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০১৭২৬-৮৭৫২২৭
secretary@dncc.gov.bd
Trade License Tracking & detection of unauthorized
signboards
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Quick Response (QR)
Trade
License Tracking & Detection of unauthorized signboards
Software
।
মিোহোম্মদ আবদুল হোমিদ মিয়ো
প্রধোন রোজস্ব কিমকর্মো,
০১৭১২০৫৩৪০৭
cro@dncc.gov.bd
।
গুলশান এলাকায় পরীক্ষা কার্ যক্রম
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?
7.
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)

Trade License Tracking & detection of unauthorized
signboards মূলতঃ একটি ডিডিটাল প্রদ্ধডত। এ প্রদ্ধডততত

ম
QR

সাইনতবাি যসমূতহ

ততরী করা হয়। এ
ততরী কতর

হয়

আকাতর

প্রডতটি
ননর

QR

হয়
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০১৭১১৭৮১৮৪৭, ই-ট্রেড লাইসেন্স সেসেম
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hoict.dscc@gmail.com

জনাব ট্রমাোঃ সেরাজুল ইেলাম, প্রধান নগর পসরকল্পনাসবদ,
০১৭১৫০২৩০০০ dpddcc@yahoo.com

,
,

জনাব ট্রমাোঃ ইউসুফ আলী েরদার, প্রধান রাজস্ব কমমকর্মা,
০১৭১২১৯১২২২ yousufdscc@yahoo.com
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একজন েম্মাসনর্ বযবোয়ী ট্রে ট্রকান জায়গা ট্রেসক অনলাইসন নর্ুন লাইসেসন্সর জন্য
আসবদন, লাইসেন্স নবায়ন, লাইসেন্স েমাপমণ এবং আসবদসনর অবস্থা োচাই করসর্
পারসবন। অনলাইন এবং ট্রে ট্রকান ট্রপসমন্ট চযাসনসলর মাধযসম ট্রে ট্রকান জায়গা ট্রেসক সফ
প্রদান করসর্ পারসবন। অনলাইসনর মাধযসম র্ার জন্য বরাদ্দকৃর্ লগইন আইসড এবং
পােওয়াডম বযবহার কসর ই-ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করা োসব। েম্মাসনর্ বযবোয়ী র্ার েকল
বযবোর ট্রেড লাইসেন্স েংক্রান্ত র্েযাসদ ট্রদখসর্ পারসবন। ট্রেড লাইসেন্স েংক্রান্ত কাসজ
একজন বযবোয়ীর েময়, খরচ এবং সিসজট হ্রাে পাসব। রাজস্ব সবিাসগর স্বচ্ছর্া,
জবাবসদসহর্া এবং গসর্শীলর্া বৃসি পাসব। ওসয়ব এসেেোঃ www.dscc.gov.bd
www.etradelicense.gov.bd
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জনাব ট্রমাোঃ োইদুর রহমান খান, উপ-প্রধান রাজস্ব কমমকর্মা,
০১৭৮৪২০৮৫৮৫,
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০১৭১১৭৮১৮৪৭, hoict.dscc@gmail.com
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ওসয়ব এসেেোঃ www.dscc.gov.bd
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ট্রগ্রিইয়াডম মযাসনজসমন্ট সেসেম বাস্তবাসয়র্ হসল একজন ট্রেবাগ্রহীর্া পৃসেবীর ট্রে ট্রকান
স্থান ট্রেসকই স্ব-জসনর কবসরর লাইি ছসব ট্রদখসর্ পারসবন। মৃর্ বযসির অসনক স্বজন
সবসদসশ োকার কারসণ বা কমমবযস্তর্ার কারসণ বাব-মা, আত্বীয়-স্বজসনর মৃর্ বযসি স্থাসন
আেসর্ পাসরনা। র্াসদর জন্য এই ট্রেবা। এই উসদযাসগর মাধযসম ট্রকান বযসির মৃর্ুয
বাসষমকীর োর্ সদন আসগ র্ার পসরবাসরর কাসছ ইসলকেসনক পিসর্সর্ ই-বার্মা পাঠাসনা
হসব। ো মৃর্ বযসির স্বজনসদর ট্রপ্রাফাইসল ট্রনাটীসফসকশন আকাসর চসল োসব।
ট্ররসজসেশসনর জন্য বযসির নাম, বযসিগর্ র্েয এবং ট্রফান নম্বর লাগসব। ট্ররসজসেশন
প্রসক্রয়া েম্পন্ন হসল সনসদমষ্ট পােওয়াডম সদসয় োইটসটসর্ লগইন করসর্ হসব। ট্রেখাসন র্ার
একসট ট্রপ্রাফাইল তর্রী হসব। ট্রপ্রাফাইল ট্রেসক মৃর্ বযসির দাফন েনসদর জন্য আসবদন
করা োসব। এজন্য আসবদসনর েসে মৃর্ বযসির প্রসয়াজনীয় র্েয প্রদান করসল
সডএেসেসে মৃর্ বযসির দাফন েনদ প্রস্তুর্ কসর র্ার ট্রপ্রাফাইসল পাঠাসব। এেময়
বযবহারকারী একসট ট্রনাসটসফসকশন ট্রমসেজ পাসবন। র্খন ট্রেসকাসনা জায়গা ট্রেসক এসট
ডাউনসলাড কসর বযবহার করা োসব।
ট্ররসজসেশসনর মাধযসম একাউন্টধারী মৃর্ বযসির র্েয ট্রদখসর্ পাসবন। এ ট্রেসে দাফন
করার েময় ট্রদয়া একসট সেসরয়াল নম্বর সদসয় োচম করসল েহসজই কাসির্ বযসির েব
র্েয চসল আেসব। এই ট্রপসজর মাধযসম সবসদসশ অবস্থানরর্ নাগসরকরা র্াসদর আত্বীয়স্বজসনর কবসর পুষ্পস্তবক অপমণ, ট্রকারাআন খাসন, ট্রদায়া মাহসফল করাসর্ পারসবন।
েফটওয়যারসট বর্মমাসন ট্রটসেং পেমাসয় রসয়সছ।
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জনাব ট্রমাোঃ শাহাবুসদ্দন খান, োসবক েসচব, ঢাকা দসেণ সেসট কসপমাসরশন,
secretary@dscc.gov.bd
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স্মাটম ট্রকে মযাসনজসমন্ট সেসেম সেসেম বাস্তবাসয়র্ হসল ঢাকা দসেণ সেসট কসপমাসরশসনর
েকল মামলার হালনাগাদ র্েয পাওয়া োসব। ট্রকান আইনজীসব ট্রকান মামলা পসরচালনা
করসছন, মামলাসট কসব আদালসর্ উপস্থাসপর্ হসব, মামলার েবমসশষ অবস্থা সক ইর্যাসদ
সবষসয় োসবমক র্েয পাওয়া োসব। একই োসে মামলার র্াসরখ েম্পমসক অসটা সেসেম
ট্রজসনসরসটট ট্রনাসটসফসকশন চসল োসব মাননীয় ট্রময়র, প্রধান সনবমাহী কমমকর্মা, আইন
কমমকর্মােহ েংসিষ্ট েকসলর কাসছ। মামলার গুরুত্বপূণম নসেপে স্থায়ীিাসব েংরসের্
োকসব। বর্মমাসন এযাপেসট ট্রটসেং পেমাসয় রসয়সছ।
-

(২/৩ )
৯

/

(

)

8

PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb
D™¢vebx D‡`¨vM mg~n
µg ms¯’vi
B‡bv‡fkb
D™¢vebx
D‡`¨vMwUi
(K)
D‡`¨vMwU
D‡`¨v‡Mi mswÿß weeiY D‡`¨vM D™¢vebx D‡`¨vM
bvg Awdmv‡ii bvg, D‡`¨vM/DËgPP©vi D™¢ve‡Ki bvg, D‡`¨vMwUi RvZxq/AvÂwjK (100 k‡ãi g‡a¨) ev¯Íevqb
msµvšÍ
†gvevBj I B- mswÿß wk‡ivbvg †gvevBj I B- cvBjwUs
ch©v‡q
msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv
‡gBj b¤^i
‡gBj b¤^i m¤úbœ n‡q‡Q †iwcø‡Kkb‡hvM¨
fvjgv‡bi (hw` _v‡K)
wK bv?
wK bv?
Qwe (2/3
(L) cvBjwUs
wU)
n‡q _vK‡j
Gi mgq
1. PÆMÖvg
Rbve Avey wewfbœ K‡cv©‡iU Av.R.g. bvwQi
K) n¨vu
nu¨v
wewfbœ K‡cv©‡iU cÖwZôv‡bi mshy³
wmwU
kv‡n` †PŠayix
cÖwZôv‡bi
DÏxb
c„ô‡cvlKZvq I A_v©q‡b
K‡c©v‡ikb
mwPe,
c„ô‡cvlKZvq I gvbbxq †gqi,
L)
bM‡ii moKØxc, PZ¡i,
PÆMÖvg wmwU A_v©q‡b bM‡ii PÆMÖvg wmwU 03/07/2018
mxgvbv cÖvPxi I Ae¨eüZ
K‡cv©‡ikb moKØxc, PZ¡i, K‡cv©‡ikb
wLª.
ev cwiZ¨³ ¯’v‡b evMvb,
†gvevBj:
mxgvbv cÖvPxi I
†gvevBj:
gy¨ivj, SYv© BZ¨vw`
01816354248 Ae¨eüZ ev 01713120860
¯’vc‡bi gva¨‡g †mŠ›`h©
B-‡gBj :
cwiZ¨³ ¯’v‡b
B-‡gBj :
ea©‡bi j‡ÿ¨ B‡Zvg‡a¨
24 wU moK Øxc, 30 wU
ctgcccsec@ evMvb, gy¨ivj, cccmayor@
gmail.com
gmail.com
SYv© BZ¨vw`
PZ¡i, 15 wU mxgvbv
¯’vc‡bi gva¨‡g
cÖvPxi, 15 wU cwiZ¨³
†mŠ›`h© e„w×|
¯’v‡b evMvbmn 10 wU
gy¨ivj I 12 wU SYv© ¯’vcb
Kiv n‡q‡Q|
2.
IqvW© Kvh¨vjq
GK‡mm Uz
K) nu¨v
nu¨v
AbjvB‡b bvMwiK
mshy³
†_‡K wewfbœ
Bbdi‡gkb L) 10-07mb`cÎ weZiY|
mb`cÎ
(GUzAvB) cÖKí
2018
AbjvB‡b
cÖ`v‡bi e¨e¯’v
4.
AbjvB‡b †nvwìs Avievb cvewjK K) nu¨v
nu¨v
†nvwìs U¨v· g¨v‡bR‡g›U mshy³
U¨v· I †UªW
GÛ
mdU&Iq¨vi I AbjvBb
jvB‡mÝ
Gbfvqib‡g›Uvj L) 05-08†UªW jvB‡mÝ|
m¤úwK©Z mKj †nj_ †m±i
2018
Kvh©µg
†Wfjc‡g›U
m¤úv`b|
cÖ‡R±
5.
Pwm‡Ki mKj †gvnv¤§` BKevj K) nu¨v
nu¨v
B›Uv‡iw±f I‡qe †cvU©vj, mshy³
Kg©Kv‡Ûi
nvmvb
I‡qe †eBmW wi‡cvwU©s
djvdj gvbbxq AvBwU Awdmvi, L) 16-11Uzj I ¯§vU© W¨vk‡evW©|
†gqimn D×©Zb PÆMÖvg wmwU
2017
Kg©KZv©e„‡›`i
K‡c©v‡ikb
mivmwi ch©‡eÿY †gvevBj:
I m¤§vwbZ 01911435627
bvMwiKM‡Yi
B‡gBj:
m¤ú„³Zv e„w×| iqbalhasanctg
@yahoo.com

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii
¯^vÿi I ZvwiL

9

Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb
Lyjbv|

2017-18 A_© eQ‡ii B‡bv‡fkb wU‡gi Z_¨
µwgK bs
1.
2.

welq
`ßi/ms¯’vi bvg
B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

3.

D™¢vebx D‡`¨vM/mswÿß wk‡ivbvg

4.

D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

5.
6.
7.

(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv ?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq
D‡`¨vMwU RvZxq/AvÂwjK ch©v‡q †iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv ?
D‡`¨v‡Mi mswÿß weeiY

8.
9.

D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe
D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv

Z_¨ weeiY
Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb
Rbve cjvk KvwšÍ evjv
cÖavb wbev©nx Kg©KZ©v
Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb
‡gvevBjt 01711-380496
ceo.kcc.kln@gmail.com
‡gvevBj G¨vc‡mi gva¨‡g moK evwZ cÖwZ¯’vcb I AveR©bv AcmviY
mnwRKiY
‡kL nvmvb nvwmeyj nK
AvBwU g¨v‡bRvi
Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb
‡gvevBjt 01718-404038
bappa99cac@gmail.com
(K) n‡q‡Q
(L) RyjvB n‡Z b‡f¤^i 2018
bv
moK evwZ I AveR©bv Acmvi‡Yi cÖ‡qvRb n‡j †mev MÖnxZv‡K ¯^kwi‡i
Awd‡m G‡m Av‡e`b Ki‡Z nq| †gvevBj G¨vc‡mi gva¨‡g G mgm¨v
`ªæZ mgvavb Kiv hvq| d‡j †mev MÖnxZvi mgq I A‡_©i mvkÖq nq|
`ªæZ AveR©bv AcmviY Kiv
bZzb moK evwZ ¯’vcb
cyiv‡bv moKevwZ †givgZ Kiv mnwRKiY
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2018-19 A_© eQ‡ii B‡bv‡fkb wU‡gi Z_¨
µwgK bs
1.
2.

welq
`ßi/ms¯’vi bvg
B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

3.
4.

D™¢vebx D‡`¨vM/mswÿß wk‡ivbvg
D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

5.
6.
7.

(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv ?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq
D‡`¨vMwU RvZxq/AvÂwjK ch©v‡q †iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv ?
D‡`¨v‡Mi mswÿß weeiY

8.
9.

D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe
D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv

Z_¨ weeiY
Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb
Rbve cjvk KvwšÍ evjv
cÖavb wbev©nx Kg©KZ©v
Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb
‡gvevBjt 01711-380496
ceo.kcc.kln@gmail.com
Ab jvB‡b †KwmwmÕi Iqvb ÷c mvwf©m cÖ`vb
‡kL nvmvb nvwmeyj nK
AvBwU g¨v‡bRvi
Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb
‡gvevBjt 01718-404038
bappa99cac@gmail.com
(K) bv
(L) bv
bv
Iqvb ÷c mvwf©m Gi gva¨‡g bMievmx‡K †mev wb‡Z wewfbœ
`ß‡i hvIqvi cÖ‡qvRb nq bv|
bvMwiKMY GK RvqMv †_‡K mKj my‡hvM myweav ‡c‡h
_v‡Kb d‡j †mev MÖnxZvi mgq I A‡_©i mvkÖq nq|
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ewikvj wmwU K‡cv©‡ikb
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µg
1.
2.

welq
`ßi/ ms¯’vi bvg
B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj I B‡gBj b¤^i

3.
4.

D™¢vebx D‡`¨vM/DËgPP©vi mswÿß wk‡ivbvg
D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I B‡gBj b¤^i

5.

6.
7.

8.
9.

