
সদ্য বিলুপ্ত বিটমহলগুললোলে আইবসটি প্রবিক্ষণ এিং অিকোঠোলমো ্োন  কম মসূচব 

ICT Training and Infrastructure Program in Recently abolished Enclaves.



 োম
সদ্য বিলুপ্ত বিটমহলগুললোলে আইবসটি প্রবিক্ষণ এিং

অিকোঠোলমো ্োন কম মসূচব 

িোস্তিোয় কোরী 

দপ্তর/সং্ো
েথ্য ও য োগোল োগ প্রযুবি অবিদপ্তর

প্রিোসব ক বিভোগ েথ্য ও য োগোল োগ প্রযুবি বিভোগ

মন্ত্র োলয় ডোক, যটবলল োগোল োগ এিং েথ্যপ্রযুবি মন্ত্রণোলয়

প্রস্তোবিে কম মসূচব র 

িোস্তিোয় কোল

দুই িির (জুলোই ২০১৮ - জু  ২০২০)

N0 cost Extension: বডলসম্বর ২০২০

কম মসূচব র যমোট ব্যয় 803.04 লক্ষ টোকো

কম মসূচব এলোকো ১১১ টি সদ্য বিলুপ্ত বিটমহল 

এক  জলর কম মসূচব  নবরব বে:

 োম
সদ্য বিলুপ্ত বিটমহলগুললোলে আইবসটি প্রবিক্ষণ এিং

অিকোঠোলমো ্োন কম মসূচব 

িোস্তিোয় কোরী 

দপ্তর/সং্ো
েথ্য ও য োগোল োগ প্রযুবি অবিদপ্তর

প্রিোসব ক বিভোগ েথ্য ও য োগোল োগ প্রযুবি বিভোগ

মন্ত্র োলয় ডোক, যটবলল োগোল োগ এিং েথ্যপ্রযুবি মন্ত্রণোলয়

প্রস্তোবিে কম মসূচব র 

িোস্তিোয় কোল

দুই িির (জুলোই ২০১৮ - জু  ২০২০)

N0 cost Extension: বডলসম্বর ২০২০

কম মসূচব র যমোট ব্যয় 803.04 লক্ষ টোকো

কম মসূচব এলোকো ১১১ টি সদ্য বিলুপ্ত বিটমহল 



ক্রম  োম, নদবি ও অবিস কম মসূচব র নদবি মন্তব্য

০১ জ োি যমোোঃ বিলরোজ সরকোর, উন-নবর োলক (অর্ মস)

েথ্য ও য োগোল োগ প্রযুবি অবিদপ্তর

কম মসূচব  নবর োলক অবেবরি দোবয়ত্ব

০২ জ োি যমোোঃ বদদোরুল কোবদর

য টওয়োকমস ইবিব য়োর(নোঃ ও উোঃ)

েথ্য ও য োগোল োগ প্রযুবি অবিদপ্তর

সহকোরী কম মসূচব  নবর োলক অবেবরি দোবয়ত্ব

০৩ জ োি যমোোঃ বমল  যহোলস 

সহকোরী যপ্রোগ্রোমোর

েথ্য ও য োগোল োগ প্রযুবি অবিদপ্তর

সহকোরী যপ্রোগ্রোমোর অবেবরি দোবয়ত্ব

কর্ মসূচির জনবল



কম মসূচব র নটভূবম:

ঐবেহোবসক মুবজি-ইবিরো ্ল সীমোন্ত চুবি স্বোক্ষর (১৬ যম, ১৯৭৪ বি.)



কম মসূচব র নটভূবম:

মুবজি-ইবিরো ্ল সীমোন্ত চুবির অনুসমর্ মসল র দবলল বিব ময় (০৬ জু , ২০১৫ বি.)



