
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরেে ইরনোরেশন টিরেে ২০১৭ সোরেে কে মপধেকল্পনো 

নং 
প্রস্তোধবত ধবষয় 

(গৃহীতব্য কোরেে নোে) 

বোস্তবোয়নকোে (শুরু 

ও সেোধপ্তে তোধেখ) 

দোধয়ত্বপ্রোপ্ত কে মকতমো 

(রে কে মকতমোে তনত্রত্ব সপাদোধদত 

হরব তোে নোে ও পদবী 

প্রতযোধশত ফেোফে 

(কোেটি সপাদন্ন হরে গুনগত বো পধেেোনগত কী 

পধেবতমন আসরব) 

পধেেোপ 

(প্রতযোধশত ফেোফে 

ততধে হরয়রে ধকনো 

তো পধেেোরপে 

েোনদন্ড) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১. তবকোেমুক্ত গ্রোে সৃেন ০১/০১/২০১৭-

৩১/১২/২০১৭ 

ইরনোরেশন টিরেে ৭েন সদস্য 

৩টি উপরেেোে কে মকতমোরক তোে 

কোে বোস্তবোয়রন সহরেোগীতো ও 

পেোেশ ম প্রদোন কেরবন এবং 

েধ্যরেয়োদী ও চূড়োন্ত মূল্যোয়ন 

করে প্রধতরবদন প্রস্ত্তত কেরবন। 

১. ধনব মোধিত গ্রোরেে কে মক্ষে তবকোে েনগণরক 

প্রধশক্ষণ, ঋণ তসবো প্রদোরনে েোধ্যরে 

কে মসংস্থোন/আত্মকে মসংস্থোরন ধনরয়োধেতকেণ। 

  

েোতোয়োত, সেয় ও 

খেি বোিরব। 

০২. ইরনোরেটেরদে ধনরয় 

সেো/কে মশোেো 

আগষ্ট ২০১৭ েনোব তেোোঃ আব্দুে তেজ্জোক 

উপ-পধেিোেক (A2i এে 

ব্যবস্থোপনোয়) 

১. ইরনোরেটেরদে ইরনোরেশন ধবষয়ক দক্ষতো বৃধি 

পোরব 

২. তোেো এ কোরে উৎসোহী ও উরযোগী হরবন 

ঐ 

০৩. নতুন কে মকতমো ২৫ েন সেন্বরয় 

২ধদরনে ইরনোরেশন প্রধশক্ষণ 

অরটোবে ২০১৭ েনোব তেোোঃ আব্দুে তেজ্জোক 

উপ-পধেিোেক (A2i এে 

ব্যবস্থোপনোয়) 

১. নতুন ইরনোরেশন আইধিয়ো ততেী হরব। 

২. েোঠ পে মোরয় ইরনোরেশরনে উরযোগ ততেী হরব। 

ঐ 

০৪. তসোসোে ধেধিয়োে প্রিোে ০১/০১/২০১৭-

৩১/১২/২০১৭ 

েনোব সোরেহ উধিন আহরেদ 

সহকোেী পধেিোেক (আইধসটি) 

১. ইরনোরেশন সোফরল্যে প্রিোে প্রিোেণো বৃধি পোরব 

২. নতুন নতুন ইরনোরেশন আইধিয়ো পোওয়ো েোরব 

৩. সোিোেরণে েতোেত প্রদোরনে সুরেোগ ততধে হরব 

ঐ 

০৫. সফে ইরনোরেটেরদে সম্মোননো 

প্রদোন 

নরেম্বে ২০১৭ েনোব েোসুদো আকন্দ 

উপ পধেিোেক (প্রধশক্ষণ) 

১. এ কোরে প্রধতরেোগীতো ততধে হরব 

২. স্বীকৃধত ধেেরব। 

ঐ 

০৬. ইরনোরেশন টিরেে েোধসক সেো প্রধত েোরসে তশষ 

সপ্তোরহ 

েনোব তেোোঃ আব্দুে তেজ্জোক 

উপ-পধেিোেক (আইধসটি) 

১. কে মপধেকল্পনোে বোস্তবোয়ন উরযোগ পে মোরেোিনো ও 

কেনীয় ধনি মোেন 

ঐ 

০৭. অপ্রোধতষ্ঠোধনক প্রধশক্ষরণে Apps 

ততেী (ই-েোধন মং) 

জুন ২০১৭ েনোব েোসুদো আকন্দ 

উপ পধেিোেক (প্রধশক্ষণ) 

১. প্রধশক্ষরণে গধত বৃধি পোরব। 

২. েনগণ সহরেই ধবষয়টি েোনরত পোেরব। 

ঐ 

০৮. SIF তহধবে ব্যবহোে করে 

প্রধশক্ষরণে অনেোইন আরবদন 

প্রধিয়োকেণ 

০১/০১/২০১৭-

৩১/১২/২০১৭ 

েনোব েোসুদো আকন্দ 

উপ পধেিোেক (প্রধশক্ষণ) 

১. অনেোইরন প্রধশক্ষণ আরবদন কেো েোরব 

২. দ্রুত প্রধশক্ষণ তসবো পোওয়ো েোরব 

ঐ 

 