Z_¨/ weeiY
ewikvj wmwU K‡cv©‡ikb
‡gvt Bmivj †nv‡mb,
01915-856046
israilbge@yahoo.com
w_ªwW †Reªv †µvwms ¯’vcb
‡miwbqvevZ mvw`K Ave`yjøvn
01711-536322
mayor@barisalcity.gov.bd
n‡q‡Q|

K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wKbv?
L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq ( ....
†_‡K
)
2 †gÕ 2019 wLªt †_‡K 30 †gÕ 2019 wLªt
D‡`¨vMwU RvZxq / AvÂwjZ chv©‡q
†iwcø‡Kkb‡hvM¨
†iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv?
D‡`¨vMwUi mswÿß weeiY (100 k‡ãi g‡a¨) ‡Reªv †µvwms ¯’vc‡bi d‡j DPzu w¯úªW †eªKvi ¯’vcb bv K‡iB
hvbevn‡bi MwZ Kwg‡q wbwe‡©Nœ Avivg`vqK fv‡e Rbmvavib
PjvPj Ki‡Z cvi‡e| mn‡RB `~i †_‡K †`Lv hvq ZvB moK
`~N©Ubv nevi m¤¢vebv _v‡K‡e bv| mn‡RB iv¯Ív cvivcvi nIqv
hv‡e d‡j Rbwbivßv wbðZ n‡e|
D‡`¨vMwUi ev¯Íevqb msµvšÍ fv‡jvgv‡bi Qwe
(2/3wU)
D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/ cÖKvkbv
(hw` _v‡K)
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bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
µt bs

welq

Z_¨/weeiY

1.

`ßi /`ßi bvg

bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb

2.

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

3.

D™¢vebx D‡`¨vM/DËg PP©vi mswÿß wk‡ivbvg

4.

D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I B-†gBj b¤^i

5.

K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv ?
L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq (......‡_‡K......)

Rbve †gvt gCbyj Bmjvg
bMi cwiKíbvwe`
moin_planning@yahoo.com
01913910393
K) m¤úwË e¨e¯’vcbvi ¯^qswµq wm‡÷g md&UIq¨vi
L) †UªW jvB‡mÝ mdUIq¨vi cÖYqb
Rbve †gvt gCbyj Bmjvg
bMi cwiKíbvwe`
moin_planning@yahoo.com
01913910393
Pjgvb

6.

D‡`¨vMwUi RvZxq/AvÂwjK chv©‡q †iwcø‡Kkb wK bv /

wmwU K‡c©v‡ikb I †cŠimfv‡Z †iwcø‡Kkb †hvM¨

7.

D‡`¨v‡Mi mswÿß weeiY (100 k‡ãi g‡a¨)

K) m¤úwË e¨e¯’vcbvi ¯^qswµq wm‡÷g md&UIq¨vi cÖYqb K‡i
AbjvB‡bi gva¨‡g bMievmx wmwU K‡c©v‡ik‡bi gvwjKvbvaxb d¬¨vU,
†`vKvb I BRviv Kvh©µg m¤úv`b Ki‡Z cvi‡e|

8.

D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe (2/3) wU

L) †UªW jvB‡mÝ mdUIq¨v‡ii gva¨‡g bMievmx AbjvB‡bi gva¨‡g
bZzb ‡UªW jvB‡mÝ MÖnY I bevqb Ki‡Z cvi‡e| G‡Z Rb‡fvMvwšÍ
Kg‡e Ges mg‡qi mvkªq n‡e|
Qwe mshy³

9.

D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv (hw` _v‡K)

wjd‡jU/cÖKvkbv ¯‹¨vb Kwc mshy³|
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gvbbxq cÖavbgš¿xi Kvh©vjq¯’ G Uz AvB cÖK‡íi Òmvwf©m B‡bv‡fkb dvÛÓ‡_‡K A_©vqbK…Z Ò‡gvevBj Gm.Gg.GmÓ Gi gva¨‡g Mf©eZx gv I beRvZK
wkïi wUKv cÖ`vb m¤úwK©Z Z_¨ wWwRUvjvBRW Kivi cÖKíÓ (Service
delivery of Child & Mother Immunization through SMS) iscyi
wmwU K‡c©v‡ikb, iscyi, kxl©K cÖKí G cÖ‡R‡±i gva¨‡g wmwU K‡c©v‡ik‡bi
AvIZvfz³ 33 wU Iqv‡W©i cÖvq 7000 gv I wkïi †gvevB‡ji gva¨‡g
†iwR‡óªkbmn wUKv cÖ`vb Z_¨ †cÖib Kiv n‡e| G‡Z K‡i †hgb mgqgZ
mKj gv I wkï‡K mwVK wUKv cÖ`vb Z_¨ I wUKv †`qv m¤¢e n‡e Ab¨w`‡K gv
I wkïi AKvj g„Zy¨i nvi †iva n‡e GQvov GKwU kw³kvjx wWwRUvj
†WUv‡eR e¨e¯’vcbv ˆZix Kiv m¤¢e n‡e hv eZ©gv‡b miKv‡ii Òwfkb-2021Ó
iæcKí †K ev¯Íevqb Ki‡e|
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Attendance

)
২৩ )

৯.

ময়মনসেংহ সেসট কসপমাসরশন
ক্রোঃ
1.
2.

সবষয়
দপ্তর/ েংস্থার নাম
ইসনাসিশন অসফোসরর নাম,
ট্রমাবাইল ও ই- ট্রমইল নম্বর

র্েয/ সববরণ
ময়মনসেংহ সেসট কসপমাসরশন
ট্রমাহাম্মদ আসনায়ার ট্রহাসেন, প্রধান সনবমাহী কমমকর্মা, ময়মনসেংহ সেসট কসপমাসরশন; ট্রমাবাইলোঃ
01712-797060
21

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

উদ্ভাবনী উসদযাগ/ উত্তম চচমার
েংসেপ্ত সশসরানাম
উসদযাগসটর উদ্ভাবসকর নাম,
ট্রমাবাইল ও ই- ট্রমইল নম্বর
ক) উসদযাগসটর পাইলসটং েম্পন্ন
হসয়সছ সক না?
খ) পাইলসটং হসয় োকসল এর
েময়
উসদযাগসটর জার্ীয়/ আঞ্চসলক
পেমাসয় ট্ররসিসকশন ট্রোগয সকনা?
উসদযাসগর েংসেপ্ত সববরণ (100
শসের মসধয)

উসদযাগ বাস্তবায়ন েংক্রান্ত িাল
মাসনর ছসব (2/3সট)
উদ্ভাবনী উসদযাগ েংক্রান্ত
সলফসলট/ প্রকাশনা (েসদ োসক)

ই-ট্রমইল: ceo.mcc2018@gmail.com
ময়মনসেংহ সেসট কসপমাসরশসন মানব বজময বযবস্থাপনা
জনাব ইকরামুল হক, ট্রময়র, ময়মনসেংহ সেসট কসপমাসরশন,
ট্রমাবাইলোঃ 01713434602,
ই-ট্রমইল: mymensinghmayor.titu@gmail.com
ক) হ্াাঁ
খ) 01.04.2019 সরোঃ
হ্াাঁ
ময়মনসেংহ সেসট কসপমাসরশন এলাকায় প্রায় 8 লে ট্রলাসকর বেবাে। ট্রদসশর অন্যান্য নগসরর
মর্ এখাসনও ট্রকান োসবমক সুয়াসরজ বযবস্থা । মানববজময বযবস্থাপনা েম্পূর্ণম িাসব অন-োইট
স্যাসনসটশন বযবস্থার উপর সনর্ভ্মশীল। নগসরর প্রায় অসধকাংশ মানুষ অস্বাস্থযকর এবং পসরসবশ
অবান্ধব মযানুসয়ল পিসর্সর্ ট্রেপসটক টযাংক পসরষ্কার কসর োসক। ো বর্মাসন ট্রেসকন্ডারী
চযাসলঞ্জ্য সহসেসব ট্রদখা সদসয়সছ। নাগসরক জীবসনর উন্নয়ণ র্ো পসরসবশ রোসেম নগসর
সুষ্ঠুিাসব মানব বজময বযবস্থাপনার লসেয একসট পয়োঃবজময পসরসশাধন ট্রকন্দ্র প্রসর্ষ্ঠা করা
হসয়সছ। খ
-কসম্পাষ্ট তর্সর হসব। প্রােসমক িাসব প্রায়
1,52,000 নগরবােীর পয়োঃবসজমযর সনরাপদ এবং স্বাস্থযেম্মর্ েংগ্রহ,পসরবহন,এবং পসরসশাধন
করা হসচ্ছ। এ উসদযাগসট বাস্তবায়সনর লসেয সেসট কসপমাসরশন হসর্ সলফসলট, মাইসকং, স্থানীয়
পসেকােহ সবসিন্ন মর্সবসনময় েিায় আসলাচনা করা হসচ্ছ এবং অে দপ্তসর একসট হটলাইন
চালু করা হসয়সছ ট্রেখাসন নাগসরকসদর েমস্যা জানার োসে োসে েমাধাসনর বযবস্থা গ্রহণ করা
হসচ্ছ। এবং নাগসরকসদর মসধয জনেসচর্নর্াও তর্সর হসচ্ছ।
উসদযাগ বাস্তবায়ন েংক্রান্ত িাল মাসনর ছসব (2/3সট) েংেুি
সলফসলট েংেুি

22

সলফসলট-01

সলফসলট-02
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স্থানীয় সরকার প্রতকৌশল অডিদপ্তর (এলডিইডি)
ক্রম ডবষয়
১
দপ্তর/ সংস্থার নাম
২ ইতনাতেশন অডিসাতরর নাম,
নমাবাইল ও ই-নমইল এতেসঃ
৩ উদ্ভাবনী উতযাগ/ উত্তমচচ যার
সংডক্ষপ্ত ডশতরানাম
৪
উতযাগটির উদ্ভাবতকর নাম,
নমাবাইল ও ই-নমইল এতেসঃ
৫ (ক) উতযাগটির পাইলটিং সম্পন্ন
হতয়তে ডক না?
(খ) পাইলটিং হতয় থাকতল এর
সময়
৬
৭

৮
৯

তথ্য/ ডববরণ
স্থানীয় সরকার প্রতকৌশল অডিদপ্তর (এলডিইডি)
নশখ মুিাক্কা িাতহর
০১৭১৫-৩৫০৭২৩, se.planning@lged.gov.bd
এলডিইডি ডিআইএস নপাট যাতলর মাধ্যতম রাস্তা দ্বারা উপকৃত িনসংখ্যা ডনরুপন।
ইতনাতেশন টিম, এলডিইডি সদর দপ্তর
হয়ডন।

উতযাগটি িাতীয়/ আঞ্চডলক
নদশব্যাপী উতযাগটি বাস্তবাডয়ত হতয়তে
পর্ যাতয় নরডিতকশনতর্াগ্য ডক না?
উতযাতগর সংডক্ষপ্ত ডববরণ
ডিআইএস নপাট যাতলর মাধ্যতম নকান সড়তকর চারপাতশ ডনডদ যষ্ট দূরতের মতধ্য িনসংখ্যা
কত আতে তা নবর করা র্াতব, র্া ঐ সড়কটির ব্যবহারকারীর সংখ্যার একটি িারণা নদয়।
সড়তকর ব্যবহারকারীর সংখ্যা সড়কটির গুরুে ডনি যারতণর অন্যতম ডনয়ামক, র্া ডনমযান ও
রক্ষনাতবক্ষতনর িন্য সড়ক ডনব যাচতন ব্যবহৃত হয়।
উতযাগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
োতলামাতনর েডব
উদ্ভাবনী উতযাগ সংক্রান্ত
ডলিতলট/ প্রকাশনা

24

ক্রম ডবষয়
১
দপ্তর/ সংস্থার নাম
২ ইতনাতেশন অডিসাতরর নাম, নমাবাইল
ও ই-নমইল এতেসঃ
৩ উদ্ভাবনী উতযাগ/ উত্তমচচ যার সংডক্ষপ্ত
ডশতরানাম
৪
উতযাগটির উদ্ভাবতকর নাম, নমাবাইল
ও ই-নমইল এতেসঃ
৫ (ক) উতযাগটির পাইলটিং সম্পন্ন
হতয়তে ডক না?
(খ) পাইলটিং হতয় থাকতল এর সময়
৬ উতযাগটি িাতীয়/ আঞ্চডলক পর্ যাতয়
নরডিতকশনতর্াগ্য ডক না?
৭
উতযাতগর সংডক্ষপ্ত ডববরণ

৮
৯

তথ্য/ ডববরণ
স্থানীয় সরকার প্রতকৌশল অডিদপ্তর (এলডিইডি)
নশখ মুিাক্কা িাতহর
০১৭১৫৩৫০৭২৩, se.planning@lged.gov.bd
ই-মডিউল অন নকাি অব কন্ডাক্ট
ইতনাতেশন টিম ও Bangladesh Agricultural Infrastructure Development
Program (BAIDP), এলডিইডি সদর দপ্তর
হয়ডন।
নদশব্যাপী উতযাগটি বাস্তবাডয়ত হতয়তে
এলডিইডি বাংলাতদতশর বৃহত্তম প্রতকৌশল সংস্থা। নদতশর প্রডতটি উপতিলায় এর
কার্ যালয় রতয়তে। এসকল কার্ যালতয়র কমযকতযা-কমযচারীতদর সরকারী কমযচারী ডহতসতব
দাডয়ে পালতনর িন্য নবশ ডকছু সুডনডদ যষ্ট আইন ও ডবডি-ডবিান প্রডতপালতনর
বাধ্যবািকতা রতয়তে, নর্মন সরকারী কমযচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) ডবডিমালা-১৯৮৫,
সরকারী কমযচারী (আচরণ) ডবডি-১৯৭৯, িাতীয় শুদ্ধাচার নকৌশল, িাতীয় ক্রয় সংক্রান্ত
তনডতকতা ডবডি, ডপডপএ-২০০৬, ডপডপআর-২০০৮, ইতযাডদ। এসকল আইন-কানুনসমূহ
অতযন্ত ব্যাপক এবং এগুতলা প্রডতপালন ও প্রতয়াতগর িন্য প্রডতডনয়ত স্টাডি করতত হয়।
সুস্পষ্টোতব িানা থাকতল কমযকতযা-কমযচারীতদর দাডয়ে পালনকাতল উদ্ভুত ডবডেন্ন
িরতনর পডরডস্থডত নমাকাতবলা করতত সুডবিা হয়। আবার এসকল আইন সংক্রান্ত
িকুতমন্ট হাততর নাগাতল থাকতল এর ব্যবহার সহতি করা র্ায়। সকল কমযকতযাকমযচারীতদর সদর দপ্ততর বা আঞ্চডলক কার্ যালতয় ডনতয় এতস এিরতনর প্রডশক্ষণ প্রদান
করা অতযন্ত সময় সাতপক্ষ ও ব্যয় সাধ্য কাি। ই-মডিউলটি ব্যবহার কতর কমযকতযাকমযচারীগন ইন্টারতনতটর মাধ্যতম ডনতিতদর সুডবিািনক সমতয় অডিতস বা বাসায়
বতস নকাি অব কন্ডাক্ট চচ যা করতত পাতরন। এতত কতর কমযকতযা-কমযচারীতদর এবং
একইোতব সরকাতরর সময় ও খরচ কম লাগতে।

উতযাগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
োতলামাতনর েডব
উদ্ভাবনী উতযাগ সংক্রান্ত ডলিতলট/
প্রকাশনা
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ক্রম ডবষয়
১
দপ্তর/ সংস্থার নাম
২ ইতনাতেশন অডিসাতরর নাম,
নমাবাইল ও ই-নমইল এতেসঃ
৩ উদ্ভাবনী উতযাগ/ উত্তমচচ যার
সংডক্ষপ্ত ডশতরানাম
৪
উতযাগটির উদ্ভাবতকর নাম,
নমাবাইল ও ই-নমইল এতেসঃ
৫ (ক) উতযাগটির পাইলটিং সম্পন্ন
হতয়তে ডক না?
(খ) পাইলটিং হতয় থাকতল এর
সময়
৬
৭
৮
৯

তথ্য/ ডববরণ
স্থানীয় সরকার প্রতকৌশল অডিদপ্তর (এলডিইডি)
নশখ মুিাক্কা িাতহর
০১৭১৫৩৫০৭২৩, se.planning@lged.gov.bd
এলডিইডি’র উন্নয়নমূলক কমযকান্ড সম্পতকয তথ্য প্রদান
ইতনাতেশন টিম, এলডিইডি সদর দপ্তর
২টি উপতিলায় পাইলটিং করা হতে।
পাইলটিং কার্ যক্রম নিব্রুয়াডর, ২০১৯ নথতক চলতে।

উতযাগটি িাতীয়/ আঞ্চডলক
নরডিতকশনতর্াগ্য, পাইলটিং নশতষ িাতীয় পর্ যাতয় নরডিতকশন করা হতব।
পর্ যাতয় নরডিতকশনতর্াগ্য ডক না?
উতযাতগর সংডক্ষপ্ত ডববরণ
নমাবাইল অযাতপর মাধ্যতম নর্তকাতনা নাগডরক উপতিলাডেডত্তক এলডিইডি’র উন্নয়নমূলক
কমযকান্ড সংক্রান্ত তথ্য পাতবন এবং কাি সংক্রান্ত ডিিব্যাক নদয়া র্াতব।
উতযাগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
োতলামাতনর েডব
উদ্ভাবনী উতযাগ সংক্রান্ত
ডলিতলট/ প্রকাশনা
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জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তর কর্ৃক ১৭-১৮ ও ১৮-১৯ অেম বছসর বাস্তবাসয়র্/বাস্তবায়নাধীন উদ্ভাবনী উসদযাসগর র্েয

ক্রম
১.
২.

সবষয়
দপ্তর/েংস্থার নামোঃ
ইসনাসিশন অসফোসরর নাম,
ট্রমাবাইল ও ইসমইল নম্বরোঃ

র্েয/সববরণ
জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তর
এ এইচ এম খাসলকুর রহমান
০১৯২১-০৮৩০৯৩, hasnat.dphe@gmail.com

৩.

উদ্ভাবনী উসদযাগ/উত্তমচচমার েংসেপ্ত
সশরনামোঃ

পাসনর উৎে বা সটউবওসয়সলর বরাদ্দ প্রদাসন গ্রাহসকর ট্রিাগাসন্ত সনরেন

৪.

উসদযাগসটর উদ্ভাবসকর নাম, ট্রমাবাইল
ও ইসমইল নম্বরোঃ

ট্রমাোঃ আখর্ার ট্রহাসেন
উপ-েহকারী প্রসকৌশলী
মুসন্সগঞ্জ্ েদর
akter.hossen722@gmail.com

৫.

৬.
৭.

৮.
৯.

(ক). উসদযাগসটর পাইলসটং েম্পন্ন
হসয়সছ সকনা?
(খ). পাইলসটং হসয় োকসল এর েময়
(…ট্রেসক…)
উসদযাগসট জার্ীয়/আঞ্চসলক পেমাসয়
ট্ররসিসকশনসোগয সক না?
উসদযাসগর েংসেপ্ত সববরণ (১০০
শসের মসধয)

উসদযাগ বাস্তবায়ন েংক্রান্ত িাসলা
মাসনর ছসব (২/৩ সট)
উদ্ভাবনী উসদযাগ েংক্রান্ত
সলফসলট/প্রকাশনা (েসদ োসক)

ট্রমাবাইল: ০১৬৮২-৫০২০২০
পাইলসটং েম্পন্ন হয়সন

উসদযাগসট জার্ীয়/আঞ্চসলক পেমাসয় ট্ররসিসকশনসোগয।
জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তর পল্লী অঞ্চসল সনরাপদ পাসন েরবরাসহর জন্য নলকূপ বা
অন্যান্য উপেুি পাসনর উৎে স্থাপন কসর োসক। নলকূসপর জন্য োধারণ জনগণ দপ্তসর
আসবদন কসর এবং পরবর্মীসর্ বরাদ্দ ও স্থান সনবমাচন নীসর্মালা অনুোয়ী উি আসবদনেমূহ
হসর্ নলকূসপর বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দপ্রাপ্ত গ্রাহসকর সনকট হসর্ েহায়ক চাাঁদা গ্রহণ
করা হয় ও নলকূপ স্থাপন ট্রশসষ র্া গ্রাহসকর সনকট হস্তান্তর করা হয়। প্রচসলর্ পিসর্সর্
আসবদন দাসখল ট্রেসক শুরু কসর বরাদ্দপ্রাসপ্ত ও নলকূপ হস্তান্তর পেমন্ত গ্রাহকসক কসয়কবার
দপ্তসর আেসর্ হয়। অসনকেময় দালাসলর খপ্পসর পসে সনধমাসরর্ েহায়ক চাাঁদার ট্রচসয়
অসর্সরি অেম খরচ করােহ সবসিন্ন ট্রিাগাসন্তর স্বীকার হন গ্রাহক। এ ট্রিাগাসন্ত সনরেসনর জন্য
উদ্ভাবনী উসদযাগসট গ্রহণ করা হসয়সছ। এসর্ এেএমএে ও ওসয়বোইসটর মাধযসম গ্রাহক
জানসর্ পারসবন বরাদ্দ প্রাসপ্ত, েহায়ক চাাঁদা গ্রহণ ও নলকূপ স্থাপসনর সবসিন্ন র্েয ো েময় ও
অসেমর অপচয় হ্রাে করসব।
েংগ্রহ করা েম্ভব হয় নাই
নাই

ইসনাসিশন অসফোসরর োের ও র্াসরখ
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ক্র
ম
১.
২.

৩.
৪.
৫.

৬.

৭.

৮.
৯.

সবষয়

র্েয/সববরণ

দপ্তর/েংস্থার নামোঃ
ইসনাসিশন অসফোসরর
নাম, ট্রমাবাইল ও ইসমইল
নম্বরোঃ
উদ্ভাবনী উসদযাগ/উত্তমচচমার
েংসেপ্ত সশরনামোঃ

জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তর
এ এইচ এম খাসলকুর রহমান
০১৯২১০৮৩০৯৩, hasnat.dphe@gmail.com

উসদযাগসটর উদ্ভাবসকর নাম,
ট্রমাবাইল ও ইসমইল নম্বরোঃ
(ক). উসদযাগসটর পাইলসটং
েম্পন্ন হসয়সছ সকনা?
(খ). পাইলসটং হসয় োকসল
এর েময় (…ট্রেসক…)
উসদযাগসট জার্ীয়/আঞ্চসলক
পেমাসয় ট্ররসিসকশনসোগয সক
না?
উসদযাসগর েংসেপ্ত সববরণ
(১০০ শসের মসধয)

ট্রমাোঃ ওয়াসলউল ট্রহাসেন উল্লাে, উপ-েহকারী প্রসকৌশলী, পাকুসিয়া উপসজলা, সকসশারগঞ্জ্।
০১৭২৫৩৭২১২২, ullash35ahil@gmail.com
পাইলসটং েম্পন্ন হয়সন

উসদযাগ বাস্তবায়ন েংক্রান্ত
িাসলা মাসনর ছসব (২/৩ সট)
উদ্ভাবনী উসদযাগ েংক্রান্ত
সলফসলট/প্রকাশনা (েসদ
োসক)

উপসজলা সিসত্তক সটউবওসয়ল স্থাপন র্েয েহাসয়কা

উসদযাগসট জার্ীয়/আঞ্চসলক পেমাসয় ট্ররসিসকশনসোগয।

েরকাসর ট্রেবা প্রাসপ্তর দীর্মেূসের্া পসরহার কসর সকিাসব জনগনসক দ্রুর্েমসয়, ট্রিাগাসন্ত এসেসয় ট্রেবা প্রদান
করা োয় এই সনসয় জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তর কর্ৃমক সবসিন্ন উদ্ভাবনী উসদযাগ গ্রহণ করা হয়। এরই
ধারাবাসহকর্ায় প্রােসমকিাসব সকসশারগঞ্জ্ ট্রজলার পাকুসিয়া উপসজলায় “উপসজলা সিসত্তক সটওবওসয়ল
স্থাপন র্েয েহাসয়কা ” সশসরানাসম একসট উদ্ভাবনী উসদযাগ গ্রহণ করা হসয়সছ।
এ উসদযাসগর মূল উসদ্দশ্য হল একসট র্েয স্মরসণকায় ইউসনয়ন ওয়ারী েমগ্র উপসজলার নলকূপ স্থাপন েংক্রান্ত
প্রসয়াজনীয় র্েয এসর্ উসল্লখ োকসব ট্রেমন পাসনর স্তর েম্পমসকর্ র্েয, পাসনর সস্থসর্ র্ল েংক্রান্ত র্েয, পাসনর
সবসিন্ন স্তসর আয়রন ও আসেমসনক মাো েংক্রান্ত র্েয, প্রেুসিগর্ েমাধান এবং েংসিষ্ট ইউসনয়ন এর দাসয়ত্ব
প্রাপ্ত নলকূপ ট্রমকাসনসকর ট্রমাবাইল নম্বর ইর্যাসদ।
অসনক েময় ট্রদখা োয় ট্রেবা প্রদানকারী মাঠ পেমাসয়র একজন কমমকর্মা হওয়ায় ট্রেবা গ্রহীর্া অসনক েময়
কােমালসয় এসে ট্রেবা প্রদানকারীর োোৎ পায় না। এসর্ ট্রেবা গ্রহীর্ার অসধক েময় বযয় হয় এবং ট্রেবা ট্রপসর্
সবলম্ব হয়। আবার অসনক েময় অসিজ্ঞ নলকূপ ট্রমকাসনসকর অবের জসনর্ কারসন অেবা বদসল জসনর্ কারসন
র্ার স্থলাসিসষি নর্ুন নলকূপ ট্রমকাসনসকর েংসিষ্ট ইউসনয়সনর নলকূপ স্থাপন েংক্রান্ত ট্রকান ধারনা োসক না
ফসল ট্রেবা গ্রহীর্ার ট্রেবা ট্রপসর্ সবলম্ব হয়। এই স্মরসনকার মাধযসম উপেুি র্েয গুসলা হাসর্র কাসছ োকসল
জ্ঞান িাগািাসগর পাশাপাসশ েংসিষ্ট ট্রেবা ট্রপসর্ জনগসনর ট্রিাগাসন্তর পসরমান অসনকাংসশ কমসব বসল আশা
করা োয়।
েংগ্রহ করা েম্ভব হয় নাই
নাই

ইসনাসিশন অসফোসরর োের ও র্াসরখ

জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তর কর্ৃক ১৭-১৮ ও ১৮-১৯ অেম বছসর বাস্তবাসয়র্/বাস্তবায়নাধীন উদ্ভাবনী উসদযাসগর র্েয
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ক্র
ম
১.
২.

সবষয়

র্েয/সববরণ

দপ্তর/েংস্থার নামোঃ
ইসনাসিশন অসফোসরর
নাম, ট্রমাবাইল ও ইসমইল
নম্বরোঃ
উদ্ভাবনী উসদযাগ/উত্তমচচমার
েংসেপ্ত সশরনামোঃ

জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তর
এ এইচ এম খাসলকুর রহমান
০১৯২১০৮৩০৯৩, hasnat.dphe@gmail.com

৪.

উসদযাগসটর উদ্ভাবসকর নাম,
ট্রমাবাইল ও ইসমইল নম্বরোঃ

৫.

(ক). উসদযাগসটর পাইলসটং
েম্পন্ন হসয়সছ সকনা?
(খ). পাইলসটং হসয় োকসল
এর েময় (…ট্রেসক…)
উসদযাগসট জার্ীয়/আঞ্চসলক
পেমাসয় ট্ররসিসকশনসোগয সক
না?
উসদযাসগর েংসেপ্ত সববরণ
(১০০ শসের মসধয)

ট্রমাোঃ খাসলদ োলাহউসদ্দন, সনবমাহী প্রসকৌশলী
salahuddin830@yahoo.com,
০১৮৮৪৫৫৩৩৫২
পাইলসটং েম্পন্ন হসয়সছ

৩.

৬.

৭.

৮.

Thursday Sharing

জানুয়ারী, ১৮ হসর্ জুন, ১৮।
উসদযাগসট জার্ীয় পেমাসয় ট্ররসিসকশনসোগয।

Thursday Sharing ট্রেশনসট জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তসরর প্রসশেণ সবিাগ কর্ৃক পাইসলাসটংকৃর্ একসট
ইসনাসিশন। অসধদপ্তসরর কমমকর্মা- কমমচারীসদর অসধদপ্তসরর কােমক্রম েংসিষ্ট সবসিন্ন তবসচেযপূণম সবষসয়র উপর
আগ্রহ েৃসষ্ট করার উসদ্দসশ্য প্রসর্ মাসের ট্রশষ বৃহস্পসর্বার এই ট্রেশনসট পসরচাসলর্ হয়। োধারণর্ ট্রকান
কমমকর্মা-কমমচারী তবসদসশক প্রসশেন ট্রশসষ বা আিযন্তরীণ অন্য ট্রকান প্রসর্ষ্ঠান কর্ৃমক পসরচাসলর্ প্রসশেন
ট্রশসষ অসধদপ্তসর প্রর্যাবর্মন করসল র্াসদর লব্ধ জ্ঞান ও প্রসশেন গ্রহনকালীন সবসিন্ন অসিজ্ঞর্া েহকমমীসদর
োসে ট্রশয়ার কসরন। এর বাইসর ট্রকান কমমকর্মা- কমমচারী অসধদপ্তরীয় সবষয়াসদর োসে েংসিষ্ট ট্রকান বই,
ডকুসমন্টাসর বা জানমাল ট্রেসকও লব্ধ জ্ঞান ট্রশয়ার করসর্ পাসরন। প্রধান কােমালসয়র বাইসর মাঠ পেমাসয়র
কমমকর্মা- কমমচারীসদর জন্য ট্রফেবুসকর DPHE Officers গ্রুসপর মাধযসম েরােসর েম্প্রচার করা হয়। েরােসর
েম্প্রচাসর অংশগ্রহণকারী ট্রে ট্রকউ সিসডও ট্রদখার পাশাপাসশ সবসিন্ন মন্তবয করসর্ পাসরন। সিসডওগুসলা
পরবর্মীসর্ পুনরায় প্রদশমসনর জন্য ট্রফেবুসক েংরেন করা হয়।
প্রসর্ ট্রেশসন আসলাচনাকারী কমমকর্মা- কমমচারীসক ট্রেশন ট্রশসষ প্রসশেন সবিাসগর পে ট্রেসক স্মারক সহসেসব
Thursday Sharing নামাসির্ একসট মগ উপহার প্রদান করা হয়। Thursday Sharing এর গ্রহণ ট্রোগযর্া ও
উত্তসরাত্তর জনসপ্রয়র্ায় উৎোসহর্ হসয় সবসিন্ন পেমাসয়র কমমকর্মা- কমমচারীরা এসর্ অংশগ্রহসনর আগ্রহ বযি
করসছন। এসর্ প্রসশেন সবিাগ উৎোসহর োসে বর্মমান গণর্াসিক েরকাসরর রুপকল্প ২০২১ ও রুপকল্প
২০৪১ বাস্তবায়সন েুদ্র প্রয়াসে অংশগ্রহন কসর োসচ্ছ।

উসদযাগ বাস্তবায়ন েংক্রান্ত
িাসলা মাসনর ছসব (২/৩ সট)
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৯.