“সদ্য বিলুপ্ত বিটমহলগুললোলে আইবসটি প্রবিক্ষণ এিং অিকোঠোলমো ্োন ” িীর্ মসক কম মসূচব  সম্পবকমসে েথ্য

কম মসূচব র  োম: “সদ্য বিলুপ্ত বিটমহলগুললোলে আইবসটি প্রবিক্ষণ এিং অিকোঠোলমো ্োন ” কম মসূচব  (ICT Training and Infrastructure Establishment Program in Recently Abolished 

Enclaves) (১ম সংলিোবিে)

অর্ মসোয় : বজওবি ৮০৩.০৪ লক্ষ টোকো।

িোস্তিোয় কোল: জুলোই ২০১৮ বি. হলে বডলসম্বর ২০২০ বি. ন মসন্ত।

িোস্তিোয় কোরী সং্ো: েথ্য ও য োগোল োগ প্রযুবি অবিদপ্তর।

েথ্য ও য োগোল োগ প্রযুবি অবিদপ্তর কর্তমসক নঞ্চগড়, লোলমব রহোট, কুবড়গ্রোম এিং  ীলিোমোরী যজলোর সদ্য বিলুপ্ত ১১১টি বিটমহললর বনবিলয় নড়ো জ লগোষ্ঠীর সোমোবজক ও অর্ মসন বেক উন্নয় , আইবসটি ইলকো-বসলেলম সরোসবর

সম্পৃিকর ও সক্ষমেো বৃবি, সরকোবর বিবভন্ন ই-যসিো গ্রহণ/ ব্যিহোলরর সুল োগ সৃবি ইেযোবদর উলেলে “সদ্য বিলুপ্ত বিটমহলগুললোলে আইবসটি প্রবিক্ষণ এিং অিকোঠোলমো ্োন “(ICT Training and Infrastructure

Program in Recently abolished Enclaves)” িীর্ মসক একটি কম মসূচব গ্রহলণর উলদ্যোগ য য়ো হলয়লি। উি কম মসূচ ীর আওেোয় ইলেোমলে সদ্য বিলুপ্ত বিটমহলভূি এলোকোয় ০৮টি বিক্ষো প্রবেষ্ঠোল যিখ রোলসল

বডবজটোল ল্যোি প্রদো করো হলয়লি এিং ১২ বদ ব্যোনী সুবিিিবঞ্চে ৯০০ জ েরুণ/েরুণীলক যিবসক (“Basic ICT Literacy”) এিং ৭৮ বদ ব্যোনী ৩০০ জ েরুণ/েরুণীলক (“IT Support Technician

(NTVQF- Level 1)” আইবসটি প্রবিক্ষণ প্রদো করো হলয়লি। এিোড়োও, এই কম মসূচব র আওেোয় বিটমহলভূি এলোকোয় ব য়বমে প্রবিক্ষণ আলয়োজ , সোইিোর কযোলি/বিল্যোবসং যসন্টোর তেরী, সরকোবর-যিসরকোবর বিবভন্ন ই-যসিো

প্রদো ইেযোবদর ব বমত্ত নঞ্চগড় যজলোর নঞ্চগড় সদর উনলজলোয় মবিজোর রহমো কললজ মোঠ সংলগ্ন ্োল একটি (০১) এিং কুবড়গ্রোম যজলোর ফুলিোড়ী উনলজলোয় দোবসয়োরিড়ো িহুমুখী মোেবমক বিদ্যোলয় মোঠ সংলগ্ন ্োল একটি (০১টি)

সহ যমোট দুইটি (০২) ্োল অেযোধুব ক আইবসটি  ন্ত্রনোবে সমৃি Digital Service Employment & Training Center (D-SET) ্োনল র কো মসক্রম  লমো । উলেখ্য, মো  ীয় প্রিো মন্ত্রীর বিলির্ উলদ্যোগসমূহ

এিং িেমসমো সরকোলরর ব ি মসো  ী ইিেোহোলর লক্ষযমোত্রোর উলেখল োগ্য বির্য় য ম - আমোর গ্রোম আমোর িহর, েোরুলের িবি, মো সম্মে বিক্ষো,  োরীর ক্ষমেোয় , বডবজটোল িোংলোলদি ও অন্যোন্য বির্য় ব লয় েথ্য ও য োগোল োগ প্রযুবি

