সেবা েহজিকরণে ডকুণেণেশন ও প্রকাশনা
অর্ থ বছর: ২০২০-২০২১

বাাংলাণেশ সরশে উন্নয়ন সবাড থ

বস্ত্র ও পাট েন্ত্রোলয়

ভূজেকা

েরকাজর কেথচারীণের েক্ষতা বৃজির োধ্যণে নাগজরক সেবা েহজিকরে ও সুশােন সুোংহতকরণে িনপ্রশােণন
উদ্ভাবন চচ থার ভূজেকা গুরুত্বপূে থ। পৃজর্বীর অণনক সেণশই েরকাজর সেবা প্রজিয়াণক েহিতর ও িনবান্ধব করার লণক্ষে
উদ্ভাবন কার্ থিে জবকাণশর উণেণে জবজিন্ন পর্ থাণয় ইণনাণিশন টিে গঠন করা হণয়ণছ। উদ্ভাবন উণযাগ গ্রহে ও উণযাগ
গ্রহণের সুণর্াগ সৃজি, েক্ষতা উন্নয়ন এবাং প্রণয়ািনীয় নীজত-পিজত প্রেয়ণন ইণনাণিশন টিেেমূহ উণেখণর্াগ্য ভূজেকা
রাখণছ।
বাাংলাণেণশর িনপ্রশােণন উদ্ভাবন-চচ থার জবষয়টিণক প্রাজতষ্ঠাজনক রূপ প্রোণনর লণক্ষে েকল েন্ত্রোলয়/জবিাগ,
অজিেপ্তর/োংস্থা এবাং সিলা ও উপণিলা পর্ থাণয় একটি কণর ‘ইণনাণিশন টিে ‘গঠণনর িন্য েজন্ত্রপজরষে জবিাগ ২০১৩
োণল একটি প্রজ্ঞাপন িাজর কণর। সে িারাবাজহকতায় উদ্ভাবন উণযাগ গ্রহে ও উণযাগ গ্রহণের সুণর্াগ সৃজি, েক্ষতা উন্নয়ন
এবাং প্রণয়ািনীয় নীজত-পিজত প্রেয়ণন বাাংলাণেশ সরশে উন্নয়ন সবাণড থও ইণনাণিশন টিে গঠন করা হণয়ণছ।
চলজত অর্ থ বছণর বস্ত্র ও পাট েন্ত্রোলণয়র জনণে থশনা, োজব থক েহণর্াজগতায় এবাং বাাংলাণেশ সরশে উন্নয়ন সবাণড থর
েহাপজরচালক েণহােণয়র জনণে থশনায় একটি কেথপজরকল্পনা প্রস্তুতপূব থক েঠিক েেণয় তা বাস্তবায়ন করা হণে। চলজত অর্ থ
বছণর ৩টি সেবা েহজিকরণের উণযাগ সনওয়া হণয়ণছ র্া জনজে থি েেণয় বাস্তাবায়ন করা হণয়ণছ। উদ্ভাবনী উণযাগেমূহ
বাস্তবায়ণনর ফণল োব থক সেবা োন প্রজিয়া অণনক েহিতর হণয়ণছ। আশা করা র্াণে আগােীণত আরও উদ্ভাবনী িারো
বাস্তবায়ণনর োধ্যণে বতথোন েরকাণরর জনণে থশনার আণলাণক জবজিন্ন সেক্টণর সেবা প্রোন েহি সর্ণক অজিকতর েহিতর
করা হণব।

ইণনাণিশন টিে
বাাংলাণেশ সরশে উন্নয়ন সবাড,থ রািশাহী।

বাাংলাণেশ সরশে উন্নয়ন সবাড থ
রািশাহী ।
চলজত অর্ থ বছণর উদ্ভাবনী িারোর তথ্য
ি: নাং

উদ্ভাবণনর নাে

উদ্ভাবণনর োংজক্ষপ্ত জববরে

উদ্ভাবনী উণযাগ গ্রহণের সর্ৌজিকতা

উদ্ভাবণনর

েন্তব্য

ছজব
অবেরপ্রাপ্ত
কেথকতথা/কেথচারীগণের
১৮ োণের অণিাগ্য
অজিথত ছুটি নগোয়ন
(লােগ্রোন্ড) অর্ থ এবাং
গ্রাচ্যেইটির
অর্ থ
পজরণশাণির
সেবা
েহজিকরে