উদ্ভাবনী উসদযাগ েংক্রান্ত
সলফসলট/প্রকাশনা (েসদ
োসক)

নাই

ইসনাসিশন অসফোসরর োের ও র্াসরখ

30
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ক্র
ম
১.
২.

৩.
৪.
৫.

৬.

৭.

সবষয়

র্েয/সববরণ

দপ্তর/েংস্থার নামোঃ
ইসনাসিশন অসফোসরর
নাম, ট্রমাবাইল ও ইসমইল
নম্বরোঃ
উদ্ভাবনী উসদযাগ/উত্তমচচমার
েংসেপ্ত সশরনামোঃ

জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তর
এ এইচ এম খাসলকুর রহমান
০১৯২১০৮৩০৯৩, hasnat.dphe@gmail.com

উসদযাগসটর উদ্ভাবসকর নাম,
ট্রমাবাইল ও ইসমইল নম্বরোঃ
(ক). উসদযাগসটর পাইলসটং
েম্পন্ন হসয়সছ সকনা?
(খ). পাইলসটং হসয় োকসল
এর েময় (…ট্রেসক…)
উসদযাগসট জার্ীয়/আঞ্চসলক
পেমাসয় ট্ররসিসকশনসোগয সক
না?
উসদযাসগর েংসেপ্ত সববরণ
(১০০ শসের মসধয)

এ এইচ এম খাসলকুর রহমান
০১৯২১০৮৩০৯৩, hasnat.dphe@gmail.com
পাইলসটং েম্পন্ন হসয়সছ

ওসয়ব এসিসকশন এর মাধযসম অনলাইসন িূ-গিমস্থ পাসনর সস্থসর্র্সলর ইউসনয়নসিসত্তক র্েয েংগ্রহ

মাচম, ১৮ হসর্ ট্রেসেম্বর, ১৮।
উসদযাগসট জার্ীয় পেমাসয় ট্ররসিসকশনসোগয।

বাংলাসদসশর িূ-গিমস্থ পাসনর স্তর েংক্রান্ত র্েয েংগ্রহ ও েংরেসণর জন্য ইসনাসিশন কােমক্রসমর আওর্ায়
একসট অনলাইন সিসত্তক অযাপসলসকশন তর্সর হসয়সছ। জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তসরর গ্রাউন্ড ওয়াটার
োসকমসলর আওর্াধীন গসবষণা ও উন্নয়ন সবিাগ কর্ৃমক এই উদ্ভাবন পাইসলাসটং করা হয়। জলবায়ু
পসরবর্মন ও সবসিন্ন মানবেৃষ্ট কারসণ িূ-গিমস্থ পাসনর স্তর ক্রমশ সনম্মমূখী হসচ্ছ। একই োসে ট্রদসশর সবসিন্ন
স্থাসন পাসনর গুণগর্ মাসনর ট্রেসে উসল্লখসোগয পসরবর্মন লেণীয়। এই েকল কারসণ বাংলাসদসশর িূগিমস্থ পাসনর সস্থসর্র্ল ও গুণমান েংক্রান্ত সনিুমল র্েয সনসদমষ্ট েময়ানুোয়ী েংগ্রসহর প্রসয়াজনীয়র্া ট্রদখা
ট্রদয়। গসবষণা ও উন্নয়ন সবিাগ কর্ৃমক বহু বছর ধসরই শুষ্ক ট্রমৌসুসম অেমাৎ প্রসর্ বছর মাচম-ট্রম মাসে পাসনর
সস্থসর্র্সলর র্েয উপসজলা হসর্ সচসঠর মাধযসম মযানুয়াসল েংগ্রহ করা হসচ্ছ। এসেসে উসল্লখসোগয ট্রে,
পাসনর গুণমান েংক্রান্ত ট্রকান র্েয েংগ্রহ করা হসর্া না। মযানুয়াল পিসর্সর্ র্েয েংগ্রসহর ট্রেসে
কালসেপণ, সনিুল
ম র্েয না পাওয়া েহ নানা জসটলর্ার েম্মুখীন হসর্ হর্। অসধকাংশ ট্রেসে েংসিষ্ট ট্রজলার
সনবমাহী প্রসকৌশলীর কােমালয়সক অবসহর্ না কসর র্েয ট্রপ্রসরর্ হর্। ফসল র্েয োচাই করা কষ্টোধয সছল।
আবার মযানুয়াসল ডাটা এসন্ে করার কারসণ িুসলর েম্ভাবনা সছল।
পূসবমর েমস্যাগুসলার কো সবসবচনা কসর অযাসিসকশনসট তর্সর করা হসয়সছ। এর মাধযসম উপসজলার
দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকর্মা (উপ-েহকারী প্রসকৌশলী) ট্রে ট্রকান স্মাটম সডিাইসের োহাসেয পাসনর সস্থসর্র্ল ও
গুণগর্ মাসনর (অগিীর ও গিীর) র্েয েহসজই আপসলাড করসর্ পারসব। ো েংসিষ্ট ট্রজলার সনবমাহী
প্রসকৌশলী সনরীেসণর পর ট্রকন্দ্রীয় গসবষণা ও উন্নয়ন সবিাসগ ট্রপ্ররণ করসব। ট্রেখান ট্রেসক র্েয পুনরায়
োচাই বাছাই এর পর র্া জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তসরর ডাটাসবইসজ েংরসের্ হসব। এই পিসর্সর্ র্েয
েংগ্রসহর গসর্ ও গ্রহণসোগযর্া বৃসি পাসব বসল আশা করা োয়। উি েংরসের্ র্েয ট্রেসক পরবসর্মসর্
ট্রেসকান গসবষণা ও সবসিষণধমমী কাসজর ট্রেসে পূণম েহায়র্া পাওয়া োসব ো জলবায়ুর প্রিাব সনণমসয়র জন্য
খুবই েুসগাপসোগী।
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৮.

উসদযাগ বাস্তবায়ন েংক্রান্ত
িাসলা মাসনর ছসব (২/৩ সট)

৯.

উদ্ভাবনী উসদযাগ েংক্রান্ত
সলফসলট/প্রকাশনা (েসদ
োসক)

নাই

ইসনাসিশন অসফোসরর োের ও র্াসরখ
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জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তর কর্ৃক ১৭-১৮ ও ১৮-১৯ অেম বছসর বাস্তবাসয়র্/বাস্তবায়নাধীন উদ্ভাবনী উসদযাসগর র্েয
ক্রম সবষয়
১.
দপ্তর/েংস্থার নামোঃ
২.
ইসনাসিশন অসফোসরর নাম, ট্রমাবাইল ও
ইসমইল নম্বরোঃ

র্েয/সববরণ
জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অসধদপ্তর
এ এইচ এম খাসলকুর রহমান
০১৯২১০৮৩০৯৩, hasnat.dphe@gmail.com

৩.

উদ্ভাবনী উসদযাগ/উত্তমচচমার েংসেপ্ত সশরনামোঃ

অসধদপ্তরীয় েকল পেমাসয়র কমমকর্মাসদর কন্োক্ট সডসরক্টরী ট্রমাবাইল এসিসকশন
প্রস্তুর্

৪.

উসদযাগসটর উদ্ভাবসকর নাম, ট্রমাবাইল ও
ইসমইল নম্বরোঃ
(ক). উসদযাগসটর পাইলসটং েম্পন্ন হসয়সছ
সকনা?
(খ). পাইলসটং হসয় োকসল এর েময়
(…ট্রেসক…)
উসদযাগসট জার্ীয়/আঞ্চসলক পেমাসয়
ট্ররসিসকশনসোগয সক না?
উসদযাসগর েংসেপ্ত সববরণ (১০০ শসের
মসধয)

এ এইচ এম খাসলকুর রহমান
০১৯২১০৮৩০৯৩, hasnat.dphe@gmail.com
পাইলসটং েম্পন্ন চলমান আসছ, েমাসপ্তর পসে।

৫.

৬.
৭.

৮.

জানুয়ারী, ১৯ হসর্ বর্মমান।
উসদযাগসট জার্ীয় পেমাসয় ট্ররসিসকশনসোগয।
অসধদপ্তরীয় েকল পেমাসয়র কমমকর্মাসদর োসে জনগসনর েহজ ও োবমেসনক
ট্রোগাসোগ রোর স্বাসেম কমমকর্মাসদর নাম, পদবী, ট্রফান/ট্রমাবাইল নম্বর ও ইসমইল
সঠকানা েম্বসলর্ একসট ট্রমাবাইল এসিসকশন জনগসনর জন্য উম্মুি করা হসব
(খেো প্রস্তুর্কৃর্)। উি ট্রমাবাইল এসিসকশন এ কমমকর্মাসদর র্সেযর পাশাপাসশ
সবিাগ, ট্রজলা ও উপসজলা পেমাসয়র অসধদপ্তরীয় েকল অসফসের সঠকানা ও GPS
Location গুগল মযাসপ প্রদশমসনর বযবস্থা োকসব।

উসদযাগ বাস্তবায়ন েংক্রান্ত িাসলা মাসনর ছসব
(২/৩ সট)
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৯.

উদ্ভাবনী উসদযাগ েংক্রান্ত সলফসলট/প্রকাশনা
(েসদ োসক)

নাই

ইসনাসিশন অসফোসরর োের ও র্াসরখ

XvKv cvwb mieivn I cqt wb®‹vkb KZ©…cÿ
µg welq
1. `ßi/ms¯’vi bvg
2. B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj I B-‡gBj
b¤^i
3. D™¢vebx D‡`¨vM/DËg PP©vi mswkß wk‡ivbvg
4. D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I B-‡gBj
b¤^i
5. (K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq (...
†_‡K.....)
6. D‡`¨vMwU
RvZxq/AvÂwjK
ch©v‡q
†iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv?
7. D‡`¨v‡Mi mswÿß weeib (100 k‡ãi g‡a¨)

8.
9.

Z_¨/weeiY
XvKv cvwb mieivn I cqt wb®‹vkb KZ©…cÿ
‡gvt Iqvwn`yj Bmjvg gyiv`, ZË¡veavqK
se.wstp77@gmail.com
B‡jKUªwbK dvÛ UªvÝdvi
iZœ Øxc eg©b, 01739-150198
rbarman_80@yahoo.com
nu¨v
AvMó 2018

cÖ‡KŠkjx

01819-237292,

nu¨v
weBGdwUGb (evsjv‡`k B‡jKUªwbK dvÛ UªvÝdvi) n‡”Q B‡jKUªwbK c×wZ‡Z e¨vsK n‡Z
A_© cwi‡kv‡ai GKwU wbivc`, mnR I myweavRbK AvaywbK c×wZ| XvKv Iqvmvi wnmve
wefvM MZ 05.08.2018 ZvwiL n‡Z XvKv Iqvmvi AwaKvsk †jb‡`b cÖPwjZ c×wZi
(†P‡Ki gva¨g) cwie‡Z© weBGdwUGb (evsjv‡`k B‡jKUªwbK dvÛ UªvÝdvi) c×wZ‡Z
MªvnK‡`i †mev cÖ`vb K‡i Avm‡Q| GB c×wZ cÖPj‡bi d‡j MÖvnK‡`i mkix‡i wnmve
wefv‡M Dcw¯’Z n‡q †PK/A_© MÖnY Kivi cÖ‡qvRb nq bv| G‡ÿ‡Î XvKv Iqvmvi wba©vwiZ
wnmve n‡Z e¨vs‡K †cÖwiZ G¨vWfvB‡Ri wb‡`©kbv g‡Z mswkøó e¨vsK MÖvnK‡`i wbw`©ó
e¨vsK wnmv‡e DwjøwLZ cwigvY A_© mivmwi ¯’vbvšÍi K‡i _v‡K| Gi d‡j MÖvnK‡`i kÖg,
mgq I A_© mvkÖq n‡”Q| d‡j c~‡e©i Zzjbvq MÖvn‡Ki †fvMvwšÍ K‡g‡Q, Avw_©K †jb‡`‡b
MwZkxjZv G‡m‡Q

D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe (2/3wU)
D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv (hw`
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_v‡K)

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii ¯^vÿi I ZvwiL
D™¢vebx D‡`¨vM-2
µg welq
1. `ßi/ms¯’vi bvg
2. B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj I B-‡gBj
b¤^i
3. D™¢vebx D‡`¨vM/DËg PP©vi mswkß wk‡ivbvg
4. D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I B-‡gBj
b¤^i
5.

6.
7.

8.
9.

