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�ারক ন�র: ৩৪.০১.০০০০.০২৮.৫১.০০৬.২২.২৩ তািরখ: 
 

১৪ মাচ � ২০২২

২৯ ফা�ন ১৪২৮

িবষয়: �ব উ�য়ন অিধদ�েরর ২০২১-২২ অথ �বছের ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�নার আওতায় উ�াবন ধারণা বা�বায়ন।

                  উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, �ব উ�য়ন অিধদ�েরর ২০২১-২২ অথ �বছের ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�নার

আওতায় ১৬/০৩/২০২২ ি�. তািরেখর মে� এক� ন�ন উ�াবনী ধারণা বা�বায়ন কের অিফস আেদশ জািরর বা�বাধকতা রেয়েছ। �স লে�� এ

অথ �বছের ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�নার আওতায় গাজী�র সদর উপেজলার জাঝর �ােম �ব উ�য়ন অিধদ�েরর িনবি�ত “মাি�

�ভােকশনাল �ব সংগঠন”-এর সহায়তায় “আয়বধ �ক কম ��িচর মা�েম �ব নারীেদর �িনভ�রকরণ এবং �মতায়ন” িশেরানােম উ�াবন ধারণার

পাইলট কম ��িচ ০১/০৯/২০২২ �থেক ২৮/০২/২০২২ ি�. পয �� সমেয়  বা�বায়ন করা হয়। 

                 উ�াবন ধারণা� বা�বায়েনর জ� গাজী�র সদর উপেজলার জাঝর �ামেক িনব �াচন করা হয়। �থম পয �ােয় ��কেহা�ারেদর সােথ

আেলাচনা এবং �িবধােভাগীেদর সােথ উঠান �বঠক কের কম ��িচর জ� সহায়ক পিরেবশ �তির করা হয়। এ �ােমর কম ��ত�াশী �বনারীেদর তািলকা

�তিরর জ� উি�িখত �ব সংগঠেনর সহায়তায় ৫০০ � পিরবােরর উপর জিরপ কায ��ম পিরচালনা করা হয়। জিরেপর ত� হেত ১৮-৪৫ বছর বয়সী

৫৩২ জন কম ��ম নারীর তািলকা �তরী করা হয়। এেদর মে� ৯৪ জন িবিভ� ��েড �িশ�ণ�া� এবং িব�� ও অিনয়িমতভােব আয়বধ �ক কােজ

স�ৃ� রেয়েছন। �িশ�ণ �নই এবং আয়বধ �ক কম ��িচেতও স�ৃ� নন অবিশ� ৪৩৮ জেনর মে� ১০১ জনেক  ��র িশ�, �পাষাক �তির, �ক,

বা�ক, ি�ন ি�ি�ং, গাভী পালন, ছাগল পালন, হ�স-�রগী পালন, পািখ পালন, মৎ� চাষ এবং �� �বসা িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হয়। অত:পর

�েব � �িশি�ত ৯৪ জন এবং ন�ন �িশ�ণ�া� ১০১ জন �মাট ১৯৫ জন নারীর পিরবার �থেক �িঁজ সং�হ কের �� �� �ক� বা�বায়েনর মা�েম

িনয়িমতভােব আয় স�ার�লক কম ��িচেত স�ৃ� করা হেয়েছ। 

          এ পাইলট কম ��িচর  আওতায় জাঝর �ােমর নারীগণ আয়স�ার�লক কম ��িচর সােথ স�ৃ� হওয়ায় পিরবার ও সমােজ তােদর ময �াদা �ি�

�পেয়েছ ও �মতায়ন িনি�ত হেয়েছ। জাঝর �ােমর অবিশ� কম ��ম ৩৩৭ জন নারীেক পয �ায়�েম �িশ�ণ �দান�ব �ক আয়বধ �ক কম ��িচেত স�ৃ�

করা হেল �েরা �ােম নারীেদর �মতায়ন িনি�ত হেব। উ�াবন ধারণা� �টকসই করার লে�� কেম � িনেয়ািজত এবং কম �পত�াশীেদর সােথ িনয়িমত

�যাগােযাগ রাখা এবং তােদর ত� ডাটােবেজ হালনাগাদ করা �েয়াজন।

           বিণ �ত অব�ায়, জাঝর �ােমর কেম � িনেয়ািজত এবং কম �পত�াশী নারীেদর সােথ িনয়িমত �যাগােযাগ রাখা এবং �িশ�েণর বাইের থাকা

নারীেদর �িশ�ণ �দান�ব �ক আয়বধ �ক কােজ অ�� �� করার কায ��ম অ�াহত রাখেত অ�েরাধ করা হেলা। একই সােথ  জাঝর �ােমর নারীেদর

�িশ�ণসহ তােদর আয়বধ �ক�লক কােজর ত�ািদ িনয়িমত ডাটােবেজ হালনাগাদ করেত অ�েরাধ করা হেলা।

সং�ি�:  উ�াবন ধারণা বা�বায়েনর �িতেবদন - ৬ (ছয়) পাতা

১৪-৩-২০২২

�মাঃ আজহা�ল ইসলাম খান

মহাপিরচালক (��ড-১)



উপপিরচালক 

উপপিরচালেকর দ�র 

উপপিরচালেকর কায �ালয়, �ব উ�য়ন অিধদ�র, গাজী�র

�ফান: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

ফ�া�: ৯৫৮৭৩০০

ইেমইল: dg@dyd.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৪.০১.০০০০.০২৮.৫১.০০৬.২২.২৩/১(৭৬) তািরখ: ২৯ ফা�ন ১৪২৮

১৪ মাচ � ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) িচফ ইেনােভশন অিফসার ও অিতির� সিচব, �শাসন অ�িবভাগ, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়
 

২) উপসিচব (অিতির� দািয়�), ই-গভেন ��-২ অিধশাখা , মি�পিরষদ িবভাগ
 ৩) উপসিচব, �ব অিধশাখা, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়

 
৪) মহাপিরচালেকর কায �ালেয়র পিরচালকগণ

৫) উপ-পিরচালক (সকল �জলা) �ব উ�য়ন অিধদ�র
 

৬) সহকারী পিরচালক, আইিস� অিধশাখা , �ব উ�য়ন অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট �কাশ ও �সবাবে� সংর�ণ করার অ�েরাধসহ)
 ৭) উপেজলা �ব উ�য়ন কম �কত�া, ----------------- (সকল) উপেজলা, --------------- �জলা।

 

১৪-৩-২০২২

�মাঃ শাহী�র রহমান 
 

উপ-পিরচালক
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