরনরভন 

প্রদ যন কযা য়। 
  

শফরা ৩.৩০টায় প্রধান অরতরথ , শগে অফ অনায অর্ন্ার্ন্ অরতরথবৃন্দ  মূল্যায়ন করভটি প্ররতটি ের রযদ যন করযন।  ের 

রযদ যনকারর রফরবন্ন যকারয দপ্তয /প্ররতষ্ঠান অরথরতবৃরন্দয মু্মরে তারদয উদ্ভাফনী উরযাগ িরকয রফস্তারযত রফফযণ তুরর 

ধরযন, উযন্ত এই উরযাগ রকবারফ শফা প্রদারনয ধযণরক জরবয করয জনগরণয শদাযরগাড়ায় শৌৌঁরি রদরত এ ফং কাজ 

িাদরনয প্ররক্রয়ারক ত্বযারিত কযায ভাধ্যরভ ভয় ,ব্যয়,দ যন (TCV) হ্রা করয শ রফলরয় তথ্য /উাত্ত উস্থান করযন।। 

শই ারথ ফতযভান উরযাগ প্রেরন করয শফা প্রদান  ভান উন্নয়রন প্রেররত ধযরনয ারথ কতটুকু াথ যকয সৃরি করযরি শ 

রফলরয় আররাকাত করযন। রযদ যন শরল ভানী অনুষ্ঠান শুরু য়।  

 

ভানী অনুষ্ঠারন প্রধান অরতরথ রররফ উরস্থত রিররন  এ রফবারগয রফবাগীয় করভনায ি . মুাম্মদ শভাাযযপ শারন, শগে 

অপ অনায রররফ উরস্থত রিররন জনপ্রান ভিণাররয়য অরতরযক্ত রেফ জনাফ আবুর কারভ শভা: ভরউরেন, জনপ্রান 

ভিণাররয়য যুগ্ম রেফ জনাফ শে শভারভনা ভরন , অরতরযক্ত রফবাগীয় করভনায (যাজস্ব) জনাফ জাকারযয়া , রররট এয শজরা 

প্রাক শভাোঃ ভরজফয যভান , রররট শজরায পুরর সুায জনাফ শভাাম্মদ পরযদ উরেন । ভানী অনুষ্ঠারন বারতয দারয়ত্ব 

ারন করযন অরতরযক্ত রফবাগীয় ক রভনায (ারফ যক) জনাফ শদফরজৎ রং । অনুষ্ঠান ঞ্চারন করযন রফবাগীয় করভনারযয 

কাম যাররয়য ররনয়য  কাযী করভনায জনাফ নারযন শেৌধুযী  শজরা প্রারকয কাম যাররয়য ররনয়য কাযী করভনায 

জনাফ শভৌসুভী ভান্নান। 

 

ভানী অনুষ্ঠারন  আররােনা রফ য ফক্তাযা ফররন , শটকই উন্নয়ন অবীিমূ ২০৩০ অজযন, শপ্ররেত রযকল্পনা ২০২১-২০৪১ 

এফং ফাংরারদরক ২০৪১ াররয ভরধ্য উন্নত শদ শয কাতারয শৌৌঁরি রদরত যকারযয ঐ কারন্তক প্ররেিায অং রররফ কাজ 

কযরি উদ্ভাফনী উরযাগমূ। আভারদরযক প্ররতযকরক গতানুগরতক দ্ধরতয ফাইরয এর রেন্তা কযরত রফ। রকবারফ  শফামূ 

আয সুন্দয কযা মায় , জনাধাযরণয কারি গ্রণরমাগ্য কযা মায় শ রদরক ভরনারমাগ রদরত রফ। শফা রজকযরণয জর্ন্ 

উদ্ভারফত দ্ধরত মূ যীো রনযীো করয তা পরপ্রসু  রর ফায ভরধ্য িরড়রয় রদরত রফ। রফরবন্ন যকারয দপ্তয /প্ররতষ্ঠারনয 

শফা প্রদারনয ধযণরক জরবয করয জনগরণয শদাযরগাড়ায় শৌৌঁরি রদরত এফং কাজ িাদরনয প্ররক্রয়ারক ত্বযারিত কযায 

ভাধ্যরভ ভয় ,ব্যয়,দ যন (TCV)হ্রাকযরণয উয গুরুত্বারযা করয উদ্ভাফনী উরযাগ গ্ররণয জর্ন্ অনুষ্ঠারন অংগ্রণকাযী  

রফরবন্ন যকারয দপ্তয /প্ররতষ্ঠানরক দয় দৃরিাত কযায আহ্বান জানান।  প্রধান অরতরথ , শগে অফ অনায , রফরল অরতরথ 

অর্ন্ার্ন্ অরতরথবৃন্দ ইরনারবন শারকরং ২০২২ এ অংগ্রণকাযী রফরবন্ন দপ্তয/প্ররতষ্ঠানরক অরবনন্দন  কৃতজ্ঞতা জানান।  