Z_¨/weeiY
XvKv cvwb mieivn I cqt wb®‹vkb KZ©…cÿ
‡gvt Iqvwn`yj Bmjvg gyiv`, ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 01819-237292,
se.wstp77@gmail.com
Ab-jvBb PvKzixi Av‡e`b
KvRx gynv¤§` Lvjx` Avnmvb, 01613-163907
.k@
k .kk
(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv?
nu¨v
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq (..... ‡deªæqvix 2017
†_‡K.....)
D‡`¨vMwU
RvZxq/AvÂwjK
ch©v‡q nu¨v
†iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv?
D‡`¨v‡Mi mswÿß weeib (100 k‡ãi g‡a¨)
XvKv Iqvmvi I‡qe mvBU (www.dwasa.org.bd) B‡jKUªwbK fv‡e PvKzixi Av‡e`bcÎ
msMÖn, c~ib, RgvKib, djvdj Rvbv I wb‡qvMcÎ cÖvwßi cy‡iv KvRwUB B-wb‡qv‡M i‡q‡Q|
c~‡e© Av‡e`bcÎ g¨vbyqvj hvPvB-evQvB‡qi ci cÖ‡ekcÎ Kzwiqv‡i/WvK‡hv‡M †cÖiY cixÿv
MÖnb Kzwiqv‡i fvBfvi cÖ‡ekcÎ †cÖiY, Kzwiqv‡i/WvK‡hv‡M wb‡qvMcÎ †cÖiY Kiv nZ|
eZ©gv‡b Ab-jvB‡b PvKzixi ‡bvwUk cÖKvk, wd I Av‡e`b MÖnb, cÖ‡ekcÎ ˆZwi I †cÖiY,
wb‡qvMcÎ †cÖib K‡i KvRwU Kiv n‡”Q| D³ mvwf©m Pvjyi ci PvKzixi Av‡e`bKvix mgq,
wfwRU I LiP K‡g‡Q| d‡j †fvMvwšÍnxb fv‡e mvwf©mwU PvKzix cÖv_©x cv‡”Q|
D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe
(2/3wU)
D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv (hw`
_v‡K)
B‡bv‡fkb Awdmv‡ii ¯^vÿi I ZvwiL

D™¢vebx D‡`¨vM-3
µg welq
1. `ßi/ms¯’vi bvg
2. B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj I B‡gBj b¤^i
3. D™¢vebx D‡`¨vM/DËg PP©vi mswkß wk‡ivbvg
4. D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I B‡gBj b¤^i
5. (K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq (.....
†_‡K.....)
6. D‡`¨vMwU
RvZxq/AvÂwjK
ch©v‡q
†iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv?
7. D‡`¨v‡Mi mswÿß weeib (100 k‡ãi g‡a¨)

Z_¨/weeiY
XvKv cvwb mieivn I cqt wb®‹vkb KZ©…cÿ
‡gvt
Iqvwn`yj
Bmjvg
gyiv`,
ZË¡veavqK
se.wstp77@gmail.com
Ab-jvBb †÷vi Bb‡fbUix g¨v‡bR‡g›U|
iv‡gk¦i `vk, 01814-320242
ramayeswer@ gmail.com
nu¨v
RyjvB 2017

cÖ‡KŠkjx

01819-237292,

nu¨v
Ab-jvB‡b XvKv Iqvmvi I‡qe mvB‡U (www.store.dwasa.org.bd) Gi gva¨‡g †K›`ªxq
fvÛvi I mKj wefv‡Mi GKwU Dc-fvÛv‡ii gvjvgvj Rgv, Bmy¨ I eZ©gvb ÷K cwRkb
mve©ÿwbK gwbUwis Kiv hvq| Awdm Kv‡Ri bZzb gvjvgvj µ‡qi cÖ‡qvRbxq `ªæZ we‡kølb
c~e©K bw_ Aby‡gv`b mnR n‡q‡Q| D³ †mevwU MZ RyjvB 2017 mv‡j Pvjy Kiv n‡q‡Q, hv
XvKv Iqvmvi wbR¯^ mvf©v‡ii gva¨‡g Z_¨ Av`vb-cÖ`vb Kiv n‡”Q| c~‡e©i g¨vbyqvj wm‡÷‡g
GKvwaKevi wdwRK¨vj wfwRU cÖ‡qvRb n‡Zv| ZvQvov Bmy¨-Rgv w¯øc I †iwRóªvi †jLvi Rb¨
35

AwaK mg‡qi cÖ‡qvRb n‡Zv| D³ mvwf©mwU A‡Uv‡gkb nIqvq mgq LiP I wfwRU n«vm
†c‡q‡Q| ms¯’vi Kv‡R MwZkxjZv e„w× I Revew`wnZv wbwðZ n‡”Q|
8.
9.

D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe
(2/3wU)
D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv
(hw` _v‡K)

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii ¯^vÿi I ZvwiL
D™¢vebx D‡`¨vM-4

µg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

welq
Z_¨/weeiY
`ßi/ms¯’vi bvg
XvKv cvwb mieivn I cqt wb®‹vkb KZ©…cÿ
B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i ‡gvt Iqvwn`yj Bmjvg gyiv`, ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 01819-237292,
se.wstp77@gmail.com
D™¢vebx D‡`¨vM/DËg PP©vi mswkß wk‡ivbvg
IqvUvi GwUGg|
D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i †gvt Bqvi Lvb, 01819-229420
engr.ykhan@gmail.com
(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv?
nu¨v
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq (..... †_‡K.....) Rvbyqvix 2017
D‡`¨vMwU RvZxq/AvÂwjK ch©v‡q †iwcø‡Kkb‡hvM¨ nu¨v
wK bv?
D‡`¨v‡Mi mswÿß weeib (100 k‡ãi g‡a¨)
IqvUvi GwUGg ey_ n‡”Q †mev mnRxKi‡bi GK bZzb m~Pbv| cvwbi
cv‡¤úi cvwb AvaywbK cÖhyw³ I e¨e¯’vaxb wWwRUvj †gwk‡b Mfxi
bjK~‡ci cvwb‡K ey_/Wªv‡g msiÿb Kiv nq| MÖvn‡Ki Kv‡Q c~e© n‡Z
Bmy¨K…Z wWwRUvj KvW© e¨envi K‡i cÖ‡qvRb gvwdK cÖwZ wjUvi 40
cqmv g~‡j¨ Lvevi cvwb msMÖn Ki‡Z n‡e| e¨v‡jÝ †k‡l UvKv PvR© Kivi
myweavI Av‡Q| D³ †mev c~‡e© †hLv‡b D³ cvwb Uªwj,Mvox Øviv mieivn
wb‡Z Iqvmv †Rvb I GmIwm wefvM wdwRK¨vwj UvKv Rgv w`‡q me©wb¤œ
500 wjUvi I m‡e©v”P 6000 wjUvi cvwb wb‡Z K¨vk Rgv w`‡Z n‡Zv,
G‡ÿ‡Î Zv Avi _vKj bv| MÖvnK evmv evoxi wbKU¯’ cvwbi cv‡¤úB G
myweav cv‡”Qb| ZvQvov cÖvwšÍK Rb‡Mvwô ‰`bw›`b Lvevi cvwb ˆeafv‡e
msMÖ‡ni my‡hvM cv‡”Qb| RbM‡bi †mev cÖvwß‡Z mgq wfwRU I LiP n«vm
cvIqvq †fvMvwšÍ wbimb n‡q‡Q| eZ©gv‡b XvKv kn‡ii 93 wU Mfxi
bjKy‡c XvKv Iqvmvi GwUGg ¯’vcb n‡q‡Q| ewb©Z 2019 mv‡j 150 wU
Kivi cÖwZkÖæwZ Av‡Q|
D³ KvW© MÖn‡b MÖvn‡Ki RvZxq cwiPq c‡Îi cÖ‡qvRb nq|
D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe (2/3wU)
D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv (hw`
_v‡K)
B‡bv‡fkb Awdmv‡ii ¯^vÿi I ZvwiL

D™¢vebx D‡`¨vM-5

µg welq
1. `ßi/ms¯’vi bvg

Z_¨/weeiY
XvKv cvwb mieivn I cqt wb®‹vkb KZ©…cÿ
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj I B‡gBj b¤^i
D™¢vebx D‡`¨vM/DËg PP©vi mswkß wk‡ivbvg
D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I B‡gBj b¤^i
(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq (....
†_‡K. ....)
D‡`¨vMwU
RvZxq/AvÂwjK
ch©v‡q
†iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv?
D‡`¨v‡Mi mswÿß weeib (100 k‡ãi g‡a¨)

‡gvt Iqvwn`yj Bmjvg gyiv`, ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx
01819-237292, se.wstp77@gmail.com
Ab-jvBb cvwbi ms‡hvM|
‡gvt Iqvwn`yj Bmjvg gyiv`,
01819-237292, se.wstp77@gmail.com
nu¨v
‡m‡Þ¤^i 2016
nu¨v
Ab-jvB‡b XvKv Iqvmvi I‡qe mvBU (www.dwasa.org.bd) Gi gva¨‡g cvwb
ms‡hvM cÖ`v‡bi Kvh©µg 2016 mvj n‡Z ïiæ n‡q‡Q| G †mev XvKv Iqvmvi I‡qe
mvB‡Ui †nvg †cB‡R cÖ`wk©Z Connection AvB‡Kv‡b wK¬K K‡i cvIqv hv‡e|
Av‡e`bKvix KZ…K
© Av‡e`b dig c~iY KiZt I cÖ‡qvRbxq `wjjvw`i ¯‹¨vb Kwc
h_v-MÖvn‡Ki cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe I RvZxq cwiPqcÎ †nvwìs Gi gvwjKvbv,
BgviZ buKkv, mvBU cø¨vb, cøvw¤^s wm‡÷g BZ¨vw` mvewgU Ki‡Z n‡e| Av‡e`bKvix
KZ…K
© Av‡e`bcÎ mvewgU Kivi mgq Av‡e`bKvix‡K XvKv Iqvmvi cÿ n‡Z
GKwU ¯^qswµq SMS Gi gva¨‡g Zvi Tracking Number I PIN ID cÖ`vb
Kiv n‡e| G Kvh©µ‡gi cÖwZwU ¯Í‡i †hgb Bmy¨K…Z wWgvÛ †bvU, cvwb ms‡hv‡Mi
AbygwZcÎ BZ¨vw` Av‡e`bKvix‡K ¯^qswµq SMS †cÖi‡Yi gva¨‡g Rvbv‡bv n‡e|
GQvov Av‡e`bKvixi Av‡e`b †Kvb ch©v‡q i‡q‡Q Zv †`Lvi e¨e¯’vI AbjvB‡b
ivLv n‡q‡Q| †m‡ÿ‡Î Av‡e`bKvix cÖvß SMS n‡Z Zvi Tracking Number
I PIN ID e¨envi K‡i cvwb ms‡hvM Kvh©µ‡gi Ae¯’vb Rvb‡Z cvi‡eb| D³
Kvh©µgwU c~‡e© g¨vbyqvj c×wZ‡Z cÖ‡qvRbxq avc, mgq, LiP I wfwRU †K Kgv‡bv
n‡q‡Q| d‡j ms‡hvM †c‡Z MÖvnK †K nqivbx/‡fvMvwšÍ wbimb n‡q‡Q|

D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe
(2/3wU)
D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv (hw`
_v‡K)

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii ¯^vÿi I ZvwiL
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(২০১৭-১৮)
১.
২.

-

.
০১৭১৪৪৫৩৯২০
-

pijushdutta7812@gmail.com

৩.
৪.

০১৮১৮৯২০৯২৪
-

৫.
৬.
৭.

?

shafiq.russel@gmail.com

, ০১/০৮/২০১৮

৩০/১০/২০১৮

?
১০০

)
-

৮.
৯.

২৩ )
)

(২০১৭-১৮)
১.
২.

-

.
০১৭১৪৪৫৩৯২০
-

pijushdutta7812@gmail.com

৩.
(One Stop Service
৪.

-

)

০১৫৫৬৭০০০৪৪,
০১৭৪৮৩২১৪৪২
glm_hossain@yahoo.com
৫.

?
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৬.
৭.

?
১০০

)

৮.
৯.

২৩ )
)

(২০১৮-১৯)
১.
২.

-

.
০১৭১৪৪৫৩৯২০
-

৩.

pijushdutta7812@gmail.com

২ Rain Water Recharge
৪.

০১৮১৮১৭১২৪০
-

৫.

abulbasher94@yahoo.com

?

৬.
?
৭.
৮.
৯.

১০০

)
২৩ )

-

)

ivRkvnx cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb KZ©„cÿ
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(ivRkvnx Iqvmv)
µg

welq

Z_¨/weeiY

1.

`ßi/ms¯’vi bvg

ivRkvnx Iqvmv, ivRkvnx

2.

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

Rbve †gvt †mv‡nj ivbv
mnKvix cÖ‡KŠkjx

‡gvevBj : 01713-202306
B-†gBj : msrdon@gmail.com
3.

D™¢vebx D‡`¨vM/DËgPP©vi mswÿß wk‡ivbvg

4.

D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

‡gvevBj/Kw¤úDUvi/j¨vcUc Øviv Mfxi bjK~c Acv‡ikb, K‡›Uªvj I
gwbUwis Gi Kvh©µg cwiPvjbv
Rbve †gvt †mv‡nj ivbv
mnKvix cÖ‡KŠkjx

‡gvevBj : 01713-202306
B-†gBj : msrdon@gmail.com
5.
6.

(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv ?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq (........ †_‡K .........)
D‡`¨vMwU RvZxq/AvÂwjK ch©v‡q †iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv ?

nu¨v
01 RyjvB, 2018 †_‡K 30 wW‡m¤^i 2018
nu¨v

7.

D‡`¨v‡Mi mswÿß weeiY (100 k‡ãi g‡a¨)

8.

D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe (2/3wU)

‡gvevBj/Kw¤úDUvi/j¨vcUc Øviv Mfxi bjK~c Acv‡ikb, K‡›Uªvj I
gwbUwis Gi Kvh©µg cwiPvjbvi d‡j Drcv`b I cwiPvjb e¨q A‡bK
mvkÖq n‡e Ges MÖvn‡K mwVK mg‡q cvwb mieivn wbwðZ Kiv hv‡e|
mshy³

9.

D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv (hw` _v‡K)

‡bB

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii ¯^vÿi I ZvwiL

‡gvevBj/Kw¤úDUvi/j¨vcUc Øviv Mfxi bjK~c Acv‡ikb, K‡›Uªvj I gwbUwis Gi Kvh©µg cwiPvjbv t

40

µg
1.
2.

welq
`ßi/ms¯’vi bvg
B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

Z_¨/weeiY
ivRkvnx Iqvmv, ivRkvnx
Rbve †gvt †mv‡nj ivbv
mnKvix cÖ‡KŠkjx

‡gvevBj : 01713-202306
B-†gBj : msrdon@gmail.com
3.
4.

D™¢vebx D‡`¨vM/DËgPP©vi mswÿß wk‡ivbvg
D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

ivR¯^ kvLvq One stop service center PvjyKiY
Rbve †gvt †mv‡nj ivbv
mnKvix cÖ‡KŠkjx

‡gvevBj : 01713-202306
B-†gBj : msrdon@gmail.com
5.
6.
7.

(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv ?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq (........ †_‡K .........)
D‡`¨vMwU RvZxq/AvÂwjK ch©v‡q †iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv ?
D‡`¨v‡Mi mswÿß weeiY (100 k‡ãi g‡a¨)

8.
9.

D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe (2/3wU)
D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv (hw` _v‡K)

nu¨v
01 RyjvB, 2018 †_‡K 30 wW‡m¤^i, 2018
nu¨v
ivRkvnx Iqvmvi ivR¯^ kvLvi mvgwMÖK Kvh©µg GK RvqMvq cvIqv hv‡e
G‡Z K‡i MÖvnK/RbmvaviY Gi mgq, e¨q I wfwRU K‡g Avm‡Q|
mshy³
‡bB
B‡bv‡fkb Awdmv‡ii ¯^vÿi I ZvwiL

41

µg
10.

welq
`ßi/ms¯’vi bvg

Z_¨/weeiY
ivRkvnx Iqvmv, ivRkvnx
42

11.

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

Rbve †gvt †mv‡nj ivbv
mnKvix cÖ‡KŠkjx

‡gvevBj : 01713-202306
B-†gBj : msrdon@gmail.com
12.

D™¢vebx D‡`¨vM/DËgPP©vi mswÿß wk‡ivbvg

ivRkvnx Iqvmvi cvwbi wej cÖ`vb mnRxKiY

13.

D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

Rbve G,‡K,Gg, Avwgiæj Bmjvg
Dce¨e¯’vcbv cwiPvjK (cÖ‡KŠkj)

‡gvevBj : 01872-309304
B-†gBj : ds.amirul@gmail.com
14.
15.

(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv ?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq (........ †_‡K .........)
D‡`¨vMwU RvZxq/AvÂwjK ch©v‡q †iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv ?

nu¨v
30‡k Ryb 2017 †_‡K 30 Ryb 2018
nu¨v

16.

