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           ইননোনেশন শশোনেস িং এবিং উদ্ভোবনী ধোরণো উন্নয়ননর লনযে ২০২০-২১ অর্ থবছনর উদ্ভোবনী ধোরনোর তোসলেো  

 
 

ছে 
 

ত্রঃ উদ্ভাবনের োম ও সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ বাস্তবায়েকারী দপ্তর/সংস্থার োম বাস্তবায়ে শুরু/ 

শুরু সম্ভাব্য 

তাক্ষরখ 

প্রতযাক্ষিত ফলাফল উপকারন াগী মত্মব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ক োভিড মহোমোভি পভিভিভিতি সোমোভি  ক োগোত োগ 

মোধ্যম  (কেসবু  ও ইউটিউব) ব্যবহোি  তি িনগণত  

সতেিন  িো   

উপতিলো ভনব বোহী অভেসোতিি  ো বোলয় 

     তালা,সাতিীরা 

০১/০৪/২০২১ 

  

িনগণত   ক োভিড মহোমোভিি 

ভবষয় সতেিন হতব।  

সোধোিণ িনগণ   

২ ‘‘১৮-৩৫ বছনরর ক্ষিক্ষিত ববকার যুবনদর ডাটানবজ 

ততরী,এবং পর্ যায়ক্রনম প্রক্ষিিণ প্রদানের মাধ্যনম প্রকল্পধারী 

ও আত্মকমী ক্ষিনসনব গনে বতালা।’’ 

উপনজলা যুব উন্নয়ে কম যকতযার 

কার্ যালয়,তালা,সাতিীরা 

 

০১/০৫/২০২১ 

 

যুব উন্নয়ে অক্ষধদপ্তনরর সকল 

কানর্ য সংযুক্ত করা, 

প্রকল্পধারী ও আত্মকমী ক্ষিনসনব 

সমানজ প্রক্ষতক্ষিত করা। 

২৪০০ জে 

ববকার যুব 

সুক্ষবধাটি ব াগ 

করনব। 

 

৩ অেলাইে ক্লাসঃ ক্ষবশ্ব মিামাক্ষর কনরাো  াইরানসর কারনণ 

১৭ই মার্ য ২০২০ বেনক বাংলানদনির সকল ক্ষিিা প্রক্ষতিাে 

বন্ধ ব াষো করা িয় । র্ার ফলশ্রুক্ষতনত ক্ষিিােীরা বর্খানে 

সিপাঠীনদর সানে  ক্ষমনলক্ষমনি বলখাপো ও মানঠ বখলাধুলা 

করত বসখানে তারা সম্পুে যরুনপ গৃিবন্ধী িনয় র্ায় । 

এমতাবস্থায় ক্ষিিা ব্যবস্থা সর্ল রাখার জন্য অেলাইে ক্লাস 

ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয় । প্রেমত: তালা উপনজলার 

ক্ষিিােীনদর কো ক্ষর্ন্তা কনর বে বে ক্ষিিা প্রক্ষতিানের 

অেলাইে ক্লাস র্ালু করা িয় এবং তারই ধারাবাক্ষিকতায় 

পর্ যায়ক্রনম সকল ক্ষিিা প্রক্ষতিানে অেলাইে ক্লাস র্ালু করার 

কার্ যক্রম র্লমাে রনয়নছ ।  

 

উপনজলা মাধ্যক্ষমক ক্ষিিা অক্ষফস 

 

বসনেম্বর/২০২০ 

 

 

 

 

 

 

সনন্তাষজেক  ক্ষিিক ও ক্ষিিােী  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪ ক্ষক্লে স্কুল গ্রীে স্কুলঃ ক্ষিিা প্রক্ষতিানে স্বাস্থয সনর্তেতা সৃক্ষি 

ও ক্ষিিা  প্রক্ষতিাে বখালার প্রস্তুক্ষতর জনন্য ক্ষক্লে স্কুল এবং 

ক্ষিল্প ক্ষবপ্লনবর ববগমাে গক্ষতনত প্রকৃক্ষত বর্ তার রুপ বর্ৌবে 

িারানত বনসনছ এবং আমরা িারানত বনসক্ষছ বেঁনর্ োকার 

একমাত্র অবলম্বে ক্ষেম যল পক্ষরনবি তাই সুস্থ সুন্দর জীবনের 

জন্য সবুজ প্রকৃক্ষত রিানে য প্রক্ষতিানে বৃি বরাপনের জন্য গ্রীে 

স্কুল প্রক্ষতিা কার্ যক্রম গ্রিে করা িনয়নছ। বর্নিতু গাছ 

আমানদর প্রকৃত বন্ধু তার ধারাবাক্ষিকতায় তালা উপনজলার 

ক্ষিিােীনদর কো ক্ষর্ন্তা কনর সকল ক্ষিিা প্রক্ষতিানে ক্ষক্লে স্কুল 

গ্রীে স্কুল বাস্তবায়নে কার্ যক্রম র্লমাে রনয়নছ ।  

উপনজলা মাধ্যক্ষমক ক্ষিিা অক্ষফস 

 