সপনশন/গ্রাচ্যেইটির অর্ থ প্রোণন েহজিকরণের জবষণয় েরকাজর
জনণে থশনা রণয়ণছ, জকন্তু লক্ষে করা র্াণে সর্, সিান/জরজিওন
কার্ থালয়গুণলাণত গ্রাচ্যেইটির অর্ থ প্রোণনর সক্ষণে অর্ থ সপ্ররে
করার পর এক সর্ণক দুই োে পর্ থন্ত সেজর কণর োংজিি
কেথকতথা/কেথচারীণেরণক অর্ থ প্রোন করা হণয় র্াণক । তাণত
অবেরপ্রাপ্ত কেথকতথা/কেথচারীগে জবড়ম্বনার স্বীকার হণেন ।
এিন্য োংজিি কেথকতথা/কেথচারীর লােগ্রোন্ড/গ্রাচ্যেইটির অর্ থ র্জে
েরােজর উি ব্যজির জনিস্ব ব্যাাংক জহোণব সপ্ররে করা র্ায়
তাহণল একজেণক সর্েন সিাগাজন্ত কেণব, সতেজন কাণির
স্বেতাও বাড়ণব । এছাড়া সেবা েহজিকরণের সর্ শতথ েেয়
জিজিট এবাং ব্যয় কেণব । এ উণযাণগর োধ্যণে অবেরপ্রাপ্ত
কেথকতথা/কেথচারী লােগ্রোন্ড/গ্রাচ্যেইটির অর্ থ (না োবী প্রতেয়ন
পে সোতাণবক জনরীক্ষা আপজি ও অন্যান্য পাওনা আোয়/েেন্বয়
পূব থক) জনজে থি েেণয়র েণধ্য সকান সিাগাজন্ত ছাড়াই তার জনিস্ব
ব্যাাংক জহোণব েরােজর পজরণশাণির িন্য িো হণব । ফণল
অবেরপ্রাপ্ত কেথকতথা/কেথচারীগে তাণের প্রাপ্য অর্ থ অজত েহণিই
গ্রহে করণত পারণবন । আণগর েত আর েীর্ থ েেয় অণপক্ষা
করণত হণব না ।

এণত
অবের
গ্রহেকারী
কেথকতথা/কেথচারীগে সকান আজর্ থক
জবড়ম্বনার েম্মূজখন হণব না ।
(২) P.R.L গেণনর পূণব থ অর্ থাৎ
জনি থাজরত েেণয়র েণধ্য তার ব্যাাংক
জহোণব েরকাজর লােগ্রোণন্ডর অর্ থ
পজরণশাি করা র্াণব ।
(৩) গ্রাচ্যেইটির অর্ থ জনজে থি েেণয়র েণধ্য
তার ব্যাাংক জহোণব পজরণশাি করা
র্াণব।
ফণল
অবেরপ্রাপ্ত
কেথকতথা/কেথচারীগে েকল প্রকার
জবড়ম্বনা হণত অব্যাহজত পাণবন এবাং
অজত দ্রুততার োণর্ োংজিিণের
পাওনাজে পজরণশাি হণব এবাং গ্রাচ্যেইটি
প্রোণনর জবষয়টি অজত েহিতর হণব ।

উদ্ভাবণকর নাে:
িনাব সো: আব্দুর রশীে
প্রিান জহোব রক্ষে কেথকতথা
বাাংলাণেশ সরশে উন্নয়ন সবাড,থ রািশাহী।

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

উদ্ভাবননর সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ

উদ্ভাবনী উণযাগ গ্রহণের সর্ৌজিকতা

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।

উদ্ভাবণকর নাে:
িনাব সো: আবুল কালাে আিাে
উৎপােন কেথকতথা
বাাংলাণেশ সরশে উন্নয়ন সবাড থ, রািশাহী।

ি:
নাং
১
০১.

উদ্ভাবণনর
নাে
২

উদ্ভাবণনর োংজক্ষপ্ত
জববরে
৩

উদ্ভাবনী উণযাগ গ্রহণের
সর্ৌজিকতা
৪

উদ্ভাবণনর ছজব

েন্তব্য

৫

৬
২০২০-২১ অর্ থ

সেজরকালচার

পজিকায় তুঁতচারা

বষ থপজিকা েকল বেনী, চাষী ও

বষ থপজিকা

সরাপে, তুঁতগাছ প্রুজনাং,

কার্ থালণয় েরবরাণহর ফণল েকণলই

বছর

পলুপালন জেজডউলেহ

িানণত পারণব সকান েেণয় ও সকান

সেজরকালচার বষ থ

সরশে চাষ েম্পজকথত

তাজরণখ সরশে চাণষ সকান কাি

পজিকা ছাপা ও

র্াবতীয় কার্ থাবলী ছজব

কখন করণত হণব। এর ফণল স্বল্প

ও তথ্যেহ পজিকায়

জশজক্ষত চাষী/বেনী পজিকা সেণখ

প্রেশথন করা হণব।

েেয়েত তাঁর কাি েম্পােন করার

েরবরাহ করা
হণব।

ব্যাপাণর েণচতন র্াকণত পারণব।

উদ্ভাবণকর নাে:
িনাব সো: সরিাউল কজরে
ম্যাণনিার(েম্প্র:)
সরশে েম্প্রোরে সকন্দ্র, সেয়েপুর