D‡`¨v‡Mi mswÿß weeiY (100 k‡ãi g‡a¨)

17.

D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe (2/3wU)

ivRkvnx Iqvmvi cvwbi wej MÖvnKMY N‡i e‡m †gvevBj e¨vswKs Gi
gva¨‡g mn‡RB cÖ`vb Ki‡Z cvi‡eb hv Zv‡`i mgq, e¨q I wfwRU K‡g
Avm‡Q|
mshy³

18.

D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv (hw` _v‡K)

‡bB

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii ¯^vÿi I ZvwiL

ivRkvnx Iqvmvi cvwbi wej cÖ`vb mnRxKiY t
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ক্রম

ডবষয়

তথ্য/ডববরণ

খুলনা পাডন সরবরাহ ও পয়ঃডনষ্কাশন কর্তপয ক্ষ (খুলনা ওয়াসা) ২০১৭-২০১৮ অথ য-বেতরর উদ্ভাবনী
উতযাতগর েক
ক্রম
ডবষয়
তথ্য/ডববরণ
১. দপ্তর / সংস্থার নাম
খুলনা পাডন সরবরাহ ও পয়ঃডনষ্কাশন কর্তযপক্ষ (খুলনা ওয়াসা)
২. ইতনাতেশন অডিসাতরর নাম, নমাবাইল ও ই-নমইল নমাঃ আব্দুল্লাহ্,ডপইঞ্জ
নম্বর
০১৭২০-০৩০০৬৬
mdkwasa@yahoo.com
৩. উদ্ভাবনী উতযাগ / উত্তমচচ যার সংডক্ষপ্ত ডশতরানাম
(ক) খুলনা ওয়াসায় PMIS (Payroll Management Information
System) প্রবতযন।
৪. উতযাগটির উদ্ভাবতকর নাম, নমাবাইল ও ই-নমইল নিসডমন আক্তার, ০১৭৪৮৪৯৭৪৭৫
নম্বর
jmnkhan08@gmail.com
৫. (ক) উতযাগটির পাইলটিং সম্পন্ন হতয়তে ডক না?
(ক) হযাঁ
(খ) পাইলটিং হতয় থাকতল এর সময় (....নথতক
(খ) পাইলটিং এর সময়ঃ ০১/০১/২০১৮ নথতক ৩১/০৩/২০১৮
.....)
৬. উতযাগটি িাতীয় / আঞ্চডলক পর্ যাতয়
হযাঁ
নরডিতকশনতর্াগ্য ডক না?
৭. উতযাতগর সংডক্ষপ্ত ডববরণ (১০০ শতের মতধ্য)
খুলনা ওয়াসার সকল স্ততরর কমযকতযা ও কমযচারীতদর নবতন-োতাসহ অন্যান্য
আনুততাডষক সুডবিাডদ স্বেতা ও িবাবডদডহতার সাতথ দক্ষ োতব পডরচালনার স্বাতথ য
ইততামতধ্যই খুলনা ওয়াসায় PMIS (Payroll Management Information
System) প্রবতযন করা হতয়তে। বতযমাতন নপ-নরাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যতম খুলনা ওয়াসার
নর্ নকান স্ততরর কমযকতযা ও কমযচারীতদর নবতন-োতা এবং অবসরকালীন ছুটিোতা
িডনত সকল ডহসাব অনায়াতস অডত অল্প সমতয় ডনরূপণ করা সম্ভবপর হতে। নপ-নরাল
ডসতস্টমটি খুলনা ওয়াসার ডনিস্ব ইআরডপ অযাপডলতকশন এর সাতথ ইডন্টতেতটি থাকায়
নর্ নকান সমতয় খুলনা ওয়াসার নর্ নকান স্ততরর কমযকতযা ও কমযচারীতদর ছুটির
ডহসাবসহ কমযকতযা ও কমযচারী সম্পডকযত অন্যান্য গুরুেপূণ য দাপ্তডরক তথ্যাডদ সহতিই
পাওয়া র্াতে। এোড়াও মাডসক নবতন শীট ও অন্যান্য প্রতয়ািনীয় ডরতপাট যসমূহ দ্রুত
সংেহ করা সম্ভবপর হতে র্াতত একই সাতথ সময় ও িনবল উেয়ই সাশ্রয় হতে।
৮. উতযাগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত োলমাতনর েডব
(২/৩টি)
৯. উদ্ভাবনী উতযাগ সংক্রান্ত ডলিতলট / প্রকাশনা (র্ডদ
থাতক)
-------------------------------------------(ইতনাতেশন অডিসাতরর স্বাক্ষর ও তাডরখ)
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ক্রম
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

৮.
৯.

ডবষয়
দপ্তর / সংস্থার নাম
ইতনাতেশন অডিসাতরর নাম, নমাবাইল ও ই-নমইল
নম্বর
উদ্ভাবনী উতযাগ / উত্তমচচ যার সংডক্ষপ্ত ডশতরানাম
উতযাগটির উদ্ভাবতকর নাম, নমাবাইল ও ই-নমইল
নম্বর
(ক) উতযাগটির পাইলটিং সম্পন্ন হতয়তে ডক না?
(খ) পাইলটিং হতয় থাকতল এর সময় (....নথতক
.....)
উতযাগটি িাতীয় / আঞ্চডলক পর্ যাতয়
নরডিতকশনতর্াগ্য ডক না?
উতযাতগর সংডক্ষপ্ত ডববরণ (১০০ শতের মতধ্য)

তথ্য/ডববরণ
খুলনা পাডন সরবরাহ ও পয়ঃডনষ্কাশন কর্তযপক্ষ (খুলনা ওয়াসা)
নমাঃ আব্দুল্লাহ্,ডপইঞ্জ
০১৭২০০৩০০৬৬
mdkwasa@yahoo.com
অনলাইতন খুলনা ওয়াসার সম্মানীত োহকবৃতের পাডনর ডবল সম্পডকযত তথ্য প্রদান।
নমাঃ নসাতহল ডবল্লাহ, ০১৭৪২৪৫৪৮৪২
it.kwasa@gmail.com
(ক) পাইলটিং চলমান রতয়তে।
(খ) ০১/০১/২০১৯ নথতক ৩০/০৬/২০১৯
সিল পাইলটিং সম্পন্নপূব যক ডনণ যয়তর্াগ্য।
খুলনা ওয়াসার বতযমান োহক সংখ্যা ২০৩৬৭ এবং প্রডতমাতস ওয়াসা কর্তযপক্ষ সকল
সম্মানীত োহতকর পাডনর ডবল প্রস্তুত করতে এবং আউটতসাডস যং প্রডতষ্ঠাতনর মাধ্যতম
ডবল ডবতরণ কতর োহকতদর বাডড়তত ডবল নপৌৌঁোতনা হতে। ইডতপূতব য মাডসক ডবল
ইসুযর পতর োহকতদর হাতত ডবল নপৌৌঁোতত অতনক সময় ডবলম্ব হতলও বতযমাতন ডবল
প্রস্তুডতর সাতথ সাতথই খুলনা ওয়াসার ওতয়বসাইতট সম্মাডনত োহকতদর ডবল
সম্পডকযত তথ্যাডদ আপতলাি করা হতে। র্ার িতল োহকবৃে ডনতিই ঘতর বতস
নর্তকান সমতয় ডনি ডনি পাডনর ডবল সম্পডকযত তথ্যাডদ সম্পতকয অবডহত হতেন।
িলশ্রুডততত র্থা সমতয় ডবল না পাওয়া, পাডনর ডবতলর তথ্য সম্পতকয অবগত না থাকা
অথবা মাডসক পাডনর ব্যবহার সম্পডকযত তুলনামূলক ডববরডণ অডত সহতিই নকানরূপ
নোগাডন্ত োড়াই িানতত পারতেন।

উতযাগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত োলমাতনর েডব (২/৩টি)
উদ্ভাবনী উতযাগ সংক্রান্ত ডলিতলট / প্রকাশনা (র্ডদ
থাতক)
-------------------------------------------(ইতনাতেশন অডিসাতরর স্বাক্ষর ও তাডরখ)
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২০১৮-২০১৯ অথ য-বেতরর উদ্ভাবনী উতযাতগর েক
ক্রম
ডবষয়
১.
দপ্তর / সংস্থার নাম
২.
ইতনাতেশন অডিসাতরর নাম, নমাবাইল ও ই-নমইল
নম্বর
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

৮.
৯.

তথ্য/ডববরণ
খুলনা পাডন সরবরাহ ও পয়ঃডনষ্কাশন কর্তযপক্ষ (খুলনা ওয়াসা)
নমাঃ আব্দুল্লাহ্,ডপইঞ্জ
০১৭২০০৩০০৬৬
mdkwasa@yahoo.com
উদ্ভাবনী উতযাগ / উত্তমচচ যার সংডক্ষপ্ত ডশতরানাম
অনলাইতন খুলনা ওয়াসার পাডনর সংতর্াগ লাইতনর ডলতকি সংক্রান্ত অডেতর্াগ েহণ ও
ডনষ্পডত্তকরণ।
উতযাগটির উদ্ভাবতকর নাম, নমাবাইল ও ই-নমইল নম্বর নমাঃতরিাউল ইসলাম, ০১৭১৩২৩৭২১৭
reza.xenkwasa@gmail.com
(ক) উতযাগটির পাইলটিং সম্পন্ন হতয়তে ডক না?
(ক) পাইলটিং চলমান রতয়তে।
(খ) পাইলটিং হতয় থাকতল এর সময় (....নথতক .....) (খ) ০১/০১/২০১৯ নথতক ৩০/০৬/২০১৯
উতযাগটি িাতীয় / আঞ্চডলক পর্ যাতয়
সিল পাইলটিং সম্পন্নপূব যক ডনণ যয়তর্াগ্য।
নরডিতকশনতর্াগ্য ডক না?
উতযাতগর সংডক্ষপ্ত ডববরণ (১০০ শতের মতধ্য)
বতযমাতন খুলনা ওয়াসার নমাট ২০৩৬৭ িন োহক খুলনা ডসটি কতপযাতরশন এলাকার
আওতািীন নমাট ৩১টি ওয়াি য এ বসবাসরত। বতযমাতন খুলনা ওয়াসা ১২২.৫ এমএলডি
পাডন উৎপাদন করতে। র্ার িতল প্রায় ০৭ লক্ষ নলাতকর সুতপয় পাডনর চাডহদা ডনডিত
করতত খুলনা ওয়াসা ২২৭ ডকঃডমঃ সংতর্াগ পাইপ লাইতন ডনরবডেন্ন পাডন সরবরাহ
করতে। ইডতপূতব য সংতর্াগ লাইন হতত পাডনর ডলতকি সংক্রান্ত অডেতর্াগ স্বশরীতর ওয়াসা
দপ্ততর উপডস্থত হতয় অবডহত করতত হত ডবিায় অতনক সময় ও পাডনর অপচয় হত।
বতযমাতন খুলনা ওয়াসায় সাব যক্ষডণক কল-নসন্টার (০১৯৯৯৪৪৫৫৬৬) চালু করা হতয়তে
র্ার মাধ্যতম খুলনা ওয়াসার সকল োহক নর্ নকান সময় কল-নসন্টাতর নিান কতর
ডলতকি সংক্রান্ত অডেতর্াগ িানাতত পাতরন অথবা খুলনায় বসবাসকারী নর্ নকান সতচতন
নাগডরক ডসটি কতপযাতরশতনর আওতািীন শহতরর নর্ নকান স্থাতনর খুলনা ওয়াসার পাডনর
সংতর্াগ লাইতনর ডলতকি ডবষতয় তথ্য / মন্তব্য সরাসডর খুলনা ওয়াসার ওতয়বসাইট এর
নর্াগাতর্াগ পাতায় ডলডপবদ্ধ করতত পাতরন। সতব যাত্তম োহকতসবা ডনডিতকতল্প অডেতর্াগ
প্রাডপ্তর ৪৮ ঘন্টার মতধ্যই ডলতকি সংক্রান্ত সমস্যা সমািান করা হতে এবং
অডেতর্াগকারীতক এসএমএস বা ইতমইল এর মাধ্যতম অবগত করা হতে।
উতযাগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত োলমাতনর েডব (২/৩টি)
উদ্ভাবনী উতযাগ সংক্রান্ত ডলিতলট / প্রকাশনা (র্ডদ
থাতক)
-------------------------------------------(ইতনাতেশন অডিসাতরর স্বাক্ষর ও তাডরখ)
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RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU (GbAvBGjwR) evwl©K D™¢vebx Kvh©µ‡gi AMÖMwZ
bs welq
`ßi/ms¯’vi bvg
B‡bv‡fkb Kg©KZ©vi bvg, †gvevBj I
B-‡gBj b¤^i

Z_¨/weeiY
RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU
(GbAvBGjwR)
‡gv: Ave`yj gv‡jK
01711736464

gšÍe¨

malekuno@gmail.com

D™¢vebx Kvh©µg-01
D™¢vebx D‡`¨vM/DËgPP©vi mswÿß
wk‡ivbvg
D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, ‡gvevBj
I B-‡gBj b¤^i
K) D‡`¨vMwUi cvB‡jvwUs m¤úbœ
n‡q‡Q wK bv?
_) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq
(.....‡_‡K.....)
D‡`¨vMwU RvZxq/AvšÍR©vwZK ch©v‡q
†iwcø‡Kkb†hvM¨ wK bv?
D‡`¨‡Mi mswÿß weeiY

¯’vbxq miKvi †níjvBb-16256
‡gv. Bgivbyi ingvb, mnKvix M‡elYv Kg©KZ©v, GbAvBGjwR, XvKv,
†gvevBj: 01726464707, B-‡gBj: imranbd@y7mail.com
n‡q‡Q|
RyjvB, 2018 †_‡K wW‡m¤^i 2018 †gqv‡` (6 gvm)
‡iwcø‡Kkb‡hvM¨
¯’vbxq miKvi †níjvBb - 16256 Gi gva¨‡g BDwbqb cwil`, Dc‡Rjv
cwil`, †Rjv cwil`, †cŠimfv I wmwU K‡cv©‡ikb m¤úwK©Z AvBb, wewa I
cwicÎ
m¤ú‡K©
Z_¨
mieivn
Kiv
nq|
G
QvovI
¯’vbxq miKvi wefvM I Zvi wewfbœ Dbœqb Kg©m~wPi gva¨‡g ev¯Íevqbvaxb
cÖKí m¤úwK©Z Z_¨vw` Ges ¯’vbxq miKvi cÖ`Ë bvMwiK †mev welqK Z_¨vw`
cÖ`v‡b †níjvBbwU wbijk KvR K‡i hv‡”Q| mK‡ji Rb¨ Db¥y³ †níjvBbwU
mvßvwnK Ges miKvix QzwUi w`b¸‡jv e¨ZxZ cÖwZw`b mKvj 9:00 Uv †_‡K
weKvj 5:00 ch©šÍ †mev cÖ`vb Ki‡Q| Z_¨ cÖ`v‡bi cvkvcvwk †níjvBbwUi
gva¨‡g Kg Li‡P mswkøó wewfbœ mv‡f©, i‡ev Kj, AvBwfAvi, evé GmGgGm
myweavnmn Z_¨ cÖPviYvi ‡mev¸‡jvI cÖ`vb Kiv n‡”Q|

