উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের ডকুদ্েদ্েশন ও প্রকাশনা
অর্ থ বছর: ২০২০-২০২১

বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাড থ

বস্ত্র ও পাট েন্ত্রণালয়

ভূমেকা

সরকামর কেথচারীদ্ের েক্ষতা বৃমির োধ্যদ্ে নােমরক রসবা সহমিকরণ ও সুশাসন সুসাংহতকরদ্ণ িনপ্রশাসদ্ন
উদ্ভাবন চচ থার ভূমেকা গুরুত্বপূণ থ। পৃমর্বীর অদ্নক রেদ্শই সরকামর রসবা প্রমিয়াদ্ক সহিতর ও িনবান্ধব করার লদ্ক্ষে
উদ্ভাবন কার্ থিে মবকাদ্শর উদ্েদ্ে মবমিন্ন পর্ থাদ্য় ইদ্নাদ্িশন টিে েঠন করা হদ্য়দ্ছ। উদ্ভাবন উদ্যাে গ্রহণ ও উদ্যাে
গ্রহদ্ণর সুদ্র্াে সৃমি, েক্ষতা উন্নয়ন এবাং প্রদ্য়ািনীয় নীমত-পিমত প্রণয়দ্ন ইদ্নাদ্িশন টিেসমূহ উদ্েখদ্র্াগ্য ভূমেকা
রাখদ্ছ।
বাাংলাদ্েদ্শর িনপ্রশাসদ্ন উদ্ভাবন-চচ থার মবষয়টিদ্ক প্রামতষ্ঠামনক রূপ প্রোদ্নর লদ্ক্ষে সকল েন্ত্রণালয়/মবিাে,
অমিেপ্তর/সাংস্থা এবাং রিলা ও উপদ্িলা পর্ থাদ্য় একটি কদ্র ‘ইদ্নাদ্িশন টিে ‘েঠদ্নর িন্য েমন্ত্রপমরষে মবিাে ২০১৩
সাদ্ল একটি প্রজ্ঞাপন িামর কদ্র। রস িারাবামহকতায় উদ্ভাবন উদ্যাে গ্রহণ ও উদ্যাে গ্রহদ্ণর সুদ্র্াে সৃমি, েক্ষতা উন্নয়ন
এবাং প্রদ্য়ািনীয় নীমত-পিমত প্রণয়দ্ন বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাদ্ড থও ইদ্নাদ্িশন টিে েঠন করা হদ্য়দ্ছ।
চলমত অর্ থ বছদ্র বস্ত্র ও পাট েন্ত্রণালদ্য়র মনদ্ে থশনা, সামব থক সহদ্র্ামেতায় এবাং বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাদ্ড থর
েহাপমরচালক েদ্হােদ্য়র মনদ্ে থশনায় একটি কেথপমরকল্পনা প্রস্তুতপূব থক সঠিক সেদ্য় তা বাস্তবায়ন করা হদ্ে। চলমত অর্ থ
বছদ্র ৩টি উদ্ভাবনী উদ্যাে রনওয়া হদ্য়দ্ছ র্া মনমে থি সেদ্য় বাস্তাবায়ন করা হদ্য়দ্ছ। উদ্ভাবনী উদ্যােসমূহ বাস্তবায়দ্নর
ফদ্ল সাব থক রসবা োন প্রমিয়া অদ্নক সহিতর হদ্য়দ্ছ। আশা করা র্াদ্ে আোেীদ্ত আরও উদ্ভাবনী িারণা বাস্তবায়দ্নর
োধ্যদ্ে বতথোন সরকাদ্রর মনদ্ে থশনার আদ্লাদ্ক মবমিন্ন রসক্টদ্র রসবা প্রোন সহি রর্দ্ক অমিকতর সহিতর করা হদ্ব।

ইদ্নাদ্িশন টিে
বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাড,থ রািশাহী।

বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাড থ
রািশাহী ।
চলমত অর্ থ বছদ্র উদ্ভাবনী িারণার তথ্য
ি: নাং

উদ্ভাবদ্নর নাে

উদ্ভাবদ্নর সাংমক্ষপ্ত মববরণ

উদ্ভাবনী উদ্যাে গ্রহদ্ণর রর্ৌমিকতা

উদ্ভাবদ্নর

েন্তব্য

ছমব
অবসরপ্রাপ্ত
কেথকতথা/কেথচারীেদ্ণর
১৮ োদ্সর অদ্িাগ্য
অমিথত ছুটি নেোয়ন
(লােগ্রোন্ড) অর্ থ এবাং
গ্রাচ্যেইটির
অর্ থ
পমরদ্শাদ্ির
রসবা
সহমিকরণ

