
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

জলা শাসেকর কাযালয়, নড়াইল 
আইিসিট শাখা

মাচ ২০১৮ মােস অ ি ত জলা ইেনােভশন িটেমর মািসক সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ এমদা ল হক চৗধরুী 
জলা শাসক

সভার তািরখ ১৮/৩/২০১৮
সভার সময় বলা ১২.০০ ঘিটকা

ান জলা শাসেকর কাযালেয়র সে লন ক , নড়াইল
উপি িত সভায় উপি ত এবং অ পি ত সদ বেৃ র তািলকা পিরিশ  "ক"
সভার েত উপি ত স ািনত সদস গণেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা
হয়। অতঃপর জলা ও উপেজলা পযােয়র ইেনােভশন নটওয়াক এর কায মেক আরও গিতশীল ও
কাযকর করার জন  িব ািরত আেলাচনাে  িন প িস া সমহূ সবস িত েম  গৃহীত হয় । 
িম

ক ন
র

আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়েন

১ উ াবনী
কমপিরক না
ণয়ন ও

বা বায়ন

সভায় এ জলার
২০১৭-২০১৮ অথবছেরর
জন  বািষক উ াবনী
কমপিরক নার মাট ১২৮
িট উ াবনী ক  এবং
শােকিসংেযাগ  উ াবনী
কে র অ গিতর িবষেয়

আেলাচনা হয়।

২০১৭-২০১৮ অথবছেরর
জন    নতুন উ াবনী
কমপিরক না যথাযথভােব
বা বায়নসহ িনয়িমত
িতেবদন এ কাযালেয়র

আইিসিট শাখায় রণ
করেত হেব। Business
Process
Simplification এর জন
নতুন ক  হণ করেত
হেব।

১। সকল
দ র ধান
২। উ াবনী
উেদ াগ
হণকারী

কমকতা
(সকল)

২ উ াবনী
ক সমহূ

িনয়িমত
পিরদশন

জলা ও উপেজলা পযােয়
গৃহীত উ াবনী উেদ াগসমূ
হ ইেনােভশন কিমিট
(সকল) কতৃক িনয়িমত
 পিরদশেনর  ব াপাের
আেলাচনা করা হয়।

জলা ও উপেজলা
পযােয় গৃহীত উ াবনী
উেদ াগসমহূ িনয়িমত
পিরদশন করেত হেব।

জলা ও
উপেজলা
ইেনােভশন
িটম (সকল
)

1



৩ জলা পযােয়
দ র/সং ার
ধানেদর সােথ

উ াবনী উেদ াগ
িবষেয়
মতিবিনময়

জলা পযােয়র সরকাির
িবিভ  দ র/ সং ার
ধানেদর সােথ উ াবনী

উেদ ােগর অ গিত িনেয়
িনয়িমত সভা করার
ব াপাের আেলাচনা হয়।

উ াবনী উেদ াগসমেূহর
অ গিত িবষেয় মািসক
সভা করেত হেব এবং
িনয়িমত মিনটিরং করেত
হেব। 

উ াবনী
উেদ াগ
বা বায়নকা
রী দ েরর
উ তন
কমকতাবৃ
এবং জলা
ইেনােভশন
অিফসার,
নড়াইল 

৪ সামািজক যাগা
যাগ মাধ েম
চার

উ াবনী উেদ াগসমহূ
িনয়িমত
সামািজক যাগােযাগ মাধ
ম িবেশষ কের
ফসবুেক চােরর ব ব হা
হণ এবং PublicPublic

Service InnovationService Innovation
BangladeshBangladesh এর Face
book Page এর মাধ েম
উ াবনী উেদ াগসমহূ
পা  করার িবষেয়
আেলাচনা করা হয়।

উ াবনী উেদ াগসমহূ
স েক িনয়িমত
সামািজক যাগােযাগ মাধ
ম চােরর
ব ব হা এবং PublicPublic
Service InnovationService Innovation
BangladeshBangladesh এর Fac
ebook Page এ
উ াবনী উেদ াগসমেূহর
তথ  িনয়িমত পা  করেত
হেব।  

১। সহকারী
কিমশনার
   
(আইিসিট)
২।
 উ াবনী
উেদ াগ     
   
 হণকারী
কমকতা

৫ উপেজলা
ইেনােভশন
িটেমর সভা
 আেয়াজন

উপেজলা পযােয়র মািসক
ইেনােভশন িটেমর সভােক
 আরও কাযকর করার
ব াপাের  িব ািরত
আেলাচনা করা হয়।

উপেজলা ইেনােভশন
িটম ◌র সভা
িতমােস আেয়াজন

কর ত হেব এবং সভার
কাযিববরণীসহ
গৃহীত উ াবনী
উেদ াগসমেূহর অ গিত
িতেবদন এ কাযালেয়
রণ করেত হেব।

উপেজলা
ইেনােভশন 
িটম (সকল
)

৬ উ াবনী
উেদ ােগর
বা বায়ন
অ গিত রণ

জলায় িবিভ  সরকাির
দ র কতৃক গৃহীত ও
বা বায়নাধীন উ াবনী
উেদ াগসমেূহর অ গিতর
িববরণ িনয়িমতভােব
জলা শাসেকর
কাযালেয় আইিসিট শাখায়

রেণর িবষেয় আেলাচনা
করা হয়।

জলায় িবিভ  সরকাির
দ র কতৃক গৃহীত ও
বা বায়নাধীন উ াবনী
উেদ াগসমেূহর অ গিতর
িববরণ িনয়িমতভােব
িতমােসর ১ তািরেখর

মেধ  এ কাযালেয়র রণ
করেত হেব। এ ব াপাের
যথাযথ  উেদ াগ
িনেত হেব।

উ াবনী
উেদ াগ
হণকারী

কমকতা(স
কল)

অতঃপর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধন বাদ জািনেয় সভার সমাি
ঘাষণা করা হয়।   
পিরিশ -ক
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সভায় উপি হত সদস বৃ সভায় অনপুি হত সদস বৃ

১.   অিতির  জলা শাসক (সািবক ও
আইিসিট), নড়াইল
২.   অিতির  জলা শাসক (রাজ ), নড়াইল
৩.   জলা ম�স  অিফসার, নড়াইল
৪.    উপেজলা িনবাহী অিফসার, নড়াইল সদর, নড়াইল
৫.   উপেজলা িনবাহী অিফসার, লাহাগড়া, নড়াইল
৬.    উপেজলা িনবাহী অিফসার, কািলয়া, নড়াইল
৭.    জলা ািণস দ অিফসার, নড়াইল
৮.    জলা  িশ া অিফসার, নড়াইল
৯.    ভার া  কমকতা, আইিসিট শাখা, নড়াইল
১০.  সহকারী া ামার, তথ  ও যাগােযাগ যুি
অিধদ র, নড়াইল সদর

১.   উপপিরচালক, কৃিষ স সারণ
অিধদ র, নড়াইল
২.   জলা াথিমক িশ া
অিফসার, নড়াইল

             

 

মাঃ এমদা ল হক চৗধুরী 
জলা শাসক

ারক ন র:
০৫.৪৪.৬৫০০..৫০২.০১.০০৯.১৭.১২

তািরখ: 
২৫ মাচ ২০১৮

১১ চ  ১৪২৪

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, খলুনা
৪) ক  পিরচালক, ক  পিরচালেকর দ র, একেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই) া াম
৫) উপপিরচালক , উপপিরচালেকর কাযালয়, কিৃষ স সারণ অিধদ র, নড়াইল
৬) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, নড়াইল
৭) অিতির  জলা শাসক, সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, নড়াইল
৮) অিতির  জলা শাসক, রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, নড়াইল
৯) অিতির  জলা ম ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, নড়াইল
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, লাহাগড়া, নড়াইল
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, নড়াইল সদর,
নড়াইল
১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, কািলয়া, নড়াইল

 

মাঃ এমদা ল হক চৗধুরী 
জলা শাসক
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