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3132-33 aথ র্ বছেরর জনয্ uদ্ভাবনী ধারণার তথয্ 
 

 

2. uদ্ভাবনী ধারণার 
িশেরানাম: 

“গর্ামীণ পয র্ােয় মাiেকর্া দির  েবকার যুবেক ি লয্ান্সােরর uন্নয়েনর মাধয্েম IT 
based িশক্ষণ েক  o আuটেসািস র্ং েসন্টার স্থাপন eবং কমর্সংস্থান সৃিষ্ট o 
ৈবেদিশক মু া aজর্ন” 

3. পিরিচিত: িবশব্ায়েনর ei যুেগ যুিক্ত িনভর্র েযসব বয্বসা সারা িবেশব্ েবশ আেলািচত তার মেধয্
aনয্তম হেলা ি লয্ািন্সং eবং আuটেসািস র্ং। ি লয্ািন্সং -e আেছ সৃজনশীলতা eবং 
সব্াধীনতা। সিঠক ভােব ি লয্ািন্সং eর িশক্ষা aজর্ন করেত পারেল েদেশর যুব সমাজেক 
জনশিক্তেত রূপান্তর করা সম্ভব। তাছাড়া েকািভড-2৯-eর কারেণ aনলাiন বয্বসা েবশ 
জনি য় হেয় uেঠেছ। মানুষ eখন ঘের বেস িবিভন্ন রকম েসবা েপেত চাi। 
বাংলােদশo eখন তথয্ যুিক্ত খােত ত aগর্সর হেচ্ছ। তেব ei তথয্ যুিক্ত বয্বহার 
েবিশরভাগ েক্ষে  শহের বসবাসরত নাগিরকগেণর মেধয্ সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তের, গর্াম o 
iuিনয়ন পয র্ােয়র দির  েবকার যুবগণ e তথয্ যুিক্তর সুফল েথেক বিঞ্চত। তাi, 
eসিডeফ কল্প eলাকায় গর্াম পয র্ােয় aিত দির  o দির  েবকার যুবেদর তথয্ যুিক্ত 
িবষেয় ি লয্ািন্সং o আuটেসািস র্ং-e দক্ষতা uন্নয়ন o কম র্সংস্থােনর মাধয্েম তােদর 
জীবনমান uন্নয়েন স্তািবত uদ্ভাবনী ধারণািট পাiলিটং করেত যােচ্ছ। e ধারণার aনয্তম 
uেদ্দশয্ হেলা েবকার যুবেদরেক ি লয্ািন্সং িবষেয় কািরগির িশক্ষণ দান কের 
েতয্েক ক্ষু  uেদয্াক্তা সৃিষ্টর মাধয্েম তথয্ যুিক্ত েক্ষে  েসবা দােনর িনিমত্ত িশক্ষণ 

o বয্বসােক  স্থাপন কের যুবেদর কম র্সংস্থান সৃিষ্টসহ ৈবেদিশক মু া aজর্ন করা। যা 
তােদর পিরবােরর দাির  দূরীকরেণ o aথ র্ৈনিতক uন্নয়েন গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রাখেব। 

4. uেদ্দশয্: e তথয্ যুিক্তিভিত্তক uদ্ভাবনী ধারণািট পাiলিটং সফলভােব সম্পন্ন হেল িনেন্মাক্ত 
uেদ্দশয্সমূহ aিজর্ত হেব: 
 

 6 জন িশিক্ষত যুব “মাস্টার ি লয্ান্সার” িহেসেব গেড় uঠেব eবং e মাস্টার 
ি লয্ান্সােরর তত্তব্াবধােন আেরাo 36 জন যুবেক “মাiেকর্া ি লয্ান্সার” 
িহেসেব গেড় েতালা হেব; 

 41 জন যুব eকে  eকিট আiিট িশক্ষণ েক  স্থাপন o তথয্ যুিক্ত িভিত্তক 
েসবা দান করেব; 

 িতষ্ঠােনর aিভজ্ঞতা o ািন্ডংেক কােজ লািগেয় িশিক্ষত ি লয্ান্সারগণ 
িবিভন্ন আন্তজািতক মােকর্টেপ্লস েযমন: Up Work/ Fiverr-e 
aংশগর্হণ কের ৈবেদিশক মু া aজর্ন করেব। eভােব, যুব কতৃর্ক পিরচািলত 
Bangladesh Khulna Sea Tech (BKST) িতষ্ঠানিট 
eকিট বািণিজয্ক িতষ্ঠান িহেসেব িতষ্ঠা লাভ করেব;  

 িতষ্ঠানিট eক বছের কমপেক্ষ 211 জন েবকার যুবেক তথয্ যুিক্ত িভিত্তক 
ি লয্ািন্সং o আuটেসািস র্ংসহ িবিভন্ন কািরগির ে েড িশক্ষণ দান কের 
তােদর দক্ষ কের গেড় তুলেব। 

 



5. কম র্পদ্ধিত:  মাiেকর্া ি লয্ান্সার িহেসেব গেড় েতালার জনয্ aিত দির  o দির  েবকার 
যুবেদর িচিহ্নত করা eবং তােদরেক িশক্ষণ দােনর জনয্ যুব দেল eকি ত 
করা; 

 গর্াম o েজলা পয র্ােয় িতিট গর্ােম যুব eবং তােদর িপতামাতার সােথ 
কাuেন্সিলং েসশন পিরচালনা করা; 

