
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, নড়াইল 

আইিস  শাখা

জলা ইেনােভশন কিম র িডেস র ২০২০ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত আন মান আরা 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২০ িডেস র ২০২০
সভার সময় বলা ১৩.০০ ঘ কা

ান জলা শাসেকর সে লন ক ,নড়াইল
উপি িত সভায় উপি ত ও অ পি ত সদ গেণর তািলকা- পিরিশ  ক
       “Zoom cloud meeting App” এর মা েম সভায় সং  স ািনত সদ গণেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা
হয়।  িবগত ১৫ নেভ র ২০২০ তািরখ অ ি ত জলা ইেনােভশন েমর সভার কাযিববরণী পাঠ করা হয়। কান সংেশাধনী না থাকায়
কাযিববরণী সবস িত েম অ েমািদত হয়। অত:পর জলা ও উপেজলা পযােয়র ইেনােভশন নটওয়াক এর কায মেক আরও গিতশীল ও
কাযকর করার জ  িব ািরত আেলাচনাে  িন প িস া স হ সবস িত েম হীত হয়।

িমক আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়ন
১. উ াবনী 

কমপিরক না 
ণয়ন ও 

বা বায়ন

সভায় এ জলার ২০১৯-২০ অথবছেরর 
জ  িহত উ াবনী কমপিরক নার 
মে  য িল চলমান আেছ স িলসহ 
২০২০-২১ অথ বছের িহত ন ন িহত 

ক স েহর বতমান অব ার িতেবদন 
িতমােসর ০১ তািরেখর মে  এ 

কাযালেয় রণ করেত হেব। এছাড়া 
উপেজলা পযােয় ন ন ন ন ক  
হেণর জ   উ ু  করার ব া হণ। 

  

২০২০-২০২১ অথ বছের জ  ন ন 
কের িহত  উ াবনী কমপিরক না 
এবং ২০১৯-২০২০ অথবছের িহত 
চলমান ক স েহর বতমান অব ার 

িতেবদন িতমােসর ০১ তািরেখ  এ 
কাযালেয় জ রীিভি েত রণ করেত 
হেব। এছাড়া উপেজলা পযােয় ন ন 
ন ন ক  হেণর জ   অ া  
কমকতােদর উ ু  করেত হেব।

১। সকল দ র 
ধান

২। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল)
২। উ াবনী 
উে াগ 
হণকারী 

কমকতা(সকল)
২. উ াবনী 

উে ােগর 
বা বায়ন 
অ গিত 

িতেবদন 
রণ

জলা ও উপেজলা পযােয়র িবিভ  
সরকাির দ র ক ক ও বা বায়নাধীন 
উ াবনী উে াগস েহর অ গিতর 

িতেবদন িতমােস িনয়িমতভােব জলা 
শাসেকর কাযালেয় রণ িনি ত 

করেত হেব।

জলার সকল দ র ধান জলা পযােয় 
হীত উে াগস েহর বা বায়ন 
িতেবদন এবং উপেজলা পযােয়র 

উে াগস েহর বা বায়ন িতেবদন 
উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ 

িতমােসর ৩ তািরেখর মে  জলা 
শাসেকর কাযালেয় রণ করেবন

১। জলা 
পযােয়র সকল 
দ র ধান
২। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল)

৩. উ াবনী 
ক স হ 

িনয়িমত 
পিরদশন

জলা ও উপেজলা পযােয় হীত উ াবনী 
উে াগস হ ইেনােভশন ম ক ক 
িনয়িমত পিরদশেনর িবষেয় আেলাচনা 
করা হয়।

জলা ও উপেজলা পযােয় হীত 
উ াবনী উে াগস হ ইেনােভশন েমর 
সকল সদ  িনয়িমত পিরদশন 
করেবন। িতমােস কমপে  ০৫ িদন 

