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মাচ ২০১৬ মােসর জলা ইেনােভশন ম এর সভার কাযিববরণী। 

 

 
সভাপিত  : জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম সিলম 

অিতির  জলা শাসক (আইিস ) 
িড় াম। 

 
সভার তািরখ : ২৩-০৩-২০১৬ ি া । 
সভার সময় : সকাল- ১০.০০ টা। 

সভার ান : অিতির  জলা শাসক (আইিস ) এর অিফস ক , িড় াম। 

সভায় উপি িত : পিরিশ - “ক” ( া েরর মা সাের) 
 

সভায় উপি ত কমকতা/সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ কের 
শানােনা হয়। উপি ত কমকতা েক    ইেনােভ ভ আইিডয়ার কায েমর অ গিত িনেয় আেলাচনা করার জ  অ েরাধ করা হয়। িবষয় 

িভি ক আেলাচনাে  িন বিণত িস া স হ হীত হয়।   
 

ঃ    
নং 

আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী 

1 িবগত সভার কাযিববরণী ঢ়ীকরণঃ 
সভাপিত উপ ািপত জা য়াির ২০১৬ মােসর  কাযিববরণীর উপর কান  
ম  আেছ িকনা জানেত চান। সভায় উপি ত কমকতা/সদ  গত 
সভার কাযিববরণীর উপর কান সংেযাজন, িবেয়াজন বা সংেশাধেনর 

াব নই মেম অবিহত কেরন। কাযিববরণীেত কান সংেযাজন, 
িবেয়াজন বা সংেশাধেনর াব না থাকায় তা সