
িতষ্ঠােনর নাম: েসাশয্াল েডেভলপেমন্ট ফাuেন্ডশন (eসিডeফ) 
 

3131-32 aথ র্ বছেরর জনয্ uদ্ভাবনী ধারণার তথয্ 
 

 

2. uদ্ভাবনী ধারণার 
িশেরানাম: 

“দলিভিত্তক কয্ােফেটিরয়া পিরচালনার মাধয্েম যুব uেদয্াক্তা িতষ্ঠান গেড় েতালা o দির  েবকার যুবেদর
কমর্সংস্থান সৃিষ্ট” 

3. পিরিচিত: কয্ােফেটিরয়া বা েরস্টুেরন্ট বয্বসা eকিট বহুল চিলত লাভজনক িতষ্টান। ei বয্বসার সাফেলয্র aেনক
iিতহাস রেয়েছ। eসিডeফ কতৃর্ক 3131-32 aথ র্ বছেরর uর্দ্ভাবনী ধারণা : “ দলিভিত্তক কয্ােফেটিরয়া 
পিরচালনার মাধয্েম যুব uেদয্াক্তা িতষ্ঠান গেড় েতালা o দির  েবকার যুবেদর কমর্সংস্থান সৃিষ্ট ”।  
কয্ােফেটিরয়ািটর িবেশষতব্ হেলা eিট চিলত কয্ােফেটিরয়ার মত eককভােব বািণিজয্ক মুনাফা aজর্েনর 
িনিমত্ত পিরচািলত হেব না বরং eিট সাতক্ষীরা েজলার নূতন জীবন েজলা কিমuিনিট েসাসাiিটর সািব র্ক 
তত্তব্াবধােন  eবং eসিডeফ eর িনয়িমত পয র্েবক্ষণ o মূলয্ায়েনর মাধয্েম পিরচািলত হেব। uদ্ভাবনী e ধারণা 
মাধয্েম গতানুগিতক বয্বসা বয্বস্থাপনা o eকেকি ক িতষ্ঠান গেড় েতালার পিরবেতর্ দলিভিত্তক 
কয্ােফেটিরয়া বয্বসা বয্বস্থাপনা গেড় েতালা হেব। কয্ােফেটিরয়ািট িতষ্ঠার মূল uেদ্দশয্ হেলা eকক 
মািলকানার পিরবেতর্ দলীয় মািলকানা eবং গর্ােমর দির  o aিত দির  জনেগাষ্ঠীর সমনব্েয় গিঠত নূতন 
জীবন েজলা কিমuিনিট েসাসাiিটর মািলকানা ৈতরী করা। শুধূ তাi নয়, কয্ােফেটিরয়ািট সাতক্ষীরা চীফ 
জুিডিশয়াল ময্ািজে ট েকাট র্ ভবেন েপশাগত কারেণ aবস্থানরত সকল কম র্কতর্া -কম র্চারী eবং আগত 
আiন েসবাগর্হণকারী সকল জনেগািষ্টর সব্াস্থয্সম্মত খাদয্ নয্াযয্মূেলয্ ািপ্ত িনিশ্চত করেব। যার ফেল, 
আদালেত aবস্থানরত কম র্কতর্া-কম র্চারী eবং িবচার াথ সহ  সকল ে ণীর মানুেষর খাবার ািপ্তেত 
aিতিরক্ত সময় o aথ র্ খরচ কমেব। ei কয্ােফেটিরয়া হেত aিজর্ত মুনাফার eকিট aংশ দির  জনেগাষ্ঠীর 
কলয্ােণ বয্য় করা হেব। সুতরাং, e uদ্ভাবনী ধারণািট aনয্ সকল চিলত কয্ােফেটিরয়া হেত সম্পূণ র্ আলাদা 
o তাৎপয র্পূণ র্। eসিডeফ িনজসব্ চলমান নীিতমালা aনুসরণ কের uদ্ভাবনী তহিবল দােনর মাধয্েম  
কয্ােফেটিরয়ািট স্থাপন করেব। তেব, সম্পূণ র্ বাস্তবায়ন কায র্কর্ম eসিডeফ eর যুব uেদয্াক্তা o সাতক্ষীরা 
নূতন জীবন েজলা কিমuিনিট েসাসাiিটর সািব র্ক তত্তব্াবধােন পিরচািলত হেব। 
   