 মািণত IT িশক্ষণ েক  /েসবা দানকারী িতষ্ঠান হেত aিভজ্ঞ o দক্ষ 
িশক্ষক দব্ারা 6 জন মাস্টার ি লয্ান্সারেদর ToT সম্পন্ন করা; 

 Cascading দক্ষতা uন্নয়ন পদ্ধিতর মাধয্েম eসিডeফ eর কল্প eলাকায় 
মাস্টার ি লয্ান্সার কতৃর্ক 36 জন “মাiেকর্া ি লয্ান্সার” ৈতির করা; 

 মাস্টার ি লয্ান্সার eবং eসিডeফ eর DO and CF কতৃর্ক েকািচং 
,েমন্টিরং, বয্বহািরক িশখন, দীঘ র্েময়াদী িশক্ষণ o হােত কলেম কাজ িশখােনা 
eবং িনয়িমত ফেলা◌াআপ করা; 

 বাংলােদশ খুলনা িস েটক (িবেকeসিট) বািণিজয্ক েক  িতষ্ঠা করা যা 
পরবত েত eর ান্ড নাম হেব িবেকeসিট eবং ei নােম কায র্কর্ম পিরচালনা 
করেব; 

 জাতীয় eবং আন্তজর্ািতক বয্বসািয়ক িকর্য়া eবং i-কমর্াস কায র্কর্ম চালু সহ 
আiিট সফ্টoয়ার িভিত্তক কায র্কর্ম পিরচালনা করা;  

 eসিডeফ কতৃর্ক ািতষ্ঠািনক সহায়তা, িবষয়িভিত্তক লিজিস্টক, eবং ফেলা আপ 
পয র্েবক্ষণ করা;  

 কমর্ক্ষমতা o সাফলয্ মূলয্ায়ন eবং uদ্ভাবনী কায র্কর্ম পাiলিটং eর িতেবদন 
ৈতির; 

 িবিভন্ন পয র্ােয় েস্টকেহাল্ডার o Policy Actorেদর িনেয় aবিহতকরণ 
কমর্শালার আেয়াজন করা; 

 
6. uপকািরতা/সুফল:  

 36 জন যুব মাiেকর্া ি লয্ান্সার eবং স্থানীয় স্তের আiিট িভিত্তক পিরেষবা 
দান;  

 আiিট িভিত্তক পিরেষবাগুিলর চার o িবপণন eবং কমর্সংস্থান সৃিষ্টর জনয্ 
বাজুয়ােত েকeসিট বািণিজয্ক েক  স্থাপন হেব; 

 িশিক্ষত মাiেকর্া ি লয্ান্সার তােদর আiিট িভিত্তক aড র্ারকৃত পণয্ িবিনময় o 
রপ্তািন কের েদশ o িবেদশী সংস্থার সােথ কমর্সংেযাগ, কায র্ােদশ o পণয্ 
িবিনময়, i-কমর্াস েলনেদেনর মাধয্েম রাজসব্ aজর্ন করেব; 

 স্থানীয় পয র্ােয় aিত দির  o দির  যুবগণ IT Based দক্ষতা uন্নয়ন িশক্ষণ 
গর্হেণর মাধয্েম কমর্সংস্থান সৃিষ্ট eবং তােদর পিরবােরর aথ র্ৈনিতক uন্নয়ন o 
দাির তা দূরীকরণ; 

 



 

 

7. তয্ািশত ফলাফল 
(TCV): 

 সময় খরচ যাতায়াত
আiিডয়া বাস্তবায়েনর 
আেগ  

3 ঘন্টা 311 টাকা গর্াম-uপেজলা -4/5 

আiিডয়া বাস্তবায়েনর 
পের  

41 
িমিনট 

61 টাকা 
গর্াম-iuিনয়ন 

3 বার 

আiিডয়া বাস্তবায়েনর 
ফেল েসবা গর্িহতার 
তয্ািশত েবিনিফট  

2.6 261 টাকা স্থানীয় পয র্ােয় েসবা  

 
8. বাস্তবায়ন o পিরচালন 
বয্য়: 

31,11,111.11 টাকা

9. বাস্তবায়ন সময়কাল 
(সম্ভাবয্ তািরখসহ) 

23 মাস (aেক্টাবর 3132 -েসেপ্টমব্র 3133)

৯. সুিবধােভাগীর বয্য়  
(যিদ থােক) 

িশক্ষেণ aংশগর্হণ eবং সময়, aনয্ানয্ সরবরাহ (eকিট লয্াপটপ eবং আনুষািঙ্গক), 
লয্াপটপ েকনার জনয্ সহজ শেতর্ িনধ র্ািরত পিরমাণ ঋণ দান করা হেব। 

21. স সারেণর সুেযাগ 
(যিদ থােক) 

সফল মেডলিট SDF-eরRELI কেল্পর aনয্ানয্ েজলায় স সারণ করা যােব।

22. সম্ভাবয্ ঝুিঁক:  ক্লােয়ন্টেদর কাছ েথেক কােজর আেদশ েপেত িকছুটা িবলমব্ হয়; 
 াথিমকভােব আয় কম হoয়ার কারেণ uৎসাহ ধের রাখা কষ্টকর। 

 
 
ধারণা দানকারী কম র্কতর্া/কম র্চারী’র নাম, পদবী o কম র্স্থল: 
2. েমা: শহীদুল iসলাম, িডিজeম, oয়াi eন্ড i, eসিডeফ। 
3. uত্তম েচৗধুরী, aিফসার, oয়াi eন্ড i, eসিডeফ। 
4. জাহাঙ্গীর েহােসন, িডিসo, খুলনা। 
5. িসo, ফুলতলা, খুলনা। 


