
িতষ্ঠােনর নাম:েসাশয্াল েডেভলপেমন্ট ফাuেন্ডশন (eসিডeফ) 
312৯-31 aথ র্ বছেরর জনয্ uদ্ভাবনী ধারণার তথয্ 

 

2. uদ্ভাবনী ধারণার িশেরানাম েসবাদানকারী িতষ্ঠােনর সােথ সংেযাগ স্থাপেনর মাধয্েম i-কৃিষ েসবা িনিশ্চতকরণ 
3. পিরিচিত eসিডeফ কতৃর্ক বাস্তবায়নাধীন নূতন জীবন লাiভিলহুড iম ভেমন্ট কেল্পর (eনেজeলআiিপ) 

uপকারেভাগী সদসয্েদর িবেশষ কের মঠবাড়ী গর্াম সিমিতর (4 নং ক্লাস্টার, ি শাল, ময়মনিসংহ) 
সদসয্ যারা ফসল uৎপাদন, মাছ চাষ o গবাদী- াণী পালন কের তােদরেক িবিভন্ন সরকারী, 
েবসরকারী িতষ্ঠােনর সােথ সংেযাগ স্থাপেনর মাধয্েম  তােদর aয্াপস, েহল্প লাiন বয্বহার বা 
েয়াজেন নতুন eয্াপস ৈতরী কের আধুিনক কৃিষ েসবা িনিশ্চত করা হেব। 

4.uেদ্দশয্ 2.আধুিনক কৃিষ েসবা ািপ্ত সহজীকরণ;
3.েসবা ািপ্তেত েভাগািন্ত দূর করা; 
4.েসবা গর্হীতা o েসবাদানকারীেদর মেধয্ েযাগসূ  স্থাপন করা। 

5. কম র্পদ্ধিত 2.আiিজe ডাটােবজ ৈতরী;
3.েসবার চািহদা িনরুপন (i-কৃিষ, eয্াপস, েহল্প লাiন ভৃিত) 
4.েসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়েনর পিরকল্পনা ৈতরী; 
5.বােজট ৈতরী o aনুেমাদন; 
6.কম র্শালার আেয়াজন o সুপািরশ িলিপবদ্ধকরণ; 
7.গৃহীত সুপািরশ বাস্তবায়ন o ফেলাআপ করা। 

6. uপকািরতা/সুফল মঠবাড়ী গর্াম সিমিতর (4 নং ক্লাস্টার, ি শাল, ময়মনিসংহ) 251 জন uপকারেভাগী সকল 
েসবাদানকারী সংস্থার সােথ কায র্করী সংেযাগ স্থাপেনর মাধয্েম আধুিনক কৃিষ েসবার আoতায় 
আসেব, চাষাবােদর িতিট স্তের আধুিনক পদ্ধিত বয্বহার, কািরগরী েসবা গর্হণ, পেণয্র uৎপাদন o 
িবপনেন ঝুিঁক াস পােব, uন্নত যুিক্ত বয্বহােরর ফেল uৎপাদন বৃিদ্ধ পােব, মােকর্ট eয্াক্টরেদর সিহত 
িলংেকজ eর মাধয্েম uৎপািদত পেণয্র নাযয্মূলয্ িনিশ্চত হেব, আয় বৃিদ্ধ পােব o জীিবকায়ন 
কায র্কর্ম স সািরত হেব। 

7. তয্ািশত ফলাফল 
(িটিসিব) 

 সময় খরচ যাতায়াত

আiিডয়া বাস্তবায়েনর আেগ ৯1 িদন 81111.11 286 বার

আiিডয়া বাস্তবায়েনর পের 71 িদন 51111.11 61 বার

আiিডয়া বাস্তবায়েনর ফেল 
েসবা গর্িহতার তয্ািশত 
ফলাফল 

ত সমসয্ার 
সমাধান সম্ভব 
হেব বা সমেয়র 
aপচয় কম হেব 
o ঝুিঁক কমেব। 

আধুিনক যুিক্ত o 
uন্নত uপকরণ 
বয্বহােরর ফেল  
uৎপাদন খরচ কম o 
লাভ েবশী হেব। 

মনজিনত 
সমসয্া o 
যাতায়াত বয্য় 
কম হেব। 

8. বাস্তবায়ন o পিরচালনা বয্য় 311111.11( দুi লক্ষ টাকা)
9. বাস্তবায়ন সময়কাল 
(সম্ভাবয্ তািরখসহ) 

েসেপ্টমব্র/312৯ েথেক eি ল/3131

৯. সুিবধােভাগীর বয্য় (যিদ 
থােক) 

েযাজয্ নয় 

21.স সারেণর সুেযাগ (যিদ 
থােক) 

ময়মনিসংহ েজলার 291িট গর্ােম uদ্ভাবনী ধারণা স সারণ করা সম্ভব হেব। eছাড়া uদ্ভাবনী ধারণািট 
কল্প eলাকায় স সারেণর পাশাপািশ েদেশর aনয্ানয্ uন্নয়ন সংস্থা বা িতষ্ঠােনর uপকারেভাগী  দির  

o aিতদির েদর  মােঝ স সারেণর সুেযাগ রেয়েছ। 
22. সম্ভাবয্ ঝুিঁক  আধুিনক যুিক্ত/য পািত গর্হণ বা বয্বহার সম্পেকর্ সদসয্েদর ধারণা/আগর্হ কম (েমাবাiল েফােন 

aয্াপস, েহল্প লাiন ভৃিত)। 
 কিম্পuটার, স্মাট র্েফান( aয্া েয়ড)  না থাকা। 
 চািহদার তুলনায় সরকারী জনবেলর aভাব। 
  

 
 



ধারণা দানকারী কম র্কতর্া/ কম র্চারীর নাম o পদবীঃ 
2.েমাঃ সাiদুর রহমান, িডeম (লাiভিলহুড), eসিডeফ, ধান কায র্ালয়, ঢাকা 
3.েমাঃ হারুন aর রশীদ, আরeম (লাiভিলহুড), eসিডeফ, ময়মনিসংহ 