বাাংলাণেশ সরশে উন্নয়ন সবাড থ
রািশাহী ।
চলজত অর্ থ বছণর উদ্ভাবনী িারোর বাস্তবায়ন কেথপজরকল্পনা
উদ্ভাবণনর নাে

বতথোন অবস্থা

লক্ষে ও উণেে/ সুজবিাণিাগী

প্রকল্পটি বাস্তবায়ণন প্রাপ্ত সুজবিা /
ফলাফল

বাস্তবায়ন কেথপজরকল্পনা
েেয়

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 আগস্টনাই। এমনক্ষক কারখানার পণ্য ঘনর ৩. সংক্ষিষ্ট পণ্যটি ঘনর বনসই প্রাপ্যঅি োর ক্ষিনত পারনব এবং অণক্টাবর/২০২০
বনস রিখার রকান প্লাটফরম নাই। হওয়া।
সংক্ষিষ্ট পণ্যটি ঘনর বনসই প্রাপ্য
হনবন।
নণিম্বর/২০২০
জডণেম্বর/২০২০
িানুয়াজর/২০২১

কার্ থিে
তাজলকা ও
োংজিি
প্লাটফরেটি
প্রেয়ন করা
জবজিন্ন েেণয়
েিা কণর
র্াচাইবাছাইকরে
মূল্যায়ন
পাইলটিাং
বাস্তবায়ন
চ্যড়ান্ত
বাস্তবায়ন

সো: আবুল কালাে আিাে
উৎপােন কেথকতথা
বাাংলাণেশ সরশে উন্নয়ন সবাড,থ রািশাহী।

চলজত অর্ থ বছণর উদ্ভাবনী িারোর বাস্তবায়ন কেথপজরকল্পনা

উদ্ভাবণনর নাে

বতথোন অবস্থা

লক্ষে ও উণেে/ সুজবিাণিাগী

প্রকল্পটি বাস্তবায়ণন প্রাপ্ত সুজবিা /
ফলাফল

বাস্তবায়ন কেথপজরকল্পনা
েেয়

কার্ থিে

অবেরপ্রাপ্ত
সপনশন/গ্রাচ্যেইটির অর্ থ প্রোণন সকান আজর্ থক জবড়ম্বনা ছাড়া এণত
অবের
গ্রহেকারী
জুলাই/২০২০
েেস্যা
কেথকতথা/কেথচারীগণের েহজিকরণের জবষণয় েরকাজর গ্রাচ্যেইটি/অণিাগ্য অজিথত ছুটি কেথকতথা/কেথচারীগে সকান আজর্ থক
জচজিতকরে
১৮ োণের অণিাগ্য জনণে থশনা রণয়ণছ, জকন্তু লক্ষে করা নগোয়ন অর্ থ জনজে থি েেণয়র জবড়ম্বনার েম্মূজখন হণব না ।
অজিথত ছুটি নগোয়ন র্াণে
সর্,
সিান/জরজিওন েণধ্য োংজিি কেথকতথা
আগস্ট/২০২০
র্াচাই(২) P.R.L গেণনর পূণব থ অর্ থাৎ
থ চারীর ব্যাাংক জহোণব
(লােগ্রোন্ড) অর্ থ এবাং কার্ থালয়গুণলাণত গ্রাচ্যেইটির অর্ /কেথ
বাছাইকরে
জনি থাজরত েেণয়র েণধ্য তার ব্যাাংক
গ্রাচ্যেইটির অর্ থ োংজিি প্রোণনর সক্ষণে অর্ থ সপ্ররে করার েরােজর অর্ থ পজরণশাি করা।
জহোণব েরকাজর লােগ্রোণন্ডর অর্ থ
আগস্ট/২০২০
মূল্যায়ন
কেথকতথা/কেথচারীর পর এক সর্ণক দুই োে পর্ থন্ত সেজর
পজরণশাি করা র্াণব ।
ব্যাাংক
জহোণব কণর
োংজিি
অণক্টাবর/২০২০
পাইলটিাং
পজরণশাণির
সেবা কেথকতথা/কেথচারীণেরণক অর্ থ প্রোন
(৩) গ্রাচ্যেইটির অর্ থ জনজে থি েেণয়র
বাস্তবায়ন
েহজিকরে
করা হণয় র্াণক । তাণত অবেরপ্রাপ্ত
েণধ্য তার ব্যাাংক জহোণব পজরণশাি
সফব্রুয়াজর-োচ থ/২০২০
চ্যড়ান্ত
করা র্াণব। ফণল অবেরপ্রাপ্ত
কেথকতথা/কেথচারীগে
জবড়ম্বনার
বাস্তবায়ন
কেথকতথা/কেথচারীগে েকল প্রকার
স্বীকার হণেন ।
জবড়ম্বনা হণত অব্যাহজত পাণবন এবাং
অজত দ্রুততার োণর্ োংজিিণের
পাওনাজে পজরণশাি হণব এবাং গ্রাচ্যেইটি
প্রোণনর জবষয়টি অজত েহিতর হণব
জহোব রক্ষে কেথকতথা
বাাংলাণেশ সরশে উন্নয়ন সবাড,থ রািশাহী।