অবিদপ্তর  ো োমূখী উলদ্যোলগর অংি বহলসলি ্োবনেব্য বডবজটোল যসন্টোর গুরুত্বপূণ মসভূবমকো নোল করলি।

িেমসমোল সকল বসটি-কলন মসোলরি , যনৌরসভো এিং ইউব য় নবরর্লদ একটি কলর ইউব য় বডবজটোল যসন্টোর (ইউবডবস) রলয়লি। ইউব য় বডবজটোল যসন্টোর ্োবনে হল ়েলি বনবনবনবন (নোিবলক-প্রোইলভট-বননলস নোট মস োরিীন) মলডললর

উনর বভবত্ত কলর। প্রবেটি ইউবডবসলে দু’জ কলর ্ো ীয় েরু উলদ্যোিো রলয়লি,  োলদর মলে একজ পুরুর্ ও একজ  োরী। ্ো ীয় সরকোর বিভোলগর য র্তলত্ব এ উলদ্যোিোরোই ইউব য় বডবজটোল যসন্টোর নবর োল ো কলর র্োলক ।

ইউবডবস'র উলেখল োগ্য সরকোবর যসিোসমূহ হললো: জবমর ন মসো, জীি িীমো, নেী বিদুযলের বিল নবরলিোি, সরকোবর িরম, নোিবলক নরীক্ষোর িলোিল, অ লোইল বিশ্ববিদ্যোললয় ভবেমস, অ লোই জন্ম-মৃত্যয ব িন্ধ , বভবজএি-বভবজবড

েোবলকো,  োগবরক স দ,  োগবরক আলিদ , কৃবর্ েথ্য, স্বো্য নরোমি মস প্রভৃবে। যিসরকোবর যসিোসমূহ হললো: এলজন্ট/যমোিোইল ব্যোংবকং, কবম্পউটোর প্রবিক্ষণ, িবি যেোলো, ইন্টোরল ট ব্রোউবজং, ইলমইল,  োকুবরর েথ্য, কলম্পোজ, বব্রটিি

কোউবসললর ইংলরজী বিক্ষো, বভসো আলিদ ও ট্র্যোবকং, বভবডওলে ক িোলরবসং, বপ্রবন্টং, স্ক্যোব ং, িলটোকবন, যলবমল টিং প্রভৃবে। ইউবডবস’র মূল লক্ষয হল ইউব য় নবরর্দলক একটি িবিিোলী প্রবেষ্ঠোল নবর ে করো,  োলে এই সি

প্রবেষ্ঠো ২০২১ সোললর মলে একটি েথ্য ও জ্ঞো -বভবত্তক যদি প্রবেষ্ঠোয়  র্ো র্ ভূবমকো রোখলে নোলর। নোিোনোবি এই সি যকন্দ্র সরকোবর-যিসরকোবর েথ্য ও যসিোসমূহ জ গল র কোিোকোবি ব লয় য লে, প্রযুবি বিলভদ দূর করলে ও সকল

 োগবরকলক েথ্য প্রিোলহর আধুব ক ব্যি্োর সোলর্ যুি করলে সুদুর প্রসোরী ভূবমকো রোখলে নোলর ।

এরই িোিোবহকেোয় েথ্য ও য োগোল োগ প্রযুবি অবিদপ্তর উনবরবেবখে কম মসূচব র মোেলম ১০ িেক জোয়গোয় প্রবেটিলে ৩,০০০ িগ মসফুট আয়েল র জবমর উনর D-SET (২০টি কবম্পউটোরসহ আনুসোংবগক  ন্ত্রনোবে সমৃি ১টি কবম্পউটোর

ল্যোি, ০১টি অবিস রুম, ০১টি সোভ মসোর রুম, ০১টি বমটিং রুম, ০২টি িোর্রুম ইেযোবদ সম্ববলে) ্োন করো হলে। উলেখ্য য , D-SET ্োনল র কো মসক্রম সম্পন্ন হওয়োর নর উি যসন্টোরটির সলি মসোত্তম ব্যিহোর ব বিেকরণ, এর কো মসক্রম

