
ইননোনবন টিভ 

ইননোনবন টিভ কী? 

জনগণের দ োর দগোড়ো রকোরর দবো রনরিত করো, দবোর মোন বৃরি এবং দবোণক অরিকতর জনবোন্ধব করোর জন্য রকোর দৃঢ় প্ররতজ্ঞ। জনপ্রলোণন 

কোণজর গরতলীতো এবং উদ্ভোবনী  ক্ষতো বৃরি এবং নোগররক দবো দ্রুত  রজকরণের পন্থো উদ্ভোবন  চচ চোর ণক্ষে রকোর প্রণতেক মন্ত্রেো/রবভোগ, 

প্ররতটি অরি প্তর/ংস্থো, দজো এবং উপণজো পয চোণ একটি কণর ইণনোণভলন টিম গঠণনর রিোন্ত গ্রে কণর। মরন্ত্রপরর  রবভোগ দেণক এ ংক্রোন্ত একটি 

প্রজ্ঞোপন ৮.৪.২০১৩ তোররখ জোরর করো , যো পরবরতচণত দগণজণে প্রকোরলত । মন্ত্রেো/রবভোগ পয চোণ ইণনোণভলন টিণমর দনতৃত্ব প্র োন করণেন 

অরতররক্ত রচব/যুগ্নরচব পয চোণর কম চকতচো যোরো রচফ ইণনোণভলন অরফোর রোণব পরররচত। অপরর ণক  প্তর, দজো  উপণজো পয চোণর ইণনোণভলন 

টিণমর দনতৃত্ব প্র োন করণেন ইণনোণভলন অরফোর। ইণনোণভলন টিণমর  স্য ংখ্যো ৫-৬ জন। দ অনুযোী মগ্র বোংোণ ণল প্রো ১০০০ ইণনোণভলন টিম 

গঠিত ণণে, দযখোণন পাঁচ শ্রোরিক কম চকতচো ংরিষ্ট রণণেন।  

 

ইননোনবন টিভ ককন? 

ইণনোণভলন েীম গঠণনর মূ ক্ষে ণে- 

 রকোণরর প্ররতটি  প্তণর দবো প্র োন এবং অভেন্তরীে কম চপ্ররক্রো গুেগত পররবতচন আনোর ণক্ষে সৃজনলী চচ চোর ংস্কৃরত 

এবং দক্ষত্র ততরর করো; 

 এরূপ সৃজনলীতোণক রকোণরর প্ররতটি পয চোণ প্রোরতষ্ঠোরনরককরে; 

 রকোরর কম চকোণে সৃজনলী উণযোগণক ক্রমোন্বণ একটি রনমবি রব রোণব প্ররতষ্ঠো করো। 

 

ইননোনবন টিভ কী কোজ কযনফ? 

মরন্ত্রপরর  রবভোগ দেণক জোরীকৃত প্রজ্ঞোপণন ইণনোণভলন টিম এবং রচফ ইণনোণভলন অরফোর/ইণনোণভলন অরফোণরর কোয চক্রম কোয চপরররি সুরনর চষ্টভোণব 

উণেখ করো ণণে। এ কোয চপরররি অনুযোী ইণনোণভলন টিণমর কোয চক্রম প্রিোনত: ননম্নরূ- 

 পররবতচণনর রূপকোর রোণব রকোরর কোজকণম চ উদ্ভোবনী উণযোগ গ্রে  দনতৃত্ব প্র োন করো; 

 দবো প্র োন পিরত রজকরে করো; 

 ই-দবো ম্প্রোরণে রক্র ভূরমকো রোখো; 

 আইরটি রবক জোতী নীরতমোো  দকৌল বোস্তবোন; এবং 

 রনজ অরিণক্ষণত্র উদ্ভোবন  আইরটি রবক কোয চক্রণম প্ররতরনরিত্ব করো। 

 

ইননোনবন টিনভয দক্ষতো বৃনি  

ইণনোদভলন টিণমর  স্য এবং রচফ/ইণনোণভলন অরফোরগণের উপযু চক্ত  োরত্ব  কোয চোবীর আণোণক এ রবণ প্রণোজনী  ক্ষতো বৃরিমূক  ীঘ চ 

দমোর  কম চসূরচ গ্রণের রনরমত্ত একণ টু ইনফরণমলন দপ্রোগ্রোণমর অে চোণন বোংোণ ল দোকপ্রলোন প্ররলক্ষে দকন্দ্র কতৃচক প্ররলক্ষে চোর ো রনরূপে 

ংক্রোন্ত একটি গণবেো কোয চক্রম ম্পন্ন নেনে ।  ক অনুমোেী ংনিষ্ট ভন্ত্রণোরে/নফবোগ, দপ্তয, ংস্থো ননজ ননজ ইননোনবন টিনভয দক্ষতো বৃনিমূরক 

কোম যক্রভ গ্রণ কযনফ। ভনন্ত্রনযলদ নফবোগ প্রিোনমন্ত্রীর কোয চোণর একণ টু ইনফরণমলন দপ্রোগ্রোণমর োণে দযৌেভোণব রকোরর কম চকতচোগণের  ক্ষতো 

বৃরিমূক কম চসূরচ পররচোনো করণে এবং এর অংল রোণব কম চকতচোগণের রোরর দনতৃণত্ব নোগররক দবো উদ্ভোবন রবক পোইে প্রকল্প গ্রে করণে। 

ইননোনবন টিনভয দক্ষতো বৃনিমূরক অনধকতয তথ্য নকংফো োেতোয প্রনেোজন নর ভনন্ত্রনযলদ নফবোনগয ভন্বে  ংস্কোয ইউননট অথফো একন টু 

ইনপযনভন কপ্রোগ্রোনভয োনথ কমোগোনমোগ কযো কমনত োনয। 

 

 



নোগররক দবো উদ্ভোবন 

জনপ্রোন অথফো নোগনযক কফোে উদ্ভোফন ধোযণোটি নফশ্বব্যোী ব্যোকবোনফ আনরোনিত। ফোংরোনদ জনপ্রোনন ম্প্রনত এ ংক্রোন্ত আনরোিনো 

 িি য শুরু নেনে। যকোয ২০১২ নন গবর্ন্যোন্স ইননোনবন ইউননট প্রনতষ্ঠো কনয। ই-গবর্ন্যোন্স নফলেক প্রকল্প ‘একন টু ইনপযনভন 

কপ্রোগ্রোভ’ নোগনযক কফোে তথ্য  কমোগোনমোগ প্রযুনিয ব্যোক ব্যফোনযয কোম যক্রনভয অং নোনফ নোগনযক কফোে উদ্ভোফননয ধোযণোটিনক 

জননপ্রে কনয কতোনর। কর ভন্ত্রণোরে/নফবোগ, অনধদপ্তয/ংস্থো এফং কজরো  উনজরো ম যোনে একটি কনয ‘ইননোনবন টিভ ’ গঠননয 

নননদ যনোসূিক ০৮ই এনপ্রর ২০১৩ তোনযখ ভনন্ত্রনযলদ নফবোগ কর্তযক জোনযকৃত োর্কযরোনযয ভোধ্যনভ জনপ্রোনন উদ্ভোফনী িি যোয নফলেটি 

প্রোনতষ্ঠোননক রূ োে। প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরনেয গবর্ন্যোন্স ইননোনবন ইউননট  একন টু ইনপযনভন কপ্রোগ্রোভ এফং ভনন্ত্রনযলদ নফবোগ 

ফতযভোনন জনপ্রোনন নোগনযক কফোে উদ্ভোফনী িি যোয সুনমোগ ততনয কযোয জর্ন্ কোজ কযনে। 

জনপ্রলোণন উদ্ভোবন রক? 

উদ্ভোফন ফো ‘ইননোনবন’-এয ধোযণোটি মূরত: কফযকোনয খোত কথনক এননে। যকোনয খোনত এয ংজ্ঞো, প্রনেোগ  নযব্যনপ্ত নননে 

তোনিকগনণয নফনবন্ন ভত  ম যোনরোিনো যনেনে। পৃনথফীব্যন যকোনয খোনত উদ্ভোফন নফলেক একক ফো ফ যজনগ্রোয ংজ্ঞো নোই। ফযং উদ্ভোফন 

প্রতযেটিয প্রনেোগ এফং ংজ্ঞো উবেই  প্রোনিক নফলে ফো নযনপ্রনক্ষত ককনিক। যুিযোনজযয র্ন্োনোর অনডট অনপনয এক প্রনতনফদনন 