রপনশন/গ্রাচ্যেইটির অর্ থ প্রোদ্ন সহমিকরদ্ণর মবষদ্য় সরকামর
মনদ্ে থশনা রদ্য়দ্ছ, মকন্তু লক্ষে করা র্াদ্ে রর্, রিান/মরমিওন
কার্ থালয়গুদ্লাদ্ত গ্রাচ্যেইটির অর্ থ প্রোদ্নর রক্ষদ্ে অর্ থ রপ্ররণ
করার পর এক রর্দ্ক দুই োস পর্ থন্ত রেমর কদ্র সাংমিি
কেথকতথা/কেথচারীদ্েরদ্ক অর্ থ প্রোন করা হদ্য় র্াদ্ক । তাদ্ত
অবসরপ্রাপ্ত কেথকতথা/কেথচারীেণ মবড়ম্বনার স্বীকার হদ্েন ।
এিন্য সাংমিি কেথকতথা/কেথচারীর লােগ্রোন্ড/গ্রাচ্যেইটির অর্ থ র্মে
সরাসমর উি ব্যমির মনিস্ব ব্যাাংক মহসাদ্ব রপ্ররণ করা র্ায়
তাহদ্ল একমেদ্ক রর্েন রিাোমন্ত কেদ্ব, রতেমন কাদ্ির
স্বেতাও বাড়দ্ব । এছাড়া রসবা সহমিকরদ্ণর রর্ শতথ সেয়
মিমিট এবাং ব্যয় কেদ্ব । এ উদ্যাদ্ের োধ্যদ্ে অবসরপ্রাপ্ত
কেথকতথা/কেথচারী লােগ্রোন্ড/গ্রাচ্যেইটির অর্ থ (না োবী প্রতেয়ন
পে রোতাদ্বক মনরীক্ষা আপমি ও অন্যান্য পাওনা আোয়/সেন্বয়
পূব থক) মনমে থি সেদ্য়র েদ্ধ্য রকান রিাোমন্ত ছাড়াই তার মনিস্ব
ব্যাাংক মহসাদ্ব সরাসমর পমরদ্শাদ্ির িন্য িো হদ্ব । ফদ্ল
অবসরপ্রাপ্ত কেথকতথা/কেথচারীেণ তাদ্ের প্রাপ্য অর্ থ অমত সহদ্িই
গ্রহণ করদ্ত পারদ্বন । আদ্ের েত আর েীর্ থ সেয় অদ্পক্ষা
করদ্ত হদ্ব না ।

এদ্ত
অবসর
গ্রহণকারী
কেথকতথা/কেথচারীেণ রকান আমর্ থক
মবড়ম্বনার সম্মূমখন হদ্ব না ।
(২) P.R.L েেদ্নর পূদ্ব থ অর্ থাৎ
মনি থামরত সেদ্য়র েদ্ধ্য তার ব্যাাংক
মহসাদ্ব সরকামর লােগ্রোদ্ন্ডর অর্ থ
পমরদ্শাি করা র্াদ্ব ।
(৩) গ্রাচ্যেইটির অর্ থ মনমে থি সেদ্য়র েদ্ধ্য
তার ব্যাাংক মহসাদ্ব পমরদ্শাি করা
র্াদ্ব।
ফদ্ল
অবসরপ্রাপ্ত
কেথকতথা/কেথচারীেণ সকল প্রকার
মবড়ম্বনা হদ্ত অব্যাহমত পাদ্বন এবাং
অমত দ্রুততার সাদ্র্ সাংমিিদ্ের
পাওনামে পমরদ্শাি হদ্ব এবাং গ্রাচ্যেইটি
প্রোদ্নর মবষয়টি অমত সহিতর হদ্ব ।

উদ্ভাবদ্কর নাে:
িনাব রো: আব্দুর রশীে
প্রিান মহসাব রক্ষণ কেথকতথা
বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাড,থ রািশাহী।

ক্রঃ
উদ্ভাবননর নাম
নং
১
২
১। রাজশাহী ররশম
কারখানার পণ্য
ম্যাননজনমন্ট রসবা
সহক্ষজকরণ

উদ্ভাবননর সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ

উদ্ভাবনী উদ্যাে গ্রহদ্ণর রর্ৌমিকতা

উদ্ভাবননর ছক্ষব

মন্তব্য

৩
রাজশাহী ররশম কারখানা চালু
হওয়ায় কারখানায় উৎপাক্ষিত
পণ্য মজুি, ক্ষবক্রয়, ক্ষবক্রয়কৃত
অনথ ের
ক্ষহসাব
সংক্রান্ত
“রাজশাহী ররশম কারখানার
পণ্য ম্যাননজনমন্ট রসবা
সহক্ষজকরণ” শীর্ েক উদ্ভাবনী
ধারণা বাস্তবায়ননর উনযাগ
গ্রহণ করা হনয়নছ। উক্ত ধারণা
বাস্তবায়ন করা হনে কারখানার
ক্ষহসানবর স্বচ্ছতা থাকনব।