যটকসই করোসহ যসন্টোর নবর োল ো সংক্রোন্ত একটি Business Model তেরীর উলদ্যোগ ইলেোমলে য য়ো হলয়লি।



সদ্য বিলুপ্ত বিটমহলগুললোলে:

 আইবসটিলে সল ে েো বৃবি এিং যমৌবলক আইবসটির জ্ঞো  বিস্তোর; 

 হোলে কললম আইবসটি প্রবিক্ষলণর মোেলম স্বোিলম্বী হলে সহোয়েো;

 সংবিি বিক্ষো প্রবেষ্ঠোল  আইবসটি বিক্ষোর উনযুি অিকোঠোলমো ব ম মসোণ;

 সরকোবর বিবভন্ন ই যসিো গ্রহলণর সুল োগ সৃবি;

কম মসূচব র উলেে:



এক জলর বিটমহল সম্পবকমসে বকছু েথ্য

ক্রবমক

 ং

যজলোর  োম অধু োলুপ্ত

বিটমহললর 

সংখ্যো

জ সংখ্যো প্রোইমোরী

স্কুল

হোই স্কুল / 

মোদ্রোসো

কললজ

১ নঞ্চগড় ৩৬ 19026 ১৬টি ১৮টি ৪টি

২ কুবড়গ্রোম ১২ 8237 ৩টি ৬টি ১টি

৩ লোলমব রহোট ৫৯ 9700 ৫টি ৩টি ০

৪  ীলিোমোরী ০৪ 572 ১টি ০ ০

যমোট ১১১ ৩৭৫৩৫ ২৫ টি ২৭ টি ৫ টি

ূচত্র: িোংলোলদি ভোরে য ৌর্ যহড কোউবন্টং ২০১৫



কম মসূচব র প্রিো  কো মসক্রমসমূহ : 

ক্রবমক কো মসক্রম

১। ৯0০ জ েরুণ/েরুণীলক Basic ICT Literacy প্রবিক্ষণ প্রদো  

২। ৩০০ জ  েরুণ/েরুণীলক NTVQF*-এর IT Support Technician
বির্লয় দীর্ মসলময়োদী প্রবিক্ষণ প্রদো  