4. uেদ্দশয্:  কয্ােফেটিরয়া পিরচালনার মাধয্েম দলিভিত্তক যুব uেদয্াক্তা গেড় েতালা eবং দির  েবকার 
যুবেদর কম র্সংস্থান সৃিষ্টসহ তােদর মািসক আয় িনিশ্চত করা; 

 দলিভিত্তক কয্ােফেটিরয়া পিরচালনার মাধয্েম াপ্ত মুনাফার eকিট aংশ নূতন জীবন েজলা 
কিমuিনিট েসাসাiিটেত aন্তভুক্তর্ দির  জনেগািষ্টেক দােনর মাধয্েম তােদর জীবন মান uন্নয়েন 
o েসাসাiিটর  সব্ায়ীতব্করেণ সহায়তা করা; 

 সাতক্ষীরা চীফ জুিডিশয়াল ময্ািজে ট েকাট র্ ভবেন েপশাগত কারেণ aবস্থানরত সকল কম র্কতর্া 
-কম র্চারী eবং আগত আiন েসবাগর্হণকারী সকল জনেগািষ্টর সব্াস্থয্সম্মত খাবার নয্াযয্মূেলয্ 
ািপ্ত িনিশ্চত করা;  

 কয্ােফেটিরয়ায় যুব-নারীকম  িনেয়াগ eবং তােদর দক্ষতা বৃিদ্ধ o eকােজ aংশগর্হেণর মাধয্েম 
আিথ র্ক সচ্ছলতাসহ নারীর ক্ষমতায়ন করা। 

5. কম র্পদ্ধিত:  uদ্ভাবনী ধারণা প  েতরী; 

 uদ্ভাবনী ধারণা প  িরিভu o aনুেমাদন; 

 uদ্ভাবনী ধারণার কায র্ােদশ দান o বাস্তবায়ন; 

 যুব িচিহ্নতকরণ o দক্ষতা uন্নয়ন; 

 যুব uেদয্াক্তা o সাতক্ষীরা নূতন জীবন েজলা কিমuিনিট েসাসাiিট কতৃর্ক কয্ােফেটিরয়া 
পিরচালনা কিমিট গঠন eবং কায র্কর্ম শুরু করা; 

 eসিডeফ, যুব uেদয্াক্তা o সাতক্ষীরা নূতন জীবন েজলা কিমuিনিট েসাসাiিট eর সােথ 
কয্ােফেটিরয়া পিরচালন চুিক্ত o aথ র্ দান; 

 কয্ােফেটিরয়ার আসবাবপ -সরঞ্জামসহ যাবতীয়  সামগর্ী কর্য় eবং কয্ােফেটিরয়া স্তুতকরণ; 



 কয্ােফেটিরয়া uেদব্াধন o চালু; 

 িনয়িমত তদারিক, পরীিবক্ষণ o মূলয্ায়ন;  

 আয় o বয্েয়র িহসাব ৈতির eবং লভয্াংশ িবতরণ; 

 বাৎসিরক কমর্মূলয্ায়ন িতেবদন ণয়ন o চার । 
6. uপকািরতা/সুফল:  িতমােস আনুমািনক 31,111 টাকা হেত 36,111 টাকা নীট লাভ হেব; 

 পিরচালনাকারীরা সব র্িনম্ন খরেচ েভাগয্ o খাবার সামগর্ী কর্য় o স্তত কের নয্াযয্ মূেলয্ িবকর্য় 
করেব; 

 8 েথেক 21 জন েবকার যুবর কমর্সংস্থান হেব eবং িত জন যুবক মােস 8,111 -9,111 টাকা 
েবতন পােব; 

 েসবা গর্হীতাগণ সহেজ o নয্াযয্ মূেলয্ েভজালমুক্ত মানসম্মত খাবার পােব; 