যকোনয ম যোনে উদ্ভোফন ফরনত বুঝোননো নেনেেঃ  

 অর্ন্ ককোন প্রনতষ্ঠোন, কক্টয ফো কদ নত ককোন সৃজনীর িি যো ননজ কক্ষনে অনুকযণ কযো; অথফো 

 ম্পূণ য নতুন একটি িি যোয অফতোযণো কযো; যো- 

 প্রোননক িনত অথফো কফো প্রদোননয প্রনক্রেোে ইনতফোিক নযফতযন আনন।  

 এটি কেোটখোট নযফতযন নত োনয মো ক্রভোগতবোনফ নফদ্যভোন ব্যফস্থো  িনতয ধোযোফোনক উন্নেনন ভূনভকো যোনখ।  

আইরিই (www.ideo.org)-এর মণত, উদ্ভোবন বণত দকোন পণ্য বো পিরত বো দবোর উন্নন বো  অরভণযোজন বো প্রবতচন দবোঝো যো 

জনগণের জন্য নতুন সুরবিো বো উপকোর ততরর কণর।  

উদ্ভোবনী উণযোণগ সৃজনলীতো প্রণোজন। তণব সৃজনলীতো এবং উদ্ভোবন এক ন। দযখোণন সৃজনলীতো প্রিোনত: মণনোজোগরতক  িোরেো 

দকরন্দ্রক দখোণন উদ্ভোবন প্রোণোরগক বো চচ চো দকরন্দ্রক। একণ টু ইনফরণমলন দপ্রোগ্রোম দবো গ্ররতোর দপ্রক্ষোপে দেণক নোগররক দবো 

উদ্ভোবনণক রবণিে  প্রণোগ করণত আগ্রী। নোগররক দবো উদ্ভোবন বণত দবো প্র োন প্ররক্রো এমন দকোন পররবতচণনর সূচনো করো যো’র 

ফণ ংরিষ্ট দবো গ্রণের দক্ষণত্র নোগররণকর আণগর তুনো ম, খরচ  অরফ-যোতোোত োশ্র । 

তণব রবযমোন চচ চো পররবতচন দোক বো অন্যত্র দেণক রনজ দক্ষণত্র অনুকরে করো চচ চো দোক বো ম্পূে চ নতুন দকোন চচ চো দোক নো দকন, 

জনপ্রলোণন উদ্ভোবন এমন একটি রব যো রনজ অরিণক্ষণত্র নতুন বো পররবরতচত অবস্থোর সৃরষ্ট কণর এবং এর ফণ নতুনভোণব জনসুরবিো বৃরি 

পো। এটি এমন নতুনত্ব যো এর আণগ রনজ অরিণক্ষণত্র প্রণোগ বো চচ চো রন। ইননোনবন নননদষ্টয একক ককোন যর কযখোে িনরনো। এনক্ষনে 

ব্যথ যতো এফং পরতো উবনেযই ভোন সুনমোগ যনেনে।  

জনপ্রলোণন উদ্ভোবণনর দক্ষত্র  জীবনচক্র 

ইউনযোীে ইউননেননয এক প্রনতনফদনন যকোযী ম যোে উদ্ভোফননয কম কক্ষেগুনরো নিনিত কযো নেনে তোয ভনধ্য অর্ন্তভ: 

 যকোনয কভ যিনতনত উদ্ভোফন, মোয উনেশ্য নে দক্ষতোয বৃনি; 

 নেয কক্ষনে উদ্ভোফন; 

 কফোয কক্ষনে উদ্ভোফন; 

 কফো গ্রীতোনদয োনথ কমোগোনমোনগয িনত ফো প্রনক্রেোয কক্ষনে উদ্ভোফন; এফং  

 নীনতভোরো প্রণেননয কক্ষনে উদ্ভোফন। 

 

এ প্রনতনফদন ভনত উদ্ভোফননয ননম্নরূ একটি জীফনিক্র যনেনে: 

 

http://www.ideo.org/


কমনতু নতুন নতুন নফলে নননে যীক্ষো ননযীক্ষো ফো মোিোই ফোেোই কযো ে কনতু এয প্রনক্রেোে ব্যথ যতোয ঘটনো ঘটো স্বোবোনফক। 

ইননোনবননয কক্ষনে উর্ধ্যতন কর্তযক্ষ ংনিষ্ট করনক ঝুনক কভোকোনফরোয প্রফণতো/ভোননকতো থোকনত ে।  