৩। ০৮ বিক্ষো প্রবেষ্ঠোল  কবম্পউটোর ল্যোি ্োন 

৪। ০2 টি সুবিিোজ ক ্োল  D-SET যসন্টোর ্োন 

*National Technical & Vocational Qualification Framework



০৮টি বিক্ষো প্রবেষ্ঠোল  যিখ রোলসল বডবজটোল ল্যোি প্রদো 

ক্র নং শিক্ষা প্রশিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা

১ দাশিয়ারছড়া িমন্বয়পাড়া উচ্চ শিদ্যালয় ফুলিাড়ী, কুশড়গ্রাম।

২ ধলডাঙ্গা শিমুখী উচ্চ শিদ্যালয়  ভুরুঙ্গামারী, কুশড়গ্রাম।

৩ উত্তর গ ািামারী আশিমিািার উচ্চ শিদ্যালয় হািীিান্ধা, লালমশনরহাট

৪ িাঁিকাটা দয়ালটারী মাধ্যশমক শিদ্যালয় পাটগ্রাম, লালমশনরহাট

৫ গেকর পাড়া উচ্চ শিদ্যালয় পঞ্চ ড় িদর, পঞ্চ ড়।

৬ পাহাড়িলী উচ্চ শিদ্যালয় পঞ্চ ড় িদর, পঞ্চ ড়।

৭ এন.শি. এল হাশি লুৎফর রহমান উচ্চ শিদ্যালয় গদিী ঞ্জ, পঞ্চ ড়।

৮ এন.শি.এল গকাট ভািনী লাল উচ্চ শিদ্যালয় গদিী ঞ্জ, পঞ্চ ড়।



৫. গেকর পাড়া উচ্চ শিদ্যালয় 

গিখ রানিল শডশিটাল ল্যাি



৯0০ জ েরুণ/েরুণীলক Basic ICT Literacy প্রবিক্ষণ

ক্রশমক গিলা উপনিলা প্রশিক্ষণার্থীর িংখ্যা

০১

পঞ্চ ড়

পঞ্চ ড় িদর ১৬০

০২ গদিী ঞ্জ ২০০

০৩ গিাদা ৮০

০৪

লালমশনরহাট

লালমশনরহাট িদর ৪০

০৫ হািীিান্ধা ৪০

০৬ পাটগ্রাম ১৪০

০৭

কুশড়গ্রাম

ফুলিাশড় ১৮০

০৮ ভুরুঙ্গামাশর ৪০

০৯ নীলফামারী শডমলা ২০

গমাট ০৯টি উপনিলা ৯০০ িন



৯0০ জ েরুণ/েরুণীলক Basic ICT Literacy বির্য়ক ৪৫ টি 

ব্যোল  ্োবনে ল্যোলি প্রবিক্ষণ প্রদোল র বকছু খন্ড ব ত্রোঃ



Basic ICT Literacy প্রবিক্ষলণর  ব ত্র



৩০০ জ  েরু -েরু ীর IT Support Technician 

NTVQF(Level-1) প্রবিক্ষণ প্রদো 

ক্রবমক যজলো উনলজলো প্রবিক্ষণোর্ীর সংখ্যো

01

নঞ্চগড়

নঞ্চগড় সদর 60

02 যদিীগি 60

03 যিোদো 20

04

লোলমব রহোট

লোলমব রহোট সদর 20

05 হোেীিোন্ধো -

06 নোটগ্রোম 60

07
কুবড়গ্রোম

ফুলিোবড় 60

08 ভুরুঙ্গোমোবর 20

09  ীলিোমোরী বডমলো -

যমোট ০৯টি উনলজলো 3০০ জ 



IT Support Technician NTVQF(Level-1) প্রবিক্ষণ এর বকছু 

খন্ড ব ত্রোঃ (৫ম ও ৬ষ্ঠ ব্যো )



০2 টি D-SET (Digital Service Employment and Training) 

যসন্টোর ্োন :

১। মশফিার রহমান কনলি িংলগ্ন                                  পঞ্চ ড় িদর, পঞ্চ ড়

২। দাশিয়ারছড়া িহুমুখী মাধ্যশমক শিদ্যালয় িংলগ্ন               ফুলিাড়ী,  কুশড়গ্রাম



ক্রম গিিার নাম ক্রম গিিার নাম

০১ অনলাইনন িন্ম শনিন্ধন ১৩ স্বাস্থ্য িথ্য/পরামি শ

০২ শিলাশসং গেশনং, গিশিক কশিউটার গেশনং ১৪ শিক্ষা িথ্য

০৩ পরীক্ষার ফলাফল যাচাই ১৫ আইন ও মানিাশধকার শিষয়ক িথ্য/পরামি শ,

০৪ গমািাইল ব্াংশকং ১৬ না শরক গিিা শিষয়ক িথ্য

০৫ িশমর পচ শা ১৭ কনিাি,  শপ্রশটং, ফনটাকশপ, গলশমননটিং ইিযাশদ

০৬ ইটারননট ব্রাউশিং ১৮ শিশভন্ন প্রকার িরকাশর ফরম, অনলাইনন শিশ্বশিদ্যালনয় ভশিশ

০৭ শিদ্যযৎ শিল গ্রহন ১৯ ছশি গিালা, প্রনিক্টর ভাড়া, গমইশলং ইিযাশদ

০৮ িাইিার কযানফ/শিল্যাশসং গেইশনং গিটার ২০ িরকাশর-গিিরকাশর শিশভন্ন ই-গিিা প্রদান

০৯ শি- ওয়াই-ফাই ব্িস্থ্া ২১ গমািাইল শরচািশ

১০ খািা কলমিহ যািিীয় গেিনাশর িামগ্রী শিক্রয় ২২ শপ্রশটং কা ি, ফাইল , গফাল্ডার ইিযাশদ শিক্রয় করা হয়। 