D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fv‡jv
gv‡bi Qwe|
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D™¢vebx D‡`¨vM m¤ú‡K©
wjd‡jU/cÖPviYv

D™¢vebx Kvh©µg-02
D™¢vebx D‡`¨vM/DËgPP©vi
mswÿß wk‡ivbvg
D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg,
‡gvevBj I B-‡gBj b¤^i
K) D‡`¨vMwUi cvB‡jvwUs
m¤úbœ n‡q‡Q wK bv?
_) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi
mgq (.....‡_‡K.....)
D‡`¨vMwU RvZxq/AvšÍR©vwZK
ch©v‡q †iwcø‡Kkb†hvM¨ wK bv?
D‡`¨‡Mi mswÿß weeiY

¯’vbxq miKvi WvUv †eBR
‡gv. bvwRg DwÏb, WKz‡g‡›Ukb Kg©KZ©v, GbAvBGjwR, XvKv| †gvevBj:
01911031508, B-‡gBj: nazim.nilg@yahoo.com
n‡q‡Q|
RyjvB, 2018 †_‡K Ryb, 2019 †gqv‡` (12 gvm)
‡iwcø‡Kkb‡hvM¨
¯’vbxq miKvi WvUv‡eR mgc~Y©iƒ‡c Pvjy Kiv n‡j m`i `ßi I gvV
ch©v‡qi cÖwkÿY¸‡jvZ mKj AskMÖnbKvixM‡Yi cÖ‡qvRbxq Z_¨ Ges
†`‡ki ¯’vbxq miKvi e¨e¯’vi mKj ¯Í‡ii wbe©vwPZ RbcÖwZwbwa I
Kg©KZ©v-Kg©PvwiM‡Yi Z_¨ e¨e¯’vcbv Ges iÿiv‡eÿ‡Yi Rb¨ Pvjy
n‡q‡Q|

D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ
fv‡jv gv‡bi Qwe|
D™¢vebx D‡`¨vM m¤ú‡K©
wjd‡jU/cÖPviYv
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নরডিস্ট্রার নিনাতরতলর কার্ যালয়, িন্ম ও মৃতুয ডনবন্ধন-এর ২০১৭-১৮ অথ য বেতরর উদ্ভাবনী উতযাতগর তথ্য
ডনম্নরূপঃ
ক্রম
০১ দপ্তর/সংস্থার নাম

ডবষয়

০২

ইতনাতেশন অডিসাতরর নাম, নমাবাইল ও ই-নমইল নম্বর

০৩
০৪

উদ্ভাবনী উতযাগ/উত্তমচচ যার সংডক্ষপ্ত ডশতরানাম
উতযাগটির উদ্ভাবতকর নাম, নমাবাইল ও ই-নমইল নম্বর

০৫
০৬

ক) উতযাগটির পাইলটিং সম্পন্ন হতয়তে ডক না?
উতযাগটি িাতীয়/আঞ্চডলক পর্ যাতয় নরডিতকশন নর্াগ্য
ডক না?
উতযাতগর সংডক্ষপ্ত ডববরণ (১০০ শতের মতধ্য)

০৭
০৮
০৯

তথ্য/ডববরণ
নরডিস্ট্রার নিনাতরতলর কার্ যালয়
িন্ম ও মৃতুয ডনবন্ধন
স্থানীয় সরকার ডবোগ।
িনাব মুহম্মদ নমসবাহুল আলম (যুগ্ম সডচব)
উপ-নরডিস্ট্রার নিনাতরল
নমাবাইলঃ ০১৭১২-০২১৫৪৪
ই-নমইলঃ drg@lgd.gov.bd
িন্ম তাডরখ সংতশািতনর আতবদন অনলাইতন েহণ
িনাব নমাঃ ওয়াডলউল হাসান
ডসতস্টম এনাডলস্ট
নমাবাইলঃ ০১৮১৮-২০৯৯৬০
ই-নমইলঃ whrana@gmail.com
পাইলটিং সম্পন্ন হয়ডন।
নরডিতকশন নর্াগ্য

নদতশর সকল নাগডরতকর িন্ম তাডরখ সংতশািতনর আতবদন অনলাইতন
েহণ
উতযাগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত োলমাতনর েডব (২/৩ টি)
প্রতয়ািয নয়
উদ্ভাবনী উতযাগ সংক্রান্ত ডলিতলট/প্রকাশনা (র্ডদ থাতক) প্রতর্ািয নয়

ইতনাতেশন অডিসাতরর স্বাক্ষর ও তাডরখ
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নরডিস্ট্রার নিনাতরতলর কার্ যালয়, িন্ম ও মৃতুয ডনবন্ধন-এর ২০১৮-১৯ অথ য বেতরর উদ্ভাবনী উতযাতগর তথ্য ডনম্নরূপঃ
ক্রম
১
দপ্তর/সংস্থার নাম

ডবষয়

২

ইতনাতেশন অডিসাতরর নাম, নমাবাইল ও ই-নমইল নম্বর

৩
৪

উদ্ভাবনী উতযাগ/উত্তমচচ যার সংডক্ষপ্ত ডশতরানাম
উতযাগটির উদ্ভাবতকর নাম, নমাবাইল ও ই-নমইল নম্বর

৫
৬
৭

ক) উতযাগটির পাইলটিং সম্পন্ন হতয়তে ডক না?
উতযাগটি িাতীয়/আঞ্চডলক পর্ যাতয় নরডিতকশন নর্াগ্য ডক
না?
উতযাতগর সংডক্ষপ্ত ডববরণ (১০০ শতের মতধ্য)

৮
৯

উতযাগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত োলমাতনর েডব (২/৩ টি)
উদ্ভাবনী উতযাগ সংক্রান্ত ডলিতলট/প্রকাশনা (র্ডদ থাতক)

তথ্য/ডববরণ
নরডিস্ট্রার নিনাতরতলর কার্ যালয়
িন্ম ও মৃতুয ডনবন্ধন
স্থানীয় সরকার ডবোগ।
িনাব মুহম্মদ নমসবাহুল আলম (যুগ্ম সডচব)
উপ-নরডিস্ট্রার নিনাতরল
নমাবাইলঃ ০১৭১২-০২১৫৪৪
ই-নমইলঃ drg@lgd.gov.bd
অনলাইতন িন্ম ডনবন্ধতনর তথ্য র্াচাই।
িাহডমদা ডশডরন
নপ্রাোমার
নমাবাইলঃ 01768-346374
ই-মিইলঃ shireenfahmida@gmail.com
পাইলটিং সম্পন্ন হতয়তে।
নরডিতকশন নর্াগ্য
সকল নাগডরক/দূতাবাস কর্তক
য সহতি অনলাইতন িন্ম ডনবন্ধতনর
তথ্য র্াচাই করা। অনলাইতন িন্ম তথ্য র্াচাই করার িন্য
br.lgd.gov.bd ওতয়বসাইতট প্রতবশ কতর Verify Birth
Certificate অপশতন ডিক করার পর BRN নম্বর ও িন্ম
তাডরখ ডদতয় Verify এ ডিক করতল িন্ম ডনবন্ধন তথ্য প্রদশযন
হতব।

ইতনাতেশন অডিসাতরর স্বাক্ষর ও তাডরখ

51

নরডিস্ট্রার নিনাতরতলর কার্ যালয়, িন্ম ও মৃতুয ডনবন্ধন-এর ২০১৮-১৯ অথ য বেতরর উদ্ভাবনী উতযাতগর তথ্য ডনম্নরূপঃ
ক্রম
০১ দপ্তর/সংস্থার নাম

ডবষয়

০২

ইতনাতেশন অডিসাতরর নাম, নমাবাইল ও ই-নমইল নম্বর

০৩
০৪

উদ্ভাবনী উতযাগ/উত্তমচচ যার সংডক্ষপ্ত ডশতরানাম
উতযাগটির উদ্ভাবতকর নাম, নমাবাইল ও ই-নমইল নম্বর

০৫
০৬
০৭

ক) উতযাগটির পাইলটিং সম্পন্ন হতয়তে ডক না?
উতযাগটি িাতীয়/আঞ্চডলক পর্ যাতয় নরডিতকশন নর্াগ্য ডক
না?
উতযাতগর সংডক্ষপ্ত ডববরণ (১০০ শতের মতধ্য)

০৮
০৯

উতযাগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত োলমাতনর েডব (২/৩ টি)
উদ্ভাবনী উতযাগ সংক্রান্ত ডলিতলট/প্রকাশনা (র্ডদ থাতক)

তথ্য/ডববরণ
নরডিস্ট্রার নিনাতরতলর কার্ যালয়
িন্ম ও মৃতুয ডনবন্ধন
স্থানীয় সরকার ডবোগ।
িনাব মুহম্মদ নমসবাহুল আলম (যুগ্ম সডচব)
উপ-নরডিস্ট্রার নিনাতরল
নমাবাইলঃ ০১৭১২-০২১৫৪৪
ই-নমইলঃ drg@lgd.gov.bd
অনলাইন িন্ম ডনবন্ধন অডেতর্াগ ডনষ্পডত্ত।
িাহডমদা ডশডরন
নপ্রাোমার
নমাবাইলঃ 01768-346374
ই-মিইলঃ shireenfahmida@gmail.com
পাইলটিং সম্পন্ন হতয়তে।
নরডিতকশন নর্াগ্য
১। ই-িাইতলর মাধ্যতম তথ্য নপ্ররণ ও ডনষ্পডত্ত।
২। অনলাইতনর মাধ্যতম তথ্য নপ্ররণ ও ডনষ্পডত্ত।
৩। Messaging মাধ্যতম তথ্য নপ্ররণ ও ডনষ্পডত্ত
(BDRIS Software)।
৪। E-ticketing এর মাধ্যতম তথ্য সংরক্ষণ।
প্রতয়ািয নয়
প্রতর্ািয নয়
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Zvive †cŠimfv
iƒcMÄ, bvivqbMÄ|

ÒQKÓ
µwgKbs
01
02

03
04
05
06
07

08

welq
`ßi/ ms¯’vi bvg
B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj
I B-‡gBj b¤^i

Z_¨ weeib
Zvive †cŠimfv
‡gvt ZvRyj Bmjvg, mwPe,
Zvive †cŠimfv, bvivqbMÄ|
†gvevBj bs-01717316390
on line trade licence system

D`fvebx D‡`¨vM/DËg P©Pvi mswÿß
wk‡ivbvg
D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg, †gvevBj I
‡gvt ZvRyj Bmjvg
B-‡gBj b¤^i
(K) D‡`¨vMwUi dvBjwUs n‡q _vK‡j
n¨vu| 1jv RyjvB 2018 †_‡K
Gi mgq(---------‡_‡K----------)
D‡`¨vMwU RvZxq/ AvÂwjK ch©v‡q
n¨vu
†iwcø‡Kkb ‡hvM¨ wKbv?
D‡`¨v‡Mi mswÿß weeib (100k‡ãi Zvive †cŠimfvwkí mg„× AÂj wb‡qMwVZ| gvbyl e¨emv K‡i‡Z n‡j Zvi †UªW
g‡a¨)
jvB‡mÝ cÖ‡qvRb| G †UªW jvB‡mÝ †c‡Z gvbyl bvbv †fvMvwšÍ‡Z f~M‡Z n‡”Q| GKwU
†UªW jvB‡mÝ †c‡ZZv‡K 5/7 w`bAwdm †h‡Znq| AwZwi³ A_©
e¨qnqGesZvimgqbónq| †cŠimfvi e¨emvqxe„›` GKwU †UªW jvB‡mÝ †c‡Z Zv‡K
w`‡bi ci w`b Kó Ki‡Z nq| Zv‡`i K‡ói K_v we‡ePbv K‡i eûNvZ cÖwZNvZ †cwi‡q
1jv RyjvB 2018 †_‡K Zvive †cŠimfv on line trade licence” Kvh©µg
ïiæn‡q‡Q| eZ©gv‡b e¨emvqx e„›` Gi mydj †fvM Ki‡Q| GLb AwZwi³ A_© LiP
n‡”Qbv| 6/7 w`b Awd‡m Avmv hvIqv Ki‡Z n‡”Qbv, Nyl w`‡Z nqbv| 1/2 evi G‡m
wZwb Zvi e¨emvqx †UªW jvB‡mÝ I wbw`ó wd Rgv w`‡q wb‡q †h‡Z cvi‡Q| G,U,zAvBGi
D‡`¨v‡M D³ KvRwU ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q|
D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi
Qwe (2/3wU)
D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ
wjd‡jU/cÖKvkbv(hw` _v‡K)

mshy³

µwgKbs
01
02

welq
`ßi/ ms¯’vi bvg
B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg, †gvevBj
I B-‡gBj b¤^i

03

D`fvebx D‡`¨vM/DËgP©Pvi mswÿß
wk‡ivbvg
D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Kibvg, †gvevBj I
B-‡gBj b¤^i

Z_¨ weeib
Zvive †cŠimfv
‡gvtZvRyjBmjvg
mwPe
Zvive †cŠimfv, bvivqbMÄ|
†gvevBj bs-01717316390
tazulislam594@gmail.com
on line trade licence system

09

04

mshy³

‡gvtZvRyjBmjvg
mwPe
Zvive †cŠimfv, bvivqbMÄ|
†gvevBj bs-01717316390
tazulislam594@gmail.com
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05

06
07

08
09

(K)D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úb œn‡q‡Q
wKbv?
(L) D‡`¨vMwUi dvBjwUs n‡q
_vK‡jGimgq(---------‡_‡K---------)
D‡`¨vMwU RvZxq/ AvÂwjK ch©v‡q
†iwcø‡Kkb‡hvM¨ wKbv?
D‡`¨v‡Mi mswÿß weeib (100k‡ãi
g‡a¨)

D‡`¨vM ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi
Qwe(2/3wU)
D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ
wjd‡jU/cÖKvkbv (hw` _v‡K)

n¨vu| 1jv RyjvB 2018 †_‡K

n¨vu
Zvive †cŠimfv wkí mg„× AÂj wb‡qMwVZ| gvbyl e¨emv K‡i‡Z n‡j Zvi †UªW
jvB‡mÝ cÖ‡qvRb| G †UªW jvB‡mÝ †c‡Z gvbyl bvbv †fvMvwšÍ‡Z co‡Z n‡”Q| GKwU
†UªW jvB‡mÝ †c‡Z Zv‡K 5/7 w`b Awdm †h‡Z nq| AwZwi³ A_© e¨q nq Ges Zvi
mgq bó nq| †cŠimfvi e¨emvqxe„›` GKwU †UªW jvB‡mÝ †c‡Z Zv‡K w`‡bi ci w`b
Kó Ki‡Z nq| Zv‡`i K‡ói K_v we‡ePbv K‡i eûNvZ cÖwZNvZ †cwi‡q 1jv RyjvB
2018 †_‡K Zvive †cŠimfv on line trade licence” Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q| eZ©gv‡b
e¨emvqxe„›` Gi mydj †fvM Ki‡Q| GLb AwZwi³ A_© LiP n‡”Q bv| 6/7 w`b Awd‡m
Avmv hvIqv Ki‡Z n‡”Qbv| 1/2 evi G‡m wZwb wbw`ó wd Rgv w`‡q †UªW jvB‡mÝwU
wb‡q†h‡Z cvi‡Qb| G,U,zAvBGi D‡`¨v‡M D³ KvRwU ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q|
mshy³
mshy³

‡gvt ZvRyjBmjvg
mwPe
Zvive †cŠimfv, bvivqbMÄ|
†gvevBj bs-01717316390
tazulislam594@gmail.com
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/
১.
২.