 

মূল্যায়ন করভটি উদ্ভাফনী উরযাগমূ ইরনারবরনয আকল যণীয়তা, ফাস্তরফ কতটুকু প্ররয়াগশমাগ্য, প্ররয়ারগয পরর প্রেররত ধযরনয 

ারথ শফা প্রদারন ফারযকবারফ কতটুকু াথ যকয সৃরি করযরি , কাজ িাদরনয প্ররক্রয়ারক ত্বযারিত কযায ভাধ্যভ ভয় , ব্যয়,  

দ যন (TCV) কতটুকু হ্রা করযরি   উস্থারনয শকৌর  তফররিযয রবরত্তরত পূঙ্খানুপূঙ্খবারফ রফোয রফরেলন করয  উদ্ভাফনী 

উরযাগমূরয ভরধ্য প্রথভ স্থান,  রবতীয় স্থান এফং তৃতীয় স্থান রনফ যােন করযন। 

ইরনারবন শারকরং ২০২২ এ অংগ্রণকাযী রফরবন্ন প্ররতষ্ঠান/দপ্তরযয রফরবন্ন আইরিয়া, উদ্ভাফনী উরযাগ  শফে 

প্রযাকটিমূ ংক্রান্ত পরাপর রনম্নরূ 

অংগ্রণকাযী প্ররতষ্ঠান/দপ্তরযয 

নাভ 

উদ্ভাফনী উরযাগ প্রাপ্ত নম্বয পরাপর 

শজরা রযলদ, রররট রিরজটার শফায় শজরা রযলদ, রররট (োয োকা 

ব্যাংরকং) 

৪১ প্রথভ স্থান 

উরজরা প্রাণী িদ অরপ  

শবরটরযনারয াাতার, 

কুরাউড়া, শভৌরবীফাজায 

“হালির মুল া , ঘলর িলি“ অনোইন সিসজটাে প্রাসিিম্পদ 

শিিা” “োেজসিহীন অসিি ব্যিস্থাপনা”  

bdvets.com  

৪০ রবতীয় 

স্থান 

শজরা প্রান, সুনাভগঞ্জ অনরাইন রবরত্তক মানফান ব্যফস্থানা ররেভ ৩৯ তৃতীয় 

স্থান 

 

 

 



ইরনারবন শারকরং ২০২২ এ অংগ্রণকাযী ২৯টি প্ররতষ্ঠান/দপ্তরযয রফরবন্ন আইরিয়া, উদ্ভাফনী উরযাগ  শফে প্রযাকটিমূ 

ভরধ্য ১ভ, ২য়  ৩য় স্থান অজযনকাযী উদ্ভাফনী উরযাগ মূরয ংরেপ্ত রফফযণ রনরম্ন প্রদান কযা ররাোঃ 

 

রিরজটার শফায় শজরা রযলদ, রররট (োয োকা ব্যাংরকং) 

 

োয োকা ব্যাংরকং এয ভাধ্যরভ ব্যাংরকং শফা রনযাদ  দ্রুততভ ভরয় শৌৌঁরি শগরি রনম্ন আরয়য ভানুরলয কারি। প্ররতফন্ধী, 

ফয়স্ক  ভাতৃত্বকারীন বাতারবাগী তাঁয বাতা উরত্তারন কযরত ব্যাংরক মায়া প্ররয়াজন। ফাধ যরকযজরনত কাযরন/ অসুস্থতায জর্ন্ 

অরনরকযই ব্যাংরক মায়া/ রাইরন দাঁড়ারনা অরনক কিদায়ক রয় থারক। ভ্রাম্যভান বযান গারড়রত রপঙ্গাযরপ্রন্ট শবরযরপরকন 

শভরন এফং অর্ন্ার্ন্ ব্যাংরকং সুরফধারদ রনরয় রফরবন্ন এরাকায় ারজয য়। শফা গ্রীতাগণ শেক/রপঙ্গাযরপ্রন্ট এয ভাধ্যরভ 

শোন শথরক টাকা উরত্তারন কযরত ারযন। বাতা রফতযরণয শেরত্র প্ররত ভল্লায জর্ন্ তারযে রনধ যাযণ করয রনধ যারযত তারযরে 

ভ্রাম্যভান ব্যাংক ভল্লায় রগরয় উরস্থত য়। শোন শথরক বাতারবাগীগণ প্ররয়াজনীয় িকুরভন্টরয ভাধ্যরভ বাতা উরত্তারন করয 

থারকন।। এ ম যন্ত প্রায় ২০০০০ গ্রাক যুক্ত রয়রিন এ শফায়। 

 

“হালির মুল া , ঘলর িলি“ অনোইন সিসজটাে প্রাসিিম্পদ শিিা” “োেজসিহীন অসিি ব্যিস্থাপনা” bdvets.com 

 

প্রারণিদ দপ্তরযয শফা শরত ১জন শফা গ্রীতারক শবরটরযনারয াাতারর আরত য় মরদ শবরটরযনারয াজযনগণ 

শভাফাইররয ভাধ্যরভ রেরকৎা শফা রদরয় থারকন। রকন্তু মরদ কারযা কারি শভাফাইর নম্বযটি না থারক তারর শফা শথরক ফরঞ্চত 

য়ায ম্ভাফনা থারক। অযরদরক ীরভত জনফর রদরয় ফ যারধক শফা প্রদান কযা কিদায়ক। শরেরত্র এই শভাফাইর app 

(bdvets.com) এয ভাধ্যরভ ঘরয ফরই শভাফাইর কর, এএভএ, অনরাইন,রাইব রবরি কররয ভাধ্যরভ শবরটরযনারয 

াজযরনয শফা শরত ারযন শফা গ্রীতাযা। শমকাযরন কাউরক মাতায়াত েযে হ্রা করয একজন শবরটরযনারয াজযন রদরয় 

ফ যারধক শফা প্রদান কযা  ম্ভফ। । এিাড়া  এয ভাধ্যরভ যারয োভায রত রিভ, দুধ, মুযগী অনরাইরন রকরন োভারযয ার 

দারড়রয়রিন অরনরক।  

 

অনরাইন রবরত্তক মানফান ব্যফস্থানা ররেভ 

 

শজরা প্রান সুনাভগঞ্জ এ  শজরা  উরজরা পুররয আতায় ৩২ টি  এফং াযা শদর পুররয আতায় প্রায় ১৬২০ টি গারড় 

যরয়রি। একর গারড়রত শুধুভাত্র সুনাভগরঞ্জ প্ররত ফিয  প্রায় ৩ শকাটি টাকায জ্বারানী ব্যয় েযে য়। াযা শদর এ েযে ৩০০ 

শকাটিয উরয। এই রফপুর রযভান অথ য ব্যরয় শমৌরক্তকতা, স্বচ্ছতা  জফাফরদরতা রনরিত কযা দুয। গারড়মূরয তথ্য 

ারনাগাদ ংযেণ  ম যরফেণ কযা, অনাকাংরেত ব্যয় ংরকােন এফং মানফারনয স্বচ্ছ ব্যফায রনরিত কযায ররেয 

JAVA শপ্রাগ্রারভং ল্যাংগুরয়জ  mysql িাটারফ ব্যফায করয এভন একটি এরেরকন ততরয কযা রয়রি মা গারড়মূরয 

একটি াফ যজনীন িাটারফ প্রণয়ন কযরফ, ভাইররজ রযারকং কযরফ, গারড়য জ্বারানী এফং আনুলরঙ্গক ব্যফাম য ইনপুরটয ব্যফস্থা 

থাকরফ এফং ব্যফায রবরত্তক ভরনটরযং ব্যফস্থা থাকরফ। এরেরকনটিরত শকান অরপারযয ব্যফায কযা গারড়য ভারক ফুরয়র 

তায জর্ন্ রনধ যারযত ীভা অরতক্রভ কযরি রকনা ভরনটয কযা মারফ, একটা শাে রররক্ট কযরর ই রদ থাকা অরপাযগণ 

রনরদ যি ীভায ভরধ্য রক রযভান ফুরয়র েযে করযরিন টা ভরনটয কযা মারফ। এিাড়া গারড়য ভাইররজ রারকং কযা মারফ, 

শমকর গারড়য ভাইররজ কভ ায়া মারফ ফা উরল্লেরমাগ্য রযফতযন শদো মারফ শোরন অপ্ররয়াজনীয় ব্যয় ফায ম্ভাফনা 

থাকায় মথামথ ভরনটরযং কযা মারফ, এিাড়া িাটারফর ড্রাইবায, অরপায, শভইনরটইরনন্প েযে ারনাগাদ থাকরফ, বরফষ্যরত 

রজরএ শন্পয ব্যফারযয ভাধ্যরভ ম্যানুয়ার িাটা এরি রযায কযা রফ।  

 

প্রধান অরতরথ অর্ন্ার্ন্ অরতরথবৃন্দ ইরনারবন শারকরং-২০২২ এ অংগ্রণকাযী রফরবন্ন দপ্তয/প্ররতষ্ঠারনয ভরধ্য নদ 

রফতযণ করযন এফং রফজয়ী রতন প্ররতষ্ঠারনয ভরধ্য পুযস্কায রফতযণ করযন। পুযস্কায প্রদান শরল বারত রফরবন্ন প্ররতষ্ঠানরক 

তারদয উদ্ভাফনী উরযাগ এয জর্ন্ ধর্ন্ফাদ জ্ঞান করযন এফং এযকভ উরযাগ োলু যাোয জর্ন্ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠারন 

অংগ্রণকাযী, দ যনাথী এফং অরতরথরদয ধর্ন্ফাদ জারনরয় রতরন অনুষ্ঠারনয ভারপ্ত শঘালণা করযন। 

 

 

  