১১ নামিাশরর আনিদন করা ২৩ ই-গমইল করা হয়। 

১২ শিক্ষার্থীনদর কশিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২৪

এিোড়োও অন্যোন্য বডবজটোল  যসিো প্রদো  করো  োলি । 

্োবনেব্য D-SET  হলে সম্ভোব্য য  যসিো নোওয়ো  োলিোঃ 



D-SET যসন্টোর তেবর (০২টি)

 যডস্ক্টন কবম্পউটোর (২০ টি)

 ল্যোনটন কবম্পউটোর (১ টি)

 ইউবনএস (২৩ টি)

 প্রলজক্টর (১ টি)

 যলজোর বপ্রন্টোর (১ টি)

 ইঙ্কলজট বপ্রন্টোর (১ টি, কোলোর)

 স্ক্যো োর (১ টি)

 য টওয়োকমস সুই  (১ টি)

 ওয়যোরললস রোউটোর (১ টি)

 ওয়যোরললস মলডম (৫ টি)

 বিকোর (২:১) (১ টি)

 যলবমল টিং যমবি  (১ টি)

 িলটোকবনয়োর (১ টি)

 যজ োলরটর (১ টি)

 বডবজটোল কযোলমরো (১ টি)

 আসিোিনত্র ইেযোবদ

D-SET -এর  ন্ত্রোংিসমূহ



শডশিটাল গিটানরর আশকশনটকচারাল শডিাইনঃ



পঞ্চ নড়র িদর উপনিলার অন্তর্ভ শক্ত িদ্য শিলুপ্ত  াড়াশি শছটমহনল মশফিার রহমান শডশগ্র কনলি মানে Digital service

employment and training centre (D-set) শনম শাণ কানির প্রধান অশিশর্থ শহনিনি উপশস্থ্ি গর্থনক শভশত্তপ্রস্তর ফলক

উনন্মাচন কনরন িথ্য ও গযা ানযা প্রযুশক্ত শিভা , ডাক, গটশলনযা ানযা ও িথ্য প্রযুশক্ত প্রশিমন্ত্রী িনাি জুনাইদ আহনমদ পলক, এমশপ।

http://bartabazar.com/wp-content/uploads/2020/02/পঞ্চগড়-10.jpg
http://bartabazar.com/wp-content/uploads/2020/02/পঞ্চগড়-10.jpg


কম মসূচব র িোস্তিোয়  অগ্রগবে: 

কো মসক্রম িোস্তিোয়  অগ্রগবে

কবম্পউটোর ল্যোি ্োন  ০৮ বিক্ষো প্রবেষ্ঠোল  কবম্পউটোর ল্যোি ্োন  করো হলয়লি।

Basic ICT Literacy
প্রবিক্ষণ প্রদো  

৯0০ জ েরুণ/েরুণীলক Basic ICT Literacy বির্লয় ১২ বদ ব্যোনী প্রবিক্ষণ প্রদো  করো হলয়লি।

(NTVQF Level-1)
প্রবিক্ষণ প্রদো 

৩০০ জ  েরুণ/েরুণীলক NTVQF*-এর IT Support Technician (NTVQF Level-1) বির্লয় 78 বদ ব্যোনী প্রবিক্ষণ 

প্রদো  করো হলয়লি।

D-SET ্োনল র

কো মসক্রম 

মশফিার রহমান কনলি িংলগ্ন, পঞ্চ ড় িদর, পঞ্চ ড়-এ ০১টি এিং দাশিয়ারছড়া িহুমুখী মাধ্যশমক শিদ্যালয় িংলগ্ন, ফুলিাড়ী,