/
,

,
,
০১৭৩৩-৫৪৭৮১০
skmintuj@gmail.com
সিনাইদহ ট্রপৌরেিার ট্রপৌরকর ও পাসনর সবল অনলাইসন ট্রপ্ররণ ও পসরসশাধ প্রকল্প

৩.
৪.

৫.

,

)
খ)

?

,
(
০১৭১১৩১০২৯৪
azmalhossain1000@gmail.com
)
খ)

৬.

২০১৫

)

২০১৭

/
?

৭.

ট্রপৌরেিা একসট নাগসরক ট্রেবা ও উন্নয়নমূলক প্রসর্ষ্ঠান।
েেক, ট্রেন,
েেকবাসর্,স্যাসনসটশন,জন্ম সনবন্ধন, ময়লা আবজমনা অপোরন,ট্রেড লাইসেন্স প্রদান,
ট্রপৌরকর ও পাসনর সবল পসরসশাধ ইর্যাসদ অসনক ধরসনর েমস্যা সনসয় প্রসর্সদন শর্ শর্
নাগসরক নগর িবসন আসেন েমাধান পাওয়ার জন্য। র্সব ট্রবশী ট্রেবা গ্রসহর্া একসে আসে
ট্রপৌরকর ও পাসনর সবল পসরসশাসধর জন্য।এখাসন েমস্যাও অসনক। কারন মযানুয়াল
পিসর্সর্ সবসলর কসপ েংগ্রহ করা ট্রেমন িাসমলা ট্রর্মসন লাইসন দাাঁসেসয় পসরসশাধ করা
অর্যন্ত অমানসবক। অসনক বয়ষ্ক পুরুষ ও নারী সবল ট্রদয়ার জন্য লাইসন দাাঁোয়। র্ারা
অন্যসদর োসে প্রসর্সোসগর্ায় সটকসর্ না ট্রপসর ঠায় দাাঁসেসয় ট্রেসক েবার ট্রশসষ সবল ট্রদয়।
কারন অসনসকরই বৃি বয়সে ট্রকান অবলম্বন োসকনা। র্াই সনসজই এ বয়সে েব সকছু
কসরন। অবসশসষ এটুআই এর ডাসক খুলনা সবিাগীয় কসমশনার ও এটুআই এর ট্রেৌে
উসদযাসগ খুলনা আরসপসটএসেসর্ আসয়াসজর্ “ইসনাসিশন ইন পাবসলক োসিমে” ওয়াকমশসপ
অংশ গ্রহণ কসর আমার েমাধান পসরকল্পনা “অনলাইন সবসলং এন্ড ট্রপসমন্ট সেসেম”
উপস্থাপন কসর।এটুআই আমার আইসডয়া গ্রহণ কসর আমাসক কারগরী ও অেমননসর্কিাসব
েহায়র্া কসর। বাস্তবাসয়র্ হয় “সিনাইদহ ট্রপৌরেিার ট্রপৌরকর ও পাসনর সবল অনলাইসন
ট্রপ্ররণ ও পসরসশাধ প্রকল্প”।
,
,
,
,
(
)

,

,

সিনাইদহ ট্রপৌরেিার নাগসরকগণ এর দীর্ম সদসনর েমস্যা ও কষ্ট দূর হসয়সছ। মানুষ র্সর
বসে সবসলং সেসেম বযবহার কসর সবসলর র্েয েংগ্রহ কসর সনসজই ট্রমাবাইসলর মাধযসম
পসরসশাধ করসছ।
৮.
৯.

/
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LvMovQwo †cŠimfv Kvh©vjq
http://khagracharipourashava.gov.bd

D™¢vebx D‡`¨v‡Mi QK
µg

welq

Z_¨/ weeiY

01.

`ßi/ms¯’vi bvg

LvMovQwo †cŠimfv

02.

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg †gvevBj I B‡gBj b¤^i

cvifxb Av³vi †Lv›`Kvi , mwPe, LvMovQwo †cŠimfv
‡gvevBj bs- 01556776410
B-‡gBj: parveenkondoker@yahoo.com

03.

D™¢vebx D‡`¨vM/DËgPP©vi mswÿß wk‡ivbvg

04.

D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg †gvevBj I B‡gBj b¤^i

05.

06.

(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK
bv?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi
mgq(.........‡_‡K..........)
D‡`¨vMwU RvZxq / AvÂwjK ch©v‡q
†iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv?

KzwgjøvwUjv Avevmb cÖKí
iwdKzj Avjg, ‡gqi, LvMovQwo †cŠimfv
‡gvevBj bs- 01556770600
B-‡gBj: khagracharipoura@gmail.com
(K) bv
(L) mivmwi ev¯Íevqb
n¨vu

07.

D‡`¨v‡Mi mswÿß weeiY (100 k‡ãi g‡a¨)

evsjv‡`k miKv‡ii msweav‡bi Av‡jv‡K bvMwiK myweav I AwaKvi wbwðZ Ki‡bi j‡ÿ¨
LvMovQwo †cŠi GjvKvi cÖwZeÜx, M„nnxb, f~wgnxb, nZ`wi`ª, weaev, ¯^vgx cwiZ¨v³ cvnvo
aŸ‡m ÿwZMÖ¯’ Amnvq fvmgvb gvbyl‡`i Avevm‡bi e¨e¯’v Kiv| cÖv_wgK ch©v‡q KzwgjøvwUjv
GjvKvq 34 wU cwievi G Avevmb myweav MÖnY Ki‡Z cvi‡e Ges kvjeb Avevmb cÖK‡í 50wU
cwiev‡ii Rb¨ G Avevmb e¨e¯’v Kiv n‡e| LvMovQwo †cŠimfv cve©Z¨ AÂ‡ji wcwQ‡q cov
GKwU GjvKv| G GjvKvi nZ`wi`ª, myweav ewÂZ gvbyl¸‡jvi K_v we‡ePbvq G‡b I eZ©gvb
cÖavbgwš¿xi ¯^‡cœi Av`‡j LvMovQwo †cŠimfvi wbR¯^ D‡`¨v‡M UGIIP-III cÖK‡íi
A_©vq‡b KzwgjøvwUjv I kvjeb GjvKvq Avevmb cÖKí MÖnY Ki‡Q| GB cÖK‡í Ni wbg©vb Kiv
n‡q‡Q 34 wU| cÖwZwU N‡ii Rb¨ e¨q Kiv n‡q‡Q 10,47,000/-(`k jÿ mvZPwjøk nvRvi
UvKv) gvÎ| cÖwZwU N‡i 2wU †eW iæg, 1wU ivbœvi Ni, 1wU Uq‡jU, 1wU eviv›`v, 1wU mewR
evMvb, KwgDwbwU nj I weï× cvbxi my-e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q|

08.

D‡`¨v‡Mi ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe
(2/3wU)

mshy³

09.

D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ
wjd‡jU/cÖKvkbv(hw` _v‡K)

mshy³

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii ¯^vÿi I ZvwiL
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µg

welq

Z_¨/ weeiY

01.

`ßi/ms¯’vi bvg

LvMovQwo †cŠimfv

02.

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

cvifxb Av³vi †Lv›`Kvi , mwPe, LvMovQwo †cŠimfv
‡gvevBj bs- 01556776410
B-‡gBj: parveenkondoker@yahoo.com

03.

D™¢vebx D‡`¨vM/DËgPP©vi mswÿß wk‡ivbvg

bv›`wbK Kwc nvDR

04.

D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

iwdKzj Avjg, ‡gqi, LvMovQwo †cŠimfv
‡gvevBj bs- 01556770600
B-‡gBj: khagracharipoura@gmail.com

05.

(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq(.........‡_‡K..........)

(K) bv
(L) mivmwi ev¯Íevqb

06.

D‡`¨vMwU RvZxq / AvÂwjK ch©v‡q †iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv?

n¨vu

07.

D‡`¨v‡Mi mswÿß weeiY (100 k‡ãi g‡a¨)

ch©Ub bMwi wn‡m‡e LvMovQwo †cŠi GjvKvq ch©UK‡`i
Pvwn`vi K_v gv_vq †i‡L †cŠimfv GKwU bv›`wbK Kwd nvDR
wbg©vb cÖKí nv‡Z wb‡q‡Q| GB cÖKí wbg©vb e¨q aiv n‡q‡Q
2,30,000/-(`yB †KvwU wÎk jÿ) UvKv| GB cÖKí
bvMwiKe„‡›`i we‡bv`‡bi Rb¨ Rym evi, Kwd, myBwgs cyj,
nvUvi Rb¨ IqvK I‡q Gi e¨e¯’v _vK‡e| cÖKíwU
ev¯Íevqbvaxb|

08.

D‡`¨v‡Mi ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe (2/3wU)

mshy³

09.

D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv(hw` _v‡K)

mshy³
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D™¢vebx D‡`¨v‡Mi QK
µg

01.

welq

Z_¨/ weeiY

`ßi/ms¯’vi bvg

LvMovQwo †cŠimfv

02.

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

cvifxb Av³vi †Lv›`Kvi , mwPe, LvMovQwo †cŠimfv
‡gvevBj bs- 01556776410
B-‡gBj: parveenkondoker@yahoo.com

03.

D™¢vebx D‡`¨vM/DËgPP©vi mswÿß wk‡ivbvg

04.

D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

05.

(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq(.........‡_‡K..........)

(K) bv
(L) mivmwi ev¯Íevqb

06.

D‡`¨vMwU RvZxq / AvÂwjK ch©v‡q †iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv?

n¨vu

07.

D‡`¨v‡Mi mswÿß weeiY (100 k‡ãi g‡a¨)

Kwc mshy³

08.

D‡`¨v‡Mi ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe (2/3wU)

‡cŠi GjvKvq PjvPjKvix BwRevBK ¸‡jv‡K wbqš¿Y I
k„•Ljvq Avbvi j‡ÿ wWwRUvj ¯§vU© KvW©, ÷xKvi cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q Ges BwRevB‡Ki gvwj‡Ki Z_¨ mg~n mdUIqv‡ii
gva¨‡g msiÿY Kiv n‡q‡Q| hv evi †Kv‡W©i gva¨‡g hvPvB
evQvB Kiv nq|

09.

D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv(hw` _v‡K)

mshy³

BwRevBK G wWwRUvj ¯§v©U KvW©,÷xKvi ¯’vcb, I bZzb
mdUIqvi ¯’vcb
iwdKzj Avjg, ‡gqi, LvMovQwo †cŠimfv
‡gvevBj bs- 01556770600
B-‡gBj: khagracharipoura@gmail.com
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µg

welq

Z_¨/ weeiY

01.

`ßi/ms¯’vi bvg

02.

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

03.

D™¢vebx D‡`¨vM/DËgPP©vi mswÿß wk‡ivbvg

eR¨© Acmvi‡Yi Rb¨ Szwoi e¨envi cÖKí

04.

D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

iwdKzj Avjg, ‡gqi, LvMovQwo †cŠimfv
‡gvevBj bs- 01556770600
B-‡gBj: khagracharipoura@gmail.com

05.

(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq(.........‡_‡K..........)

(K) bv
(L) mivmwi ev¯Íevqb

06.

D‡`¨vMwU RvZxq / AvÂwjK ch©v‡q †iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv?

n¨vu

07.

D‡`¨v‡Mi mswÿß weeiY (100 k‡ãi g‡a¨)

Kwc mshy³

08.

D‡`¨v‡Mi ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe (2/3wU)

09.

D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv(hw` _v‡K)

LvMovQwo †cŠimfv
cvifxb Av³vi †Lv›`Kvi , mwPe, LvMovQwo †cŠimfv
‡gvevBj bs- 01556776410
B-‡gBj: parveenkondoker@yahoo.com

2013 mv‡j †gqi,LvMovQwo †cŠimfv mvD_ Avwd«Kv åg‡bi
ci jä Ávb n‡Z wbR¯^ cwiKíbvq evsjv‡`‡k cÖ_g cixÿv
g~jK GB Szuwo ¯’vcb Kiv nq| AZci wewfbœ gva¨‡gi myev‡a
GwU mviv †`‡k Qwo‡q c‡o| we‡kl K‡i ¸iæZ¡c~Y© †ek
K‡qKwU wmwU K‡c©v‡ikb I †cŠimfv GB Szuwoi wWRvBb
Abymib K‡i wbR¯^ Avw½‡K ¯’vcb K‡i| eZ©gv‡b LvMovQwo
†cŠimfvi wewfbœ mo‡K 350wU Szuwo ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges
AviI wewfbœ ¯’v‡b Szuwo ¯’vcb KvR Pjgvb i‡q‡Q|

mshy³
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D™¢vebx D‡`¨v‡Mi QK
µg

01.

welq

Z_¨/ weeiY

`ßi/ms¯’vi bvg

LvMovQwo †cŠimfv

02.

B‡bv‡fkb Awdmv‡ii bvg †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

cvifxb Av³vi †Lv›`Kvi , mwPe, LvMovQwo †cŠimfv
‡gvevBj bs- 01556776410
B-‡gBj: parveenkondoker@yahoo.com

03.

D™¢vebx D‡`¨vM/DËgPP©vi mswÿß wk‡ivbvg

IqvUvi ÷ªxU nvB‡Wªb cÖKí

04.

D‡`¨vMwUi D™¢ve‡Ki bvg †gvevBj I B-‡gBj b¤^i

iwdKzj Avjg, ‡gqi, LvMovQwo †cŠimfv
‡gvevBj bs- 01556770600
B-‡gBj: khagracharipoura@gmail.com

05.

(K) D‡`¨vMwUi cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q wK bv?
(L) cvBjwUs n‡q _vK‡j Gi mgq(.........‡_‡K..........)

(K) bv
(L) mivmwi ev¯Íevqb

06.

D‡`¨vMwU RvZxq / AvÂwjK ch©v‡q †iwcø‡Kkb‡hvM¨ wK bv?

n¨vu

07.

D‡`¨v‡Mi mswÿß weeiY (100 k‡ãi g‡a¨)

ch©Ub bMwi wn‡m‡e AvMZ ch©UK I ¯’vbxq evRv‡i `yM©g
cvnvo †_‡K AvMZ wewfbœ ÿz`ª RvwZ mËvi bvix, cyiæl wewfbœ
K…lK I c_Pvix‡`i myweav‡_© †cŠi GjvKvi wewfbœ iv¯Ív I
¸iæZ¡c~Y© ¯’v‡b 10wU IqvUvi ÷ªxU nvB‡Wªb ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
hv BwZg‡a¨ bvMwiK‡`i g‡a¨ e¨vcK DcKv‡i Avm‡Q| cÖwZwU
wbg©vY Ki‡Z e¨q n‡q‡Q 2,50,000/-(`yB jÿ cÂvk nvRvi)
UvKv|

08.

D‡`¨v‡Mi ev¯Íevqb msµvšÍ fvjgv‡bi Qwe (2/3wU)

mshy³

09.

D™¢vebx D‡`¨vM msµvšÍ wjd‡jU/cÖKvkbv(hw` _v‡K)

mshy³
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