
 

➢ ইতঃপূর্ব ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহয়িকৃত ও য়িয়িটাইিকৃত সসবাা্র িাটার্বি। 

 

ক্রয়িক 

নং 

ইতঃপূর্ব ে বাস্তবায়িত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহয়িকৃত ও 

য়িয়িটাইিকৃত 

সসবাা্/আইয়িিার নাি 

সসবাা্/আইয়িিার সংয়িপ্ত য়ববরণ সসবাা্/আইয়িিাটি 

কার্ েকর আর্ে 

য়ক-না/ না 

থাকর্ে কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযায়িত 

ফোফে পার্ে 

য়ক না? 

সসবার য়েংক িন্তব্য 

১.  e-Loan 

Managemen

t System for 

the 

Weavers.  

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের চলমান ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ ও 

আোয় কার্ েক্রম সহজীকরণ ও ই-সাবভ েদসর আওতায় 

বনদয় আসার লদযে a2i এর সহদর্াবিতায় “e-Loan 

Management System for the Weavers” 

শীর্ েক ই-সাবভ েসটি বাস্তবায়ন করা হদে।     
 

উদ্ভাবনী উদযাি গ্রহদণর বর্ৌবিকতা: 

(ক) বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের চলমান ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ 

ও আোয় কার্ েক্রম সহজীকরণ।  

(খ) তাঁবতদের ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ ও আোয় কার্ েক্রদম 

স্বেতা ও জবাববেবহতা বনবিতকরণ।  

(ি)  সরকাদরর বডবজটাল বাাংলাদেশ বববনম োদণ 

অাংশগ্রহণ।  

 

 

 

 

 

কার্ েকর রর্ির্ে। পার্ে http://103.48.19.

159:8080/ 

 

 

  

http://103.48.19.159:8080/
http://103.48.19.159:8080/


২.  তাঁবতদের বসবা 

প্রাবি সহয়িকরদণর 

বনবমত্ত ‘তাঁবত 

কাড ে’ চালুকরণ।  

 

তাঁবতদের বসবা প্রাবি সহয়িকরদণর বনবমত্ত 

‘তাঁবত কাড ে’ চালু করা।  
 

উদ্ভাবনী উদযাি গ্রহদণর বর্ৌবিকতা: 

(ক) প্রকৃত তাঁয়তর্ের সহর্িই 

য়িয়িত/সনাক্তকরণ।  
 

(খ) প্রায়ন্তক তাঁয়তর্ের য়িয়িত কর্র তার্ের 

িায়হো সিাতার্বক য়বয়িন্ন ধরর্নর সরকায়র 

সহািতা, অনুোন ও প্রর্নােনা ইতযায়ে 

প্রোনকরণ।  

কার্ েকর 

রর্ির্ে। 

পার্ে http://103.48.1

9.159:8080/ 

 

 

৩.  তাঁত সংক্রান্ত 

কায়রগয়র সসবার 

সহল্প সিস্ক 

 

বাংোর্ের্ির য়বয়িন্ন অঞ্চর্ের তাঁয়তর্ের তাঁত 

বস্ত্র উৎপাের্ন য়বয়িন্ন ধরর্নর তাঁত সংক্রান্ত 

কায়রগয়র সহািতা (রং পাকাকরণ, বাটিক ও 

য়প্রয়টং, রং রাসািয়নর্কর র্থার্থ ব্যবহার, তাঁত 

বর্স্ত্র আধুয়নক রুয়িসম্মত নকিা ও 

য়িিাইনকরণসহ র্াবতীি কায়রগয়র সসবা) 

প্রোর্নর য়নয়িত্ত বাংোর্েি তাঁত সবার্ি ের 

আওতাধীন য়বয়িন্ন প্রয়তষ্ঠার্নর কি েকতোর্ের 

সিন্বর্ি একটি সহল্প সিস্ক স্থাপন করা হর্ির্ে। 

 

 

 

কার্ েকর 

রর্ির্ে। 

পার্ে http://bhb.port

al.gov.bd/sites/

default/files/fil

es/bhb.portal.g

ov.bd/npfblock

//2022-08-05-

14-49-

c66e25a0ae13

2b93bd4c1c2c

952b7fab.pdf 

 

 