কুবড়গ্রোলম ০১টি সহ যমোট ০২(দুই) টি D-SET ্োনল র কো মসক্রম  লমো ।

i) ইনিাপূনি শই পূিশ কাি মশনটশরং এর লনক্ষয উপনিলা শনি শাহী অশফিানরর গনতৃনে মশনটশরং টীম  েন করা হনয়নছ এিং

মশনটশরং টীম মশনটশরং কনর শনয়শমি প্রশিনিদন গপ্ররণ কনরনছন। গকাশভড-১৯ এর প্রাদূভ শািিশনি কারনণ স্বল্প শনম শাণ

শ্রশমক শননয়ও D-SET শনম শাণ কাি চলমান রনয়নছ। শিশ্বব্াপী গকাশভড- ১৯এর প্রাদূভ শািিশনি কারনণ শ্রশমক স্বল্পিা

এিং শনম শাণ িামগ্রীর অপ্রতুলিানহতু শনধ শাশরি িময় জুন ২০২০ শরঃ িাশরনখর মনধ্য শনম শাণ কায শক্রম িিন্ন করা িম্ভি না

হওয়ায় িথ্য ও গযা ানযা প্রযুশক্ত শিভা কতৃশক কম শসূশচর গময়াদ ০৬ মাি বৃশি করা হয়।

ii) ০২টি D-SET যসন্টোলরর জন্য e-GP মোেলম কবম্পউটোর ও আনুর্বঙ্গক এিং আসিোিনত্র ক্রলয়র ই-যটন্ডোর কো মসক্রম

সম্পন্ন হলয়লি। দ্যটি D-SET-এর শনম শাণ কাি িিন্ন হওয়ার পর মালামাল িরিরাহ করা হনি।



D-SET যসন্টোলরর ভবিষ্যৎ নবরকল্প ো

D-SET স্থ্াপননর কায শক্রম িিন্ন হওয়ার পর উক্ত গিটারটির িনি শাত্তম ব্িহার

শনশিিকরণ, এর কায শক্রম গটকিই করািহ গিটার পশরচালনা িংক্রান্ত একটি Business

Model তিরীর উনদ্যা ইনিামনধ্য গনয়া হনয়নছ।



D-SET যসন্টোলরর ভবিষ্যৎ নবরকল্প ো

িিশমানন িকল শিটি-কনপ শানরিন, গপৌরিভা এিং ইউশনয়ন পশরষনদ একটি কনর ইউশনয়ন শডশিটাল

গিটার (ইউশডশি) রনয়নছ। ইউশনয়ন শডশিটাল গিটার স্থ্াশপি হনয়েনছ শপশপশপশপ (পািশলক-প্রাইনভট-শপপলি

পাট শনারিীপ) মনডনলর উপর শভশত্ত কনর। প্রশিটি ইউশডশিনি দ্য’িন কনর স্থ্ানীয় িরুন উনদ্যাক্তা রনয়নছ, যানদর

মনধ্য একিন পুরুষ ও একিন নারী। স্থ্ানীয় িরকার শিভান র গনতৃনে এ উনদ্যাক্তারাই ইউশনয়ন শডশিটাল

গিটার পশরচালনা কনর র্থানকন। ইউশডশি'র উনেখনযাগ্য িরকাশর গিিািমূহ হনলা: িশমর পচ শা, িীিন িীমা,

পেী শিদ্যযনির শিল পশরনিাধ, িরকাশর ফরম, পািশলক পরীক্ষার ফলাফল, অনলাইনন শিশ্বশিদ্যালনয় ভশিশ,

অনলাইন িন্ম-মৃতুয শনিন্ধন, শভশিএফ-শভশিশড িাশলকা, না শরক িনদ, না শরক আনিদন, কৃশষ িথ্য, স্বাস্থ্য

পরামি শ প্রভৃশি। গিিরকাশর গিিািমূহ হনলা: এনিট/গমািাইল ব্াংশকং, কশিউটার প্রশিক্ষণ, ছশি গিালা,