বফব্রুয়ারী ২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 

সনন্তাষজেক ক্ষিিক , ক্ষিিােী ও 

অক্ষ  াবক 

 

৫ কৃষনকর অযাপ বতযমাে কৃষক বান্ধব অগ্রসরমাে ক্ষডক্ষজটাল 

বাংলানদনির কৃষনকর উৎপাক্ষদত ধাে/গম অেলাইনে 

বরক্ষজনেিনের মাধ্যনম (ধাে/গম ক্ষবক্রয়) কৃষনকর অযাপ 

োমক অযাপটি ব্যবিানরর মাধ্যনম খুব সিনজ বকানো রকম 

মধ্যস্বত্ত্বন াগী ছাোই কৃষক ক্ষেনজই তার ক্ষেজস্ব ব্যাংক 

ক্ষিসানবর মাধ্যনম সরকারী খাদ্য গুদানম ধাে/গম ক্ষবক্রয় 

করনত পারনবে।  

উপনজলা ক্ষেব যািী অক্ষফসানরর কার্ যালয় 

ও উপনজলা সংগ্রি ও মক্ষেটক্ষরং কক্ষমটি 

প্রক্ষক্রয়াধীে  ক্ষেজস্ব ব্যাংক ক্ষিসানব প্রকৃত কৃষক 

উৎপাক্ষদত ধাে/গনমর ন্যায্য মূল্য 

পানবে মধ্যস্বত্বন াগীনদর বদৌরাত্ব 

কমনব।  

উপনজলার সকল 

প্রাক্ষমত্মক প্রকৃত 

কৃষক 

 

৬ ল্যাপটপ ও মাক্ষিক্ষমক্ষডয়া প্রাপ্ত প্রােক্ষমক ক্ষবদ্যালয়গুক্ষলনত 

ক্ষডক্ষজটাল কেনটন্ট এর মাধ্যনম পাঠ উপস্থাপে। ল্যাপটপ ও 

মাক্ষিক্ষমক্ষডয়া প্রাপ্ত প্রােক্ষমক ক্ষবদ্যালনয়র ক্ষিিকবৃন্দ 

ক্ষডক্ষজটাল কেনটন্ট ততক্ষরনত দি িনব ও ক্ষডক্ষজটাল কেনটন্ট 

এর মাধ্যনম ক্ষিখে বিখানো কাজ পক্ষরর্ালো করনব। ক্ষিশুরা 

বদনখ ববক্ষির  াগ ক্ষিিা অজযে কনর। ক্ষডক্ষজটাল কেনটন্ট এর 

মাধ্যনম ক্ষিশুনদর পানঠর আকষ যেীয় ছক্ষব ও ক্ষ ক্ষডও বদখানো 

সম্ভব। ক্ষডক্ষজটাল কেনটন্ট এর মাধ্যনম উপস্থাক্ষপত পানঠ 

ক্ষিশুরা ববক্ষি আেন্দ পায়, তাই ক্ষিখে স্থায়ী িয় ও ক্ষিখেফল 

অক্ষজযত িনল বেণীক্ষ ক্ষিক অজযে উপনর্াগী বর্াগ্যতা অক্ষজযত 

িনব। প্রক্ষতমানস ৫টি ল্যাপটপ প্রাপ্ত ক্ষবদ্যালনয়র জন্য ক্ষেধ যাক্ষরত 

ক্ষদেগুক্ষলর একটি কম যপক্ষরকল্পো ততক্ষর কনর উপনজলা ক্ষিিা 

অক্ষফসার ও সংক্ষিি ক্ষবদ্যালয়নক অবক্ষিতকরণ এবং 

ক্ষেধ যাক্ষরত ক্ষদনে সংক্ষিি ক্ষবদ্যালনয় গমে ও সারাক্ষদে ব্যাপী 

ক্ষডক্ষজটাল কেনটন্ট ততক্ষর ও সংক্ষিি বেণীনত প্রদি যনের ব্যবস্থা 

করা। 
 

উপনজলা ক্ষরনস যাস বসন্টার 

তালা, সাতিীরা 

 