 িডিজটাল পদ্ধিতেত ৈদনিন্দন আয়-বয্য় o িবপনণ কায র্কর্ম পিরচালনা করেত পারেব; 

 কল্পিটর সফল বাস্তবায়েনর ফেল eিট aনুকরণীয় uেদয্াগ িহেসেব eসিডeফ aনয্ানয্ কমর্ 
eলাকায়o গর্হণ o বাস্তবায়েনর সুেযাগ সৃিষ্ট হেব; 

 াপ্ত মুনাফার eকিট aংশ নূতন জীবন েজলা কিমuিনিট েসাসাiিটেত aন্তভুক্তর্ দির  
জনেগািষ্টেদরেক দােনর মাধয্েম তােদর জীবন মান uন্নয়ন o েসাসাiিটর  সব্ায়ীতব্করেণ 
সহায়তা করেব। 
 

7. তয্ািশত ফলাফল 
(TCV): 

সময় খরচ যাতায়াত 

আiিডয়া বাস্তবায়েনর 
আেগ  

61 িমিনট 261-311 টাকা 
3 িকেলািমটার/41-51 
টাকা আসা-যাoয়া খরচ 

আiিডয়া বাস্তবায়েনর পের 6 িমিনট 211-231 টাকা 
কয্ােফেটিরয়া েকােট র্র মেধয্ 
aবস্থােনর জনয্ েকান খরচ 

নাi 

আiিডয়া বাস্তবায়েনর ফেল 
েসবা গর্িহতার তয্ািশত 
েবিনিফট  

56 িমিনট 
সময় কম 
লাগেব যা 
aনয্ কােজ 
বয্বহার করা 
যােব। 

িতবাের 61-91
টাকা 

সঞ্চয় হেব যা 
aনয্ কােজ বয্য় 
করা যােব eবং 
সব্াস্থয্ সম্মত 
খাবার িনিশ্চত 

হেব 

যাতায়ােতর জনয্ েকান 
বাড়িত খরচ লাগেছ না।  

 
8. বাস্তবায়ন o পিরচালন 
বয্য়: 

েমাট 43 (বি শ) লক্ষ টাকা ।

9. বাস্তবায়ন সময়কাল 
(সম্ভাবয্ তািরখসহ) 

জুলাi 3131 — জুন 3132 ।

৯. সুিবধােভাগীর বয্য় (যিদ 
থােক) 

ধারণা বাস্তায়েনর পের 211-231 টাকা যা পূেব র্ 261-311 টাকা িছল।

21. স সারেণর সুেযাগ 
(যিদ থােক) 

কল্প aনয্ানয্ eলাকায় িতিট চীফ জুিডিশয়াল ময্ািজে ট েকাট র্ ভবেন aথবা সুিবধাজনক স্থােন (বাজার 
গেবষণার িভিত্তেত িচিহ্নত) স সারণ করা েযেত পাের। 

22. সম্ভাবয্ ঝুিঁক: সফলভােব uেদয্াগ বাস্তবায়ন o aবয্াহত রাখার েক্ষে সমসয্া o ঝুিঁকসমূহ েযমন: কািরগির জ্ঞােনর aভাব, 
uপকরণািদ কর্েয়র েক্ষে  সব্চ্ছতার aভাব, িবপণন সমসয্া, দক্ষ বয্বস্থাপনা সমসয্া, িনয়িমত মিনটিরং o 
ফেলাআেপর সমসয্া ভৃিত। 

 
 



 
ধারণা দানকারী কম র্কতর্া - কম র্চারীর নাম o পদবীঃ 
2. েমা. শহীদুল iসলাম, িডিজeম, যুব কম র্সংস্থান, eসিডeফ, ঢাকা। 
3. েমা. আবুল কালাম আজাদ , েজলা সমনব্য়কারী, eসিডeফ, সাতক্ষীরা। 
4. uত্তম েচৗধুরী, কম র্কতর্া, যুব কম র্সংস্থান, eসিডeফ, ঢাকা।  
5. েমা. হাসান মাহমুদ, েজলা কম র্কতর্া -জীিবকায়ন, eসিডeফ,সাতক্ষীরা।   
 

 

 