-শরীের িফে  উপি ত হেয় িফ  
িভিজট করেবন।এছাড়া কে র 
অ গিত ও ময়ােদর িদক  িবেশষভােব 
খয়াল রাখেত হেব।

১। জলা ও 
উপেজলা 
পযােয় গ ত 
ইেনােভশন 

েমর সকল 
স ািনত 
সদ
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৪. জলা পযােয় 
দ র/সং ার 

ধানেদর 
সােথ উ াবনী 
উে ােগর 
িবষেয় মত 
িবিনময়

জলা পযােয়র সরকাির িবিভ /সং ার 
ধানেদর সােথ উ াবনী উে ােগর 

অ গিত িনেয় িনয়িমত সভা করার িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়।

উ াবনী উে াগস েহর অ গিতর 
িবষেয় মািসক সভা করেত হেব এবং 
িনয়িমত মিনটিরং করাসহ এ কাযালেয় 
অ ি ত ইেনােভশন সােকেলর 

মািসক সভায় চলমান ক েলার 
বা বায়ন িতেবদন িচ সহ 

েজে শন উপ াপন করেত হেব।

১। জলা ও 
উপেজলা 
পযােয় গ ত 
ইেনােভশন 

েমর সকল 
স ািনত সদ

৫. উপেজলা 
পযােয় 
িনয়িমত 
ইেনােভশন 

েমর 
সভাকরণ

উপেজলা ইেনােভশন 
ম িতমােস িনয়িমত ই◌্েনােভশন 
েমর মািসক সভা করেবন এবং 

কাযিববরণী িতমােসর ১-৫ তািরেখর 
মে  এ কাযালেয় রেণর ব া 
করেবন। উপেজলােত হীত ইেনােভশন 
উে াগ িল শতভাগ বা বায়েনর িবষেয় 
এ ম কাযকর ব া িনেবন।

উপেজলা ইেনােভশন 
ম িতমােস িনয়িমত ই◌্েনােভশন 
েমর মািসক সভা করেবন এবং 

কাযিববরণী িতমােসর ১-৫ তািরেখর 
মে  এ কাযালেয় রেণর ব া 
করেবন।

উপেজলা 
ইেনােভশন ম

       
পিরিশ -ক

উপি ত সদ  ( জ তার মা ষাের নয় ) অ পি ত সদ
১.অিতির  জলা শাসক (রাজ ),নড়াইল 
২. অিতির  জলা শাসক(সািবক),নড়াইল 
৩. উপেজলা িনবাহী অিফসার,নড়াইল সদর 
৪. উপেজলা িনবাহী অিফসার, লাহাগড়া,নড়াইল 
৫. উপেজলা িনবাহী অিফসার, কািলয়া,নড়াইল 
৬.উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র,নড়াইল
৭. সহকারী কিমশনার(আইিস ),নড়াইল 
৮. জলা িশ া আিফসার,নড়াইল
৯. সহকারী া ামার, জলা শাসেকর কাযালয়,নড়াইল
১০. জলা মৎ  অিফসার,নড়াইল

      ১. জলা াথিমক িশ া অিফসার, নড়াইল
২. জলা ইনচাজ, ফাইবার এ াটেহাম

 নড়াইল 
         ৩. জলা ািণস দ অিফসার, নড়াইল

        

 
          অত:পর আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

আন মান আরা 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৪.৬৫০০.৫০২.৩০.০০২.২০.২৫০ তািরখ: 
২২ িডেস র ২০২০

৭ পৗষ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
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৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, লনা
৪) ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম
৫) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, নড়াইল
৬) অিতির  জলা শাসক, সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, নড়াইল
৭) অিতির  জলা শাসক, রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, নড়াইল
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, নড়াইল সদর, নড়াইল
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, লাহাগড়া, নড়াইল
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, কািলয়া, নড়াইল
১১) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, নড়াইল
১২) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, নড়াইল
১৩) জনাব ......................., ..................................., ......................................

 

আন মান আরা 
জলা শাসক
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