৪

৫

৬

উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা
হনে রাজশাহী ররশম কারখানার
উৎপাক্ষিত পণ্য ক্ষবক্রয়, মজুি,
ক্ষবক্রয়কৃত অনথ ের ক্ষহসাব অনোইন
ক্ষিক্ষিক করা সম্ভব হনব। এছাড়াও
দিক্ষনক, সাপ্তাক্ষহক, মাক্ষসক ও
বাৎসক্ষরক ক্ষহসাবসহ সকে তথ্যাক্ষি
তাৎিক্ষণক জানা যানব এবং
সংরিণ করা সম্ভব হনব।

উদ্ভাবদ্কর নাে:
িনাব রো: আবুল কালাে আিাে
উৎপােন কেথকতথা
বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাড থ, রািশাহী।

ি:
নাং
১
০১.

উদ্ভাবদ্নর
নাে
২

উদ্ভাবদ্নর সাংমক্ষপ্ত
মববরণ
৩

উদ্ভাবনী উদ্যাে গ্রহদ্ণর
রর্ৌমিকতা
৪

উদ্ভাবদ্নর ছমব

েন্তব্য

৫

৬
২০২০-২১ অর্ থ

রসমরকালচার

পমিকায় তুঁতচারা

বষ থপমিকা সকল বসনী, চাষী ও

বষ থপমিকা

ররাপণ, তুঁতোছ প্রুমনাং,

কার্ থালদ্য় সরবরাদ্হর ফদ্ল সকদ্লই

বছর

পলুপালন মসমডউলসহ

িানদ্ত পারদ্ব রকান সেদ্য় ও রকান

রসমরকালচার বষ থ

ররশে চাষ সম্পমকথত

তামরদ্খ ররশে চাদ্ষ রকান কাি

পমিকা ছাপা ও

র্াবতীয় কার্ থাবলী ছমব

কখন করদ্ত হদ্ব। এর ফদ্ল স্বল্প

ও তথ্যসহ পমিকায়

মশমক্ষত চাষী/বসনী পমিকা রেদ্খ

প্রেশথন করা হদ্ব।

সেয়েত তাঁর কাি সম্পােন করার

সরবরাহ করা
হদ্ব।

ব্যাপাদ্র সদ্চতন র্াকদ্ত পারদ্ব।

উদ্ভাবদ্কর নাে:
িনাব রো: ররিাউল কমরে
ম্যাদ্নিার(সম্প্র:)
ররশে সম্প্রসারণ রকন্দ্র, সসয়েপুর

বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাড থ
রািশাহী ।
চলমত অর্ থ বছদ্র উদ্ভাবনী িারণার বাস্তবায়ন কেথপমরকল্পনা
উদ্ভাবদ্নর নাে

বতথোন অবস্থা

লক্ষে ও উদ্েে/ সুমবিাদ্িােী

প্রকল্পটি বাস্তবায়দ্ন প্রাপ্ত সুমবিা /
ফলাফল

বাস্তবায়ন কেথপমরকল্পনা
সেয়

রাজশাহী ররশম বতেমানন
রাজশাহী
ররশম১.ক্ষিক্ষজটাক্ষে অথ োৎ ঘনর বনস ক্রয় এটি বাস্তবাক্ষয়ত হনে সকনে
কারখানার পণ্য কারখানার পণ্য সাধারণ মানুর্নক করার সুনযাগ রাখা।
এখন ক্ষিক্ষজটাক্ষে অথ োৎ ঘনর বনস জুলাই/২০২০
ম্যাননজনমন্ট ক্রয় করনত রশারুনম আসনত হয়।
রাজশাহী ররশম কারখানার পণ্য
২. রয রকউ ঘনর বনস পণ্য পছন্দ কনর
রসবা
তানির যুনগর সানথ ক্ষিক্ষজটাক্ষে
ক্রয় করার সুনযাগ পানব। রয
অি োর ক্ষিনত পারা।
সহক্ষজকরণ অথ োৎ ঘনর বনস ক্রয় করার সুনযাগ
রকউ ঘনর বনস পণ্য পছন্দ কনর আেস্টনাই। এমনক্ষক কারখানার পণ্য ঘনর ৩. সংক্ষিষ্ট পণ্যটি ঘনর বনসই প্রাপ্যঅি োর ক্ষিনত পারনব এবং অদ্ক্টাবর/২০২০
বনস রিখার রকান প্লাটফরম নাই। হওয়া।
সংক্ষিষ্ট পণ্যটি ঘনর বনসই প্রাপ্য
হনবন।
নদ্িম্বর/২০২০
মডদ্সম্বর/২০২০
িানুয়ামর/২০২১

কার্ থিে
তামলকা ও
সাংমিি
প্লাটফরেটি
প্রণয়ন করা
মবমিন্ন সেদ্য়
সিা কদ্র
র্াচাইবাছাইকরণ
মূল্যায়ন
পাইলটিাং
বাস্তবায়ন
চ্যড়ান্ত
বাস্তবায়ন

রো: আবুল কালাে আিাে
উৎপােন কেথকতথা
বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাড,থ রািশাহী।

চলমত অর্ থ বছদ্র উদ্ভাবনী িারণার বাস্তবায়ন কেথপমরকল্পনা

উদ্ভাবদ্নর নাে

বতথোন অবস্থা

লক্ষে ও উদ্েে/ সুমবিাদ্িােী

প্রকল্পটি বাস্তবায়দ্ন প্রাপ্ত সুমবিা /
ফলাফল

বাস্তবায়ন কেথপমরকল্পনা
সেয়

কার্ থিে

অবসরপ্রাপ্ত
রপনশন/গ্রাচ্যেইটির অর্ থ প্রোদ্ন রকান আমর্ থক মবড়ম্বনা ছাড়া এদ্ত
অবসর
গ্রহণকারী
জুলাই/২০২০
সেস্যা
কেথকতথা/কেথচারীেদ্ণর সহমিকরদ্ণর মবষদ্য় সরকামর গ্রাচ্যেইটি/অদ্িাগ্য অমিথত ছুটি কেথকতথা/কেথচারীেণ রকান আমর্ থক
মচমিতকরণ
১৮ োদ্সর অদ্িাগ্য মনদ্ে থশনা রদ্য়দ্ছ, মকন্তু লক্ষে করা নেোয়ন অর্ থ মনমে থি সেদ্য়র মবড়ম্বনার সম্মূমখন হদ্ব না ।
অমিথত ছুটি নেোয়ন র্াদ্ে
রর্,
রিান/মরমিওন েদ্ধ্য সাংমিি কেথকতথা
আেস্ট/২০২০
র্াচাই(২) P.R.L েেদ্নর পূদ্ব থ অর্ থাৎ
থ চারীর ব্যাাংক মহসাদ্ব
(লােগ্রোন্ড) অর্ থ এবাং কার্ থালয়গুদ্লাদ্ত গ্রাচ্যেইটির অর্ /কেথ
বাছাইকরণ
মনি থামরত সেদ্য়র েদ্ধ্য তার ব্যাাংক
গ্রাচ্যেইটির অর্ থ সাংমিি প্রোদ্নর রক্ষদ্ে অর্ থ রপ্ররণ করার সরাসমর অর্ থ পমরদ্শাি করা।
মহসাদ্ব সরকামর লােগ্রোদ্ন্ডর অর্ থ
আেস্ট/২০২০
মূল্যায়ন
কেথকতথা/কেথচারীর পর এক রর্দ্ক দুই োস পর্ থন্ত রেমর
পমরদ্শাি করা র্াদ্ব ।
ব্যাাংক
মহসাদ্ব কদ্র
সাংমিি
অদ্ক্টাবর/২০২০
পাইলটিাং
পমরদ্শাদ্ির
রসবা কেথকতথা/কেথচারীদ্েরদ্ক অর্ থ প্রোন
(৩) গ্রাচ্যেইটির অর্ থ মনমে থি সেদ্য়র
বাস্তবায়ন
সহমিকরণ
করা হদ্য় র্াদ্ক । তাদ্ত অবসরপ্রাপ্ত
েদ্ধ্য তার ব্যাাংক মহসাদ্ব পমরদ্শাি
রফব্রুয়ামর-োচ থ/২০২০
চ্যড়ান্ত
করা র্াদ্ব। ফদ্ল অবসরপ্রাপ্ত
কেথকতথা/কেথচারীেণ
মবড়ম্বনার
বাস্তবায়ন
কেথকতথা/কেথচারীেণ সকল প্রকার
স্বীকার হদ্েন ।
মবড়ম্বনা হদ্ত অব্যাহমত পাদ্বন এবাং
অমত দ্রুততার সাদ্র্ সাংমিিদ্ের
পাওনামে পমরদ্শাি হদ্ব এবাং গ্রাচ্যেইটি
প্রোদ্নর মবষয়টি অমত সহিতর হদ্ব
মহসাব রক্ষণ কেথকতথা
বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাড,থ রািশাহী।

