
 

ইননোনেশন শশোনেসসিং এ শেসিনেশনন োগ্য উদ্ভোবনী উনযোগসমূনেে তোসিেো 

 

ক্রম শেিো েো যোিনেে 

নোম/েম যেতযোে নোম 

উদ্ভোবননে নোম উদ্ভোবননে সিংসিপ্ত সববেণ 

১ ২ ৩ ৪ 

০১ শেিো প্রশোসে, ঠোকুেগাঁও সিসেটোি/অনিোইন পদ্ধসতনত 

অসপ যত ও পসেতযক্ত সম্পসিে 

সিে নবোেননে েো যক্রম 

সেেীেেণ ও তেোসিতেেণ। 

েোেস্ব আে সেেোসে শেোষোগোনেে এেটি বড় অিংশ  ো সিনে সেেোে সবসেন্ন উন্নেনমূিে েম যেোন্ড েনে থোনে। অসপ যত ও 

পসেতযক্ত সম্পসিে সিে প্রিোননে মোধ্যনম সিসেনিে সনেট েনত েোেস্ব আিোে েেো েে। েোেস্ব আিোনেে এই পদ্ধসতনে 

সেেীেেণ েেো েনি সেেোসে স্বোথ য েিো েেো সম্ভব েনব। পূনব য সেেোসে অসিনস এনস সিে নবোেননে আনবিন েনে তো 

সনষ্পসিনত অননে সমে শিনগ শ ত এবিং সিসেগণ এই শেোগোসিে িরুন এ অথ য েমো প্রিোন েম আগ্রেী সিনিন। বতযমোনন সবনবচ্য 

অনিোইন িোটিম য  ‘সিসেটোি অসপ যত সম্পসি সিে নবোেন, ঠোকুেগাঁও’ (https://vpcellthakurgaon.gov.bd) 

ততসেে মোধ্যনম ঘনে বনসই সিসেগণ অনিোইননে মোধ্যনম সনর্ যোসেত েসমে পসেনশোর্ন োগ্য শসিোসমনে পসেমোণ শেনন সিে 

নবোেননে আনবিন েেনত পোেনবন। সিে নবোেন পেবতীনত শমোবোইি এসএমএস এে মোর্নম সিসেনিেনে অবসেত েেো েে। 

িনি এসিনে তোনিে পনি বনেেো পসেনশোর্ শ মন েম সমে িোনগ, অন্যসিনে সেোেোসে  েসমে িখি বেোে শেনখ সেেোসে 

স্বোথ য েিো েেো সম্ভব েে। এেোনব সেেোসে সম্পসিনত সিসেগণনে বসবোনসে েন্য সেেোসে খোেনো প্রিোননে উৎসোে শ োগোননো ও 

শেোন েেম সবপসি িোড়ো বসবোনস উদ্ধুদ্ধ েেো সম্ভব েনে। এ িোট িনম যে মোধ্যনম শসবো প্রতযোসশগণ সিসেটোি পদ্ধসত ব্যবেোনেে 

মোধ্যনম দ্রুততোে সোনথ শসবো পোনব।  োে শটেসই সিসেটোি বোিংিোনিশ গঠনন ভূসমেো শেনখনি/েোখনব। এ উনযোগটি বতযমোন 

সমনেে শপ্রিোপনট খুবই সমনেোপন োগী। শেননো সিসেটোি বোিংিোনিশ গঠনন অনিোইন িোটিম য শসবো গ্রসেতোে েোনত শসবো 

(Service at the fingertip) শপৌিোননোে সবেল্প শনই। 

০২ শেিো প্রশোসে, ঠোকুেগাঁও এিএ শচ্ে েস্তোিনে েটিিতো 

হ্রোস 

অসর্গ্রেণকৃত ভূসমে িসতপূেণ প্রিোননে েন্য পূনব য শ  এিএ শচ্ে শিেো েনতো, তো েনত টোেো উনিোিনন গ্রসেতোনে অননে 

সমস্যোে সমু্মখীন েনত েনতো, তো সমেসোনপিও সিি। এিএ শচ্ে গ্রেণেোেী শচ্ে সননে তোে সনেস্ব অযোেোউন্ট শ  ব্যোিংনে 

আনি, শসটোে শচ্ে েমো সিনি, তো পেবতীনত শসোনোিী ব্যোিংে েনে শেিো সেসোবেিণ অসিনস েমো েনতো। এেপে সিসস অসিস 

েনত শপ্রসেত েোগেপনেে সোনথ  োচ্োই েনে সব ঠিে থোেনি শসই শচ্ে আবোে শসোনোিী ব্যোিংে েনে শচ্ে গ্রসেতোে ব্যোিংনে 

শগনি শচ্ে গ্রসেতো টোেো শপনতো। এতগুনিো র্োনপ শেোথোও শচ্ে গ্রসেতোনে বোেবোে ব্যোিংনেে শেণোপন্ন েনত েনতো ও মোনেমনধ্য 

সেছু বোড়সত টোেোও খেচ্ েনে শ নতো এবিং সমে ব্যে েনতো। এেইসমনে শেোন দুষ্টচ্নক্র পড়নি েেেোসনে সশেোে েওেোে 

সম্ভোবনো থোেত। বতযমোনন সিসস অসিস েনত ইস্যযকৃত এিএ শচ্ে সেোসসে শেিো সেসোবেিণ অসিনস শপ্রেণ েেো েনি শসখোনন 

শপ্রসেত েোগেপনেে সোনথ শেসেিোই েনে শেিো প্রশোসনেে সনেট এমআইসসআে শচ্ে প্রিোন েেো েে,  ো সিসস অসিনসে 

মোধ্যনম এিএ শচ্ে গ্রসেতোনে শিেো েে। শচ্ে গ্রসেতো তোে সনেস্ব অযোেোউন্ট শ  ব্যোিংনে আনি, শসটোে শচ্ে েমো সিনি েনেে 

ঘন্টোে মনধ্য টোেো শপনে  োে। এে িনি আনগ টোেো শপনত শ মন শবশ েনেেসিন শিনগ শ নতো শতমন সীমোেীন শেোগোসিেও 

সশেোে েনতো, সেন্তু বতযমোনন শেোন েেেোসন িোড়োই এে সিননই গ্রোেনেে টোেো পোওেো সম্ভব েনেনি। 
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