চলজত অর্ থ বছণর উদ্ভাবনী িারোর বাস্তবায়ন কেথপজরকল্পনা
উদ্ভাবণনর নাে

বতথোন অবস্থা

লক্ষে ও উণেে/ সুজবিাণিাগী প্রকল্পটি বাস্তবায়ণন প্রাপ্ত সুজবিা / ফলাফল

সেজরকালচার

বতথোণন সবাণডরথ কেথকতথা/কেথচারীগে

পজিকায় তুঁতচারা সরাপে,

বষ থপজিকা েকল বেনী, চাজষ ও কার্ থালণয়

বষ থপজিকা

েরােজর/সোবাইণলর োধ্যণে সরশে

তুঁতগাছ প্রুজনাং, পলুপালন ও

েরবরাণহর ফণল সরশে চাণষর োংজিি

কার্ থিণের তথ্য প্রবাহ েরবরাহ কণর র্াণক। জবণশািন কার্ থিণের

েকণলই িপ জেজডউল অনুর্ায়ী কখন ও

এছাড়াও অজিজ্ঞ চাষী/বেনীগে এ িরণের

জেজডউলেহ সরশে চাষ

সকান েেণয় জক জক কাি করণত হণব তা

কার্ থিে জনণিরাই কণর র্াণক।

েম্পজকথত র্াবতীয় কার্ থাবলী

িানণত পারণব। এণত স্বল্প জশজক্ষত

ছজব ও তথ্যেহ প্রেশথন করা

চাজষ/বেনী পজিকা সেণখ েেয়েত কাি

হণব। এণত সরশে চাজষরা

েম্পােন করার ব্যাপাণর েণচতন র্াকণত

বাস্তবায়ন কেথপজরকল্পনা
েেয়
কার্ থিে
েেস্যা
অণক্টাবর/২০২০
জচজিতকরে
নণিম্বর/২০২০

তাজলকা প্রেয়ন

জডণেম্বর/২০২০

মূল্যায়ন

সফব্রুয়াজর/২০২০

পাইলটিাং
বাস্তবায়ন

সে-জুন/২০২০

চ্যড়ান্ত বাস্তবায়ন

জেজডউল অনুর্ায়ী সরশে চাণষর পারণব।
েকল কার্ থিে খুব েহণি
করণত পারণব।

সো: সরিাউল কজরে
ম্যাণনিার(েম্প্র:)
সরশে েম্প্রোরে সকন্দ্র, সেয়েপুর

সেবা েহজিকরণে নাগজরক সেবায় উদ্ভাবন োংিান্ত প্রজশক্ষে কেথশালায় প্রিান অজতজর্ জহণেণব
উপজস্থত আণছন বস্ত্র ও পাট েন্ত্রোণলণয়র োননীয় অজতজরি েজচব িনাব োজবনা ইয়ােজেন

সেবা েহজিকরণে নাগজরক সেবায় উদ্ভাবন োংিান্ত প্রজশক্ষে কেথশালায় প্রিান অজতজর্ জহণেণব
উপজস্থত আণছন বাাংলাণেশ সরশে উন্নয়ন সবাণড থর েহাপজরচালক িনাব মু: আবদুল হাজকে

উদ্ভাবণন েক্ষেতা বৃজি োংিান্ত প্রজশক্ষণে বিব্য রাখণছন
বাাংলাণেশ সরশে উন্নয়ন সবাণড থর েহাপজরচালক িনাব মু: আবদুল হাজকে

সেবা েহজিকরণে নাগজরক সেবায় উদ্ভাবন োংিান্ত প্রজশক্ষে কেথশালায় প্রজশক্ষে জেণেন বাাংলাণেশ
সরশে উন্নয়ন সবাণড থর পজরচালক(উৎপােন ও জবপেন) িনাব সোছা: নাজছো খাতন

-----০----