চলমত অর্ থ বছদ্র উদ্ভাবনী িারণার বাস্তবায়ন কেথপমরকল্পনা
উদ্ভাবদ্নর নাে

বতথোন অবস্থা

লক্ষে ও উদ্েে/ সুমবিাদ্িােী প্রকল্পটি বাস্তবায়দ্ন প্রাপ্ত সুমবিা / ফলাফল

রসমরকালচার

বতথোদ্ন রবাদ্ডরথ কেথকতথা/কেথচারীেণ

পমিকায় তুঁতচারা ররাপণ,

বষ থপমিকা সকল বসনী, চামষ ও কার্ থালদ্য়

বষ থপমিকা

সরাসমর/রোবাইদ্লর োধ্যদ্ে ররশে

তুঁতোছ প্রুমনাং, পলুপালন ও

সরবরাদ্হর ফদ্ল ররশে চাদ্ষর সাংমিি

কার্ থিদ্ের তথ্য প্রবাহ সরবরাহ কদ্র র্াদ্ক। মবদ্শািন কার্ থিদ্ের

সকদ্লই িপ মসমডউল অনুর্ায়ী কখন ও

এছাড়াও অমিজ্ঞ চাষী/বসনীেণ এ িরদ্ণর

মসমডউলসহ ররশে চাষ

রকান সেদ্য় মক মক কাি করদ্ত হদ্ব তা

কার্ থিে মনদ্িরাই কদ্র র্াদ্ক।

সম্পমকথত র্াবতীয় কার্ থাবলী

িানদ্ত পারদ্ব। এদ্ত স্বল্প মশমক্ষত

ছমব ও তথ্যসহ প্রেশথন করা

চামষ/বসনী পমিকা রেদ্খ সেয়েত কাি

হদ্ব। এদ্ত ররশে চামষরা

সম্পােন করার ব্যাপাদ্র সদ্চতন র্াকদ্ত

বাস্তবায়ন কেথপমরকল্পনা
সেয়
কার্ থিে
সেস্যা
অদ্ক্টাবর/২০২০
মচমিতকরণ
নদ্িম্বর/২০২০

তামলকা প্রণয়ন

মডদ্সম্বর/২০২০

মূল্যায়ন

রফব্রুয়ামর/২০২০

পাইলটিাং
বাস্তবায়ন

রে-জুন/২০২০

চ্যড়ান্ত বাস্তবায়ন

মসমডউল অনুর্ায়ী ররশে চাদ্ষর পারদ্ব।
সকল কার্ থিে খুব সহদ্ি
করদ্ত পারদ্ব।

রো: ররিাউল কমরে
ম্যাদ্নিার(সম্প্র:)
ররশে সম্প্রসারণ রকন্দ্র, সসয়েপুর

রসবা সহমিকরদ্ণ নােমরক রসবায় উদ্ভাবন সাংিান্ত প্রমশক্ষণ কেথশালায় প্রিান অমতমর্ মহদ্সদ্ব
উপমস্থত আদ্ছন বস্ত্র ও পাট েন্ত্রণাদ্লদ্য়র োননীয় অমতমরি সমচব িনাব সামবনা ইয়াসমেন

ইদ্নাদ্িশন মবষয়ক কেথশালায় বিব্য রাখদ্ছন বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাদ্ড থর
েহাপমরচালক িনাব মু: আবদুল হামকে

উদ্ভাবদ্ন সক্ষেতা বৃমি সাংিান্ত প্রমশক্ষদ্ণ বিব্য রাখদ্ছন
বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাদ্ড থর েহাপমরচালক িনাব মু: আবদুল হামকে

রসবা সহমিকরদ্ণ নােমরক রসবায় উদ্ভাবন সাংিান্ত প্রমশক্ষণ কেথশালায় প্রমশক্ষণ মেদ্েন বাাংলাদ্েশ
ররশে উন্নয়ন রবাদ্ড থর পমরচালক(উৎপােন ও মবপণন) িনাব রোছা: নামছো খাতন

রসবা সহমিকরদ্ণ নােমরক রসবায় উদ্ভাবন সাংিান্ত প্রমশক্ষণ কেথশালায় প্রিান অমতমর্ মহদ্সদ্ব
উপমস্থত আদ্ছন বাাংলাদ্েশ ররশে উন্নয়ন রবাদ্ড থর েহাপমরচালক িনাব মু: আবদুল হামকে

-----০----