৪. বাংোর্েি তাঁত 

সবাি ে এর 

“হস্তিায়েত তাঁর্ত 

উৎপায়েত পণ্য 

সািগ্রী য়বর্ের্ি 

রপ্তায়নর ের্িয 

কায়ি অব 

অয়রয়িন সনেপত্র  

প্রোন” িীর্ েক 

সসবা সহয়িকরণ 

বাংোর্েি তাঁত সবার্ি ের কায়ি অব অয়রয়িন 

সনেপত্র প্রোন সসবাটি িয়িপয়রর্ে য়বিার্গর 

এটুআই সপ্রাগ্রার্ির অধীর্ন সহয়িকরণ করার 

পের্িপ সনিা হি। তৎর্প্রয়ির্ত সনেপত্র 

প্রোর্নর বতেিান প্রিাসয়নক ধাপগুর্ো কয়ির্ি 

এর্ন রপ্তানীকারক/উর্যাক্তার্ের 

Government to Business 

(G2B)  সসবা প্রোন পদ্ধয়ত সহয়িকরণ 

(Service Process 

Simplification (SPS)  করার ের্িয 

প্রার্িায়গক অনুিীেন কার্ েক্রি পয়রিায়েত 

হর্ির্ে। বাংোর্েি তাঁত সবার্ি ের 

সেকর্হাল্ডার/রপ্তায়নকারকর্ের সার্থ িতয়বয়নিি 

সিার সুপায়রি এবং সসবা সহয়িকরণ বাস্তবািন 

টিি এর িতাির্তর আর্োর্ক কায়ি অব 

অয়রয়িন সনেপত্র প্রোন সসবার্ক সহয়িকরণ 

(SPS)  করার িন্য য়নম্নরূপ য়নর্ে েিনা িায়র 

করা হর্োঃ 
 

 

  ০১। কায়ি অব অরয়িন সনেপত্র 

প্রোর্নর য়নয়িত্ত আর্বেন ফরিটি বাতাঁর্বার 

ওর্িবসাইর্ট (www.bhb.gov.bd) 

পাওিা র্ার্ব; 

 

 

কার্ েকর 

রর্ির্ে। 

পার্ে http://www.bh

b.gov.bd/site/f

orms/8acc801f

-657f-474f-

b26b-

95e8405d765d

/%E0%A6%95%

E0%A6%BE%E

0%A6%A8%E0

%A7%8D%E0%

A6%9F%E0%A

7%8D%E0%A6

%B0%E0%A6%

BF-

%E0%A6%85%

E0%A6%AC-

%E0%A6%85%

E0%A6%B0%E

0%A6%BF%E0

%A6%9C%E0%

A6%BF%E0%A

6%A8-

%E0%A6%B8%

E0%A6%A8%E

0%A6%A6-

%E0%A6%AB%

E0%A6%B0%E

0%A6%AE 
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০২। সসবা প্রোর্নর সহয়িকরর্ণর 

ধাপ আরও কয়ির্ি ৬টি ধাপ করার য়বর্র্ি 

য়সদ্ধান্ত গৃহীত হি; 

০৩। সনেপর্ত্রর য়ফ সিরীর্র 

বাতাঁর্বার্ত এর্স পয়রর্িাধ না কর্র সিাবাইে 

ব্যাংয়কং বা ব্যাংয়কং য়সর্ের্ির িাধ্যর্ি   

      য়নধ োয়রত য়ফ পয়রর্িার্ধর 

প্রর্িািনীি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হর্ব; 

০৪। সসবার ধাপ কয়ির্ি এর্ন ৩ 

কার্ েয়েবর্সর ির্ধ্য কায়ি অব অয়রয়িন সনে 

প্রোন করা হর্ব; 

০৫। কায়ি অব অরয়িন সনেপর্ত্রর  

িন্য য়ফ প্রোর্নর য়নয়িত্ত আর্বেন না কর্র 

নগে/য়বকাি/ব্যাংর্কর িাধ্যর্ি য়ফ  

      পয়রর্িাধ করা র্ার্ব এবং 

০৬। সনেপর্ত্রর িন্য প্রর্িািনীি 

কাগিপপত্রায়ের বায়হর্র অন্য সকান কাগিপর্ত্রর 

প্রর্িািন সনই। 

 

 

 

 

 

 

 

  



➢ ইত: পূর্ব ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহয়িকৃত ও য়িয়িটাইিকৃত সসবা সমূহ িালুকরণ 

 

ক্রয়িক নং সসবার নাি য়েংক প্রতযিনপত্র 

১. e-Loan Management System for the Weavers.  য়েংক িাউনর্োি  

২. তাঁবতদের বসবা প্রাবি সহয়িকরদণর বনবমত্ত ‘তাঁবত কাড ে’ 

চালুকরণ।  

য়েংক িাউনর্োি  

৩. তাঁত সংক্রান্ত কায়রগয়র সসবার সহল্প সিস্ক য়েংক িাউনর্োি  

৪. বাংোর্েি তাঁত সবাি ে এর “হস্তিায়েত তাঁর্ত উৎপায়েত পণ্য 

সািগ্রী য়বর্ের্ি রপ্তায়নর ের্িয কায়ি অব অয়রয়িন সনেপত্র  

প্রোন” িীর্ েক সসবা সহয়িকরণ 

য়েংক িাউনর্োি  

  

http://motj.portal.gov.bd/sites/default/files/files/motj.portal.gov.bd/page/b2fc3790_7725_4123_8af1_ae7427a54b07/IMG_20221012_0004.pdf
http://motj.portal.gov.bd/sites/default/files/files/motj.portal.gov.bd/page/b2fc3790_7725_4123_8af1_ae7427a54b07/IMG_20221012_0004.pdf
http://motj.portal.gov.bd/sites/default/files/files/motj.portal.gov.bd/page/b2fc3790_7725_4123_8af1_ae7427a54b07/IMG_20221012_0004.pdf
http://motj.portal.gov.bd/sites/default/files/files/motj.portal.gov.bd/page/b2fc3790_7725_4123_8af1_ae7427a54b07/IMG_20221012_0004.pdf