ইটারননট ব্রাউশিং, ইনমইল, চাকুশরর িথ্য, কনিাি, শব্রটিি কাউশসনলর ইংনরিী শিক্ষা, শভিা আনিদন ও

েযাশকং, শভশডওনি কনফানরশসং, শপ্রশটং, স্ক্যাশনং, ফনটাকশপ, গলশমননটিং প্রভৃশি। পািাপাশি D-SET

যসন্টোর িরকাশর-গিিরকাশর িথ্য ও গিিািমূহ িন ননর কাছাকাশছ শননয় গযনি, প্রযুশক্ত শিনভদ দূর করনি ও

িকল না শরকনক িথ্য প্রিানহর আধুশনক ব্িস্থ্ার িানর্থ যুক্ত করনি সুদ্যর প্রিারী র্ভশমকা রাখনি পানর ।



D-SET

যসন্টোর

ই যসিো

প্রবিক্ষণ

সোইিোর 

কযোলি/বি

ল্যোবসং

যসন্টোর

D-SET যসন্টোর হলে

অবজমসে আয়

D-SET যসন্টোলরর 

রক্ষণোলিক্ষণ

ব্যোংক অযোকোউন্ট

(ইউএ ও এিং সহকোরী 

যপ্রোগ্রোমোর কর্তমসক ব য়বন্ত্রে)

D-SET

যসন্টোলরর 

উলদ্যোিোলদর 

ভোেো

D-SET যসন্টোলরর যটকসইকরণ নবরকল্প ো



D-SET যসন্টোলরর িলোিল: 

 বিটমহলভুি এলোকোর সুবিিোিবঞ্চে জ লগোষ্ঠীর মোলে বডবজটোলোইলজিল র সুিল আ য় ;

 েরুণ জ লগোষ্ঠীর আত্মকম মসসং্োল র জন্য যুলগোনল োগী আইবসটি প্রবিক্ষণ প্রদো ;

 প্রোবেষ্ঠোব ক অিকোঠোলমো ্োনল র মোেলম ব য়বমে প্রবিক্ষলণর সুল োগ সৃবি;

 D-SET যসন্টোর ্োনল র মোেলম বিটমহলভুি এলোকোয় সরকোবর বিবভন্ন ই-যসিো গ্রহণ ও প্রবিক্ষলণর   

সুল োগ তেবর হলি; 



বডজোই   ও প্রোক্কল  চূড়োন্তকরণ কবমটির সভোর

আললো য বির্য়

(1) বজনসোম যিোলড মসর নবরিলেমস বনবভবস যিোড মসব্যিহোরোঃ

দরনত্র বসবডউল যমোেোলিক  োলোর  ীল বজনসোম যিোলড মসর অনি রলয়লি। বকন্তু  োলোর  ীল বজনসোম যিোড মস ব্যিহোর

করলল বৃবির নোব ঢুলক দ্রুে  ি হলয় য লে নোলর। েোই, সংবিি নরোমি মসক প্রবেষ্ঠো কর্তমসক বজনসোম যিোলড মসর নবরিলেমস

বনবভবস যিোড মসব্যিহোর করোর নরোমি মস যদওয়ো হলয়লি এিং এলে যকো ব্যয় বৃবি হলি  ো।

(২) বসলমন্ট বসট-এর নবরিলেমস জুট িোইিোর অর্িো বস লর্টিক িোইিোর বসট ব্যিহোরোঃ

উনলরর  োলোয় বসলমলন্টর তেরী বসট ব্যিহোর করোর প্রবভি রোখো হলয়লি  ো ভংগুর এিং দীর্ ম্স োয়ী  য়। েোই

বসলমলন্টর তেরী বসট-এর নবরিলেমস অবিক ্োয়ীলত্বর (২৫-৩০ িির) জুট িোইিোর অর্িো বস লর্টিক িোইিোর বসট

ব্যিহোর করো হলল েো’ বসলমন্ট বসট এর ত্যল োয় অল ক যিবি যটকসই হলি এিং ব ম মসোণ ব্যয়ও বৃবি নোলি  ো।