জনপ্রলোণন উদ্ভোবনী িোরেোর উৎ 

তোনিকগনণয আনরোিনো এফং এ ংক্রোন্ত গনফলণো তথ্য কথনক জোনো মোে কম, যকোনয খোনত উদ্ভোফনী ধোযণো  উনদ্যোগ ঐনতযগতবোনফ উচ্চ 

ম যোে কথনক এনর উযুি নযনফ ততনয কযো কগনর এটি ননম্ন ম যোনেয গণকভ যিোনযগনণয ননকট কথনক অনধক োনয আনত োনয। উচ্চ 

ম যোনেয কভ যকতযো ফো  রোজননরতক দনতৃত্ব দেণক দয উদ্ভোবনী উণযোগ দনো  তো প্রিোনত: নীরত রনিোরেী রবক  তো ম্যোণক্রো প্রকৃরতর 

মস্যো ংরিষ্ট। অন্যর ণক, রনম্ন পয চো দেণক আগত উদ্ভোবনী উণযোগগুণো অণপক্ষোকৃত ক্ষুদ্র আকোণরর এবং স্থোনী পয চোণর মস্যো দকরন্দ্রক; 

যো রোরর প্রোরন্তক দবোগ্রীতোর জন্য নতুন সুণযোগসুরবিো সৃৃ্রষ্ট কণর। আর এ িরণের উণযোগগুণো কম প্রচোর বো প্রোর োভ কণর। এেোড়ো, 

দবরকোরর খোত, সুলী মোজ এবং োিোরে নোগররক দেণক রকোরর উদ্ভোবণনর িোরেো আোর বৃত্তর সুণযোগ রবযমোন। রবণলত: মস্যো 

রচরিতকরে, উদ্ভোবনী িোরেোর ঞ্চোন, উদ্ভোবনী প্রকণল্পর রিজোইন  পররকল্পনো প্রেন, বোস্তবোন এবং মূল্যোন তেো মগ্র উদ্ভোবন চণক্র 

দবগ্রীতোর রোরর ংরিষ্টতোণক বতচমোণন োম্প্ররতক মণ রবণলভোণব গুরুত্ব দ ো । 

জনপ্রলোণন উদ্ভোবণনর চোরকোলরক্ত 

যকোনয ম যোনে উদ্ভোফননয কক্ষনে নিোরী কনর্তত্ব, জনপ্রোনন উদ্ভোফনী ংস্কৃনত,  প্রনতষ্ঠোননক ক্ষভতো, গণকভ যিোনযগনণয দক্ষতো, প্রননোদনো, 

এফং ঝুুঁনক গ্রনণয ভোননকতো-কক জরুযী ফনর ভনন কযো ে। জনপ্রলোণন উদ্ভোবনী ংস্কৃরত গণড় দতোোর দক্ষণত্র ইউণরোরপোন করমলন রনণম্নর 

রবগুণোর প্ররত গুরুত্বোণরোণপর পরোমল চ প্র োন কণর- 

 উদ্ভোবনী িোরেোর পরীক্ষোমূক প্রণোণগর দক্ষণত্র উচ্চ পয চোণর ণযোরগতো; 

 উদ্ভোবনী উণযোণগর োণে উচ্চ পয চোণর কম চকতচগণের রক্র ম্পৃরক্ত; 

 উদ্ভোবনী উণযণগর জন্য প্রণেো নো; 

 উদ্ভোবনী উণযোগ পররকল্পনো দবোগ্রীতোর ম্পৃরক্ত; এবং 

 উদ্ভোবনী উণযোণগর বোস্তবোণনোত্তর মূল্যোন। 

 

জনপ্রোনন উদ্ভোফন ংস্কৃনত গনে কতোরোয রনক্ষয প্রনতষ্ঠোনন দূযদৃনষ্টম্পন্ন, কমোগ্য  দক্ষ কভ যকতযোগণনক পৃষ্ঠনোলকতো এফং উৎোনত কযো 

প্রনেোজন। আয উদ্ভোফননয পরতোয জর্ন্ প্রনতষ্ঠোন প্রধোন ফো টিভ নরডোনযয অফশ্যই যকোনয খোনত উদ্ভোফন ম্পনকয, উদ্ভোফননয প্রনক্রেো  

িনত ম্পনকয, অবীষ্ঠ কগোনষ্ঠয ভস্যো  িোনদো, এফং প্রনতষ্ঠোননয রক্ষয  উনেযনশ্যয আনরোনক ককোথোে কখন উদ্ভোফন দযকোয ক ম্পনকয 

স্বে  নযপূণ য ধোযণো থোকো দযকোয  

জনপ্রলোণন উদ্ভোবন প্ররতষ্ঠোরনকীকরে: তবরিক দঝাঁক 

যকোযী ম যোনে উদ্ভোফননয ভকোরীন ধোযো নরো এনক কটকই  প্রোতযনক কযোয রনক্ষয ইননোনবন টিনভয আনফব যোফ এফং পৃথক 

নফনলোনেত প্রনতষ্ঠোন সৃনষ্ট। এরূপ প্ররতষ্ঠোণনর মণে  রক্ষে আরিকোর দন্টোর ফর পোবরক োরভ চ ইণনোণভলন, রঙ্গোপুণরর রপএ ২১ অরফ, 

করিোর দন্টোর ফর দোো ইণনোণভলন, দিনমোণকচর মোইে ল্যোব, যুক্তরোণজে দনস্টো ইণনোণভলন ল্যোব, দমরিণকোণত ণপন দমরিণকো, 

মোণরলো পোরফরণমন্স ম্যোণনজণমন্ে এে দিরভোরর ইউরনে,  রক্ষে দকোররো রউ ইণনোণভলন ব্যেণরো, ইতেোর র নোম উণেখ করো যো। 

এেোড়ো, রবরভন্ন পয চোণ ইণনোণভলন টিম গঠন, ইণনোণভলন ফোে প্রবতচন ইতেোর  এ ংক্রোন্ত এক িরণের োম্প্ররতক দঝাঁক। দযব দ ণল 

ইণনোণভলন টিম গঠন ণণে তো রবণিণে দ খো যো দয, অবস্থোন, গঠন কোঠোণমো, ংখ্যো এবং অনুসৃত কম চপিরত রবণবচনো এ টিমগুণোর 

মণে রবরভন্নতো রণে। তণব ক্ষে এবং উণযেণের র ক দেণক এগুণো একই। আয তো নে ভোনজয ভোনঝ ইনতফোিক নযফতযন আনো মো 

কফো গ্রনতোয কফো প্রোনপ্তনক নননিত  কনয এফং কফো প্রোনপ্তয প্রনক্রেোনক জতয কনয। োম্প্ররতক এক গণবেো রবিব্যোরপ রকোরর 

পয চোণ ইণনোণভলন টিমগুণোর রনণম্নোক্ত কোয চক্রম রচরিত করো - 

 উদ্ভোবনী উণযোগ প্রেন; 

 উদ্ভোবনী উণযোণগর সুণযোগ সৃরষ্ট; 

 উদ্ভোবন ংক্রোন্ত জ্ঞোন/রলক্ষো প্র োন; এবং 

 উদ্ভোবণনর নীরত-পিরত প্রেন। 

 

উদ্ভোবণনর প্ররতবন্ধকতো 

যকোনয খোনত উদ্ভোফননয প্রধোন প্রনতফন্ধকতো ণে আমোতণন্ত্রর ঐরতেগত রস্থতোবস্থো প্রবেতো এবং ঝুঁরক রবমুখতো। রকোরর কোণজ 

পূব চবতীতোণক অনুরে করো  আর সুরনর চষ্ট রনম-পিরত দমণন চো । এণক্ষণত্র ব্যরতক্রম এবং ব্যে চতোণক রনরুৎোরত করো । আর 

গেকম চচোররগণের োমোরজকীকরে দভোণবই করো ণণে। তাঁরো রনম মোরফক রুটিন কোজ করণত অভেস্ত এবং অরিকতর েন্দ; যো ব্যরতক্রমী 

উণযোগ গ্রেণক বোিোগ্রস্থ কণর। এেোড়ো, ঝুঁরক গ্রণে োরকতো এবং ফ উদ্ভোবনী উণযোণগর জন্য পৃেক দকোন প্রণেো নোর ব্যবস্থো নোই। 

রকোরর পয চোণ উদ্ভোফন নফলেক এক গনফলণোে এ ংক্রোন্ত নননম্নোি প্রনতফন্ধকতোগুনরো তুনর ধযো নেনে-  



 ম্পনদয অপ্রতুরতো; 

 উিতযন কর্তযনক্ষয ভথ যননয অবোফ;  

 নতুন উনদ্যোনগ কভ যিোনযগনণয ফোধো প্রদোন; 

 কফো গ্রনতোয অজ্ঞতো ফো িোৎদতো; 

 আইনগত জটিরতো; এফং 

 ঝুুঁনক গ্রণ নো কযোয প্রফণতো। 

উদ্ভোবণন ফতোর উপো 

কমোগ্য কনর্তনত্বয ভোধ্যনভ যকোনয প্রনতষ্ঠোনন প্রনতননেত উদ্ভোফনী উনদ্যোগ গ্রণ কযো এফং এয ভোধ্যনভ জনগনণয কোনিত কফোনক ভোনম্মত 

ম যোনে কনেো ম্ভফ।  উদ্ভোফনন পরতোয প্রধোন উোেগুনরো নে-  

 কমোগ্য  কোম যকযী কনর্তত্ব; 

 উিযতন কর্তযনক্ষয অর্কন্ঠ ভথ যন;  

 উদ্ভোফন ম্পনকয স্বে ধোযণো;  

 রক্ষয  উনেনশ্যয োনথ ংগনত কযনখ ননজ প্রনতষ্ঠোনন উদ্ভোফন ংস্কৃনত গনে কতোরো; 

 ঝুুঁনক গ্রনণয ভোননকতো; 

 কননষ্ঠ  কভীনদয উদ্ভোফনী ব্যথ যতোনক জবোনফ গ্রণ কযো; 

 প্রননোদনোয ব্যফস্থো যোখো, কোক তো আনথ যক ফো অর্ন্ কম ককোন ধযনণয স্বীকৃনত; 

 নফ যোনয, জনসুনফধো বৃনিয আকোিো আয উদ্ভোফনন উনদ্যোনগ জনম্পৃনিয ভোননকতো। 

 

যকোনয খোনত উদ্ভোফননক উৎোনত কযোয নযনফ ততনয কযো এফং উদ্ভোফননয জর্ন্ প্রনতফন্ধকতো সৃনষ্ট কনয এরূ আইন, ননেভ, যীনত এফং 

প্রোনতষ্ঠোননক কোঠোনভোয ংস্কোয প্রনেোজন। আনগই ফরো নেনে কম, রবযমোন চচ চো পররবতচন দোক বো অন্যত্র দেণক রনজ দক্ষণত্র অনুকরে করো 

চচ চো দোক বো ম্পূে চ নতুন দকোন চচ চো দোক নো দকন, জনপ্রলোণন উদ্ভোবন এমন একটি রব যো রনজ অরিণক্ষণত্র নতুন বো পররবরতচত অবস্থোর 

সৃরষ্ট কণর এবং এর ফণ নতুনভোণব জনসুরবিো বৃরি পো। এটি এমন নতুনত্ব যো এর আণগ রনজ অরিণক্ষণত্র প্রণোগ বো চচ চো রন। আর নতুন 

চচ চোর প্রণচষ্টো স্বোভোরবকভোণবই ঝুঁরকপূে চ। প্রণচষ্টোটি ফ রকংবো ব্যে চ ণত পোণর। উদ্ভোবনী উণযোণগর োণে ঝুঁরকর এ ম্পণকচর কোরণে 

জনপ্রলোণন উদ্ভোবনী চচ চো করো দুরু। রকোরর জনব রনম মোরফক রুটিন কোজ করণত অভেস্ত এবং অরিকতর েন্দ। ফণ উদ্ভোবনী চচ চোর 

োণে গেকম চচোররগেণক ম্পৃক্ত করো কঠিন ণত পোণর। এ চেোণঞ্জণক োমণন দরণখ জনপ্রলোণন উদ্ভোবনী চচ চোর ংস্কৃরত ততরর করণত এবং এ 

দক্ষে রকোরর কম চকতচোগণের ক্ষমতো বৃরি করণত একণ টু ইনফরণমলন দপ্রোগ্রোম মরন্ত্রপরর  রবভোগ, জনপ্রলোন মন্ত্রেো, রকোরর 

প্ররলক্ষে প্ররতষ্ঠোন এবং মোঠ প্রলোণনর োণে দযৌেভোণব রবরভন্ন কম চসূরচ বোস্তবোন করণে। 

 

 