ক্ষবদ্যালনয়র বেণী 

কার্ যক্রম শুরু 

িনল। 

ল্যাপটপ ও মাক্ষিক্ষমক্ষডয়া প্রাপ্ত 

প্রােক্ষমক ক্ষবদ্যালনয়র ক্ষিিকবৃন্দ 

ক্ষডক্ষজটাল কেনটন্ট ততক্ষরনত দি 

িনব এবং বকামলমক্ষত ক্ষিিােী 

আেন্দ ও আগ্রনির সানে 

উপস্থাক্ষপত পানঠর মম যাে য অনুধাবে 

কনর সিনজ ক্ষিখেফল অজযে 

করনব। পানঠর ক্ষিখেফল অক্ষজযত 

িনল প্রােক্ষমক ক্ষিিার উনেশ্য ও 

লিয অক্ষজযত িনব। 

ক্ষিিক ও 

ক্ষিিােী 

 

৭ িোলো উপতিলোয় সোধোিণ মোনুতষি ভেভ ৎসো কসবো ভনভিি 

 িতি অিযোধুভন  অপোতিশন ভিতয়টোি খুবই প্রতয়োিন। 

অপোতিশন ভিতয়টোি ও আধুভন  কবতডি অিোতব প্রোয় সোধোিণ 

িনগণ উন্নি ভেভ ৎসো কিত  বভিি হতে। এ লতে িোলো 

উপতিলো স্বোস্থ্য  মতেক্স 

 িোলো, সোিেীিো   

০১/০১/২০২০ 

কিত  অদ্যবভধ 

েোলু আতে 

সনন্তাষজেক সোধোিণ িনগণ   



 
 

উপতিলো স্বোস্থ্য  মতেতক্স  অপোতিশন ভিতয়টোি ও  আধুভন  

কবতডি ব্যবস্থ্ো গ্রহণ  িো হতব। (স ল প্র োি অপোতিশন 

 িোি িন্য)  

৮ িোলো উপতিলোয়  ক্ষ্মো কিোতগি পিীেো  িোি িন্য ক োন  

কমভশন নো িো োয় সোধোিণ িনগণ ভেভ ৎসো কসবো সঠি  

িোতব পোয় নো। অভধ োাংশ কেতে  ক্ষ্মো কিোগ শনোক্ত  িোি 

িন্য সোিেীিোতি স্যোম্পল পোঠোতি হয়।  ো সময় সোতপে 

হতয় পতি। এ অবস্থ্োয় ভিন এক্সপোট ব কমভশন স্থ্োপন  িতি 

হতব  ো  ক্ষ্মো কিোগ সঠি িোতব ভনন বয়  িতি সহয়িো প্রদোন 

 িতব।      

উপতিলো স্বোস্থ্য  মতেক্স 

 িোলো, সোিেীিো   

০১/০৩/২০২০ 

কিত  অদ্যবভধ 

েোলু আতে 

সনন্তাষজেক সোধোিণ িনগণ  

৯  তিোনো মহোমোভি পভিভিভিতি ক োভিড-১৯ পিীেো প্রভি 

উপতিলোি িন্য এ টি বড় সমস্যো হতয় দোভড়তয়তে । এ 

অবস্থ্োয় িোলো উপতিলো স্বোস্থ্য  মতেতক্স এ টি  ক োভিড-১৯ 

পিীেো  িোি কমভশন খুভবই প্রতয়োিন। এ লতে  ক োভিড-১৯ 

পিীেোি কমভশন স্থ্োপন  িো হতব।  

উপতিলো স্বোস্থ্য  মতেক্স 

 িোলো, সোিেীিো   

০১/০৭/২০২১ 

কিত  েোলু 

হওয়োি সম্ভনো 

আতে  

সনন্তাষজেক সোধোিণ িনগণ  

১০ সোমোভি  ভনিোপত্তো  ম বসূেীি আওিোভূক্ত বয়স্ক, ভবধবো, 

প্রভিবন্ধী, দভলি এবাং ভহিড়ো িোিোতিোগীতদি কমোবোইল 

ব্যাংভ াং এি মোধ্যতম িোিো কপ ৌঁতে কদওয়ো 

উপতিলো সমোিতসবো  ো বোলয় 

িোলো, সোিেীিো 

০১-০৫-২০০১ ঘতি বতস টো ো উতত্তোলন বয়স্ক, ভবধবো, 

প্রভিবন্ধী, দভলি 

এবাং ভহিড়ো 

িোিোতিোগী 

 

শ োোঃ তোসরফ-উল-হো োন  

উপনেলো সনব থোহী অসফ োর  

তোলো,  োতযীরো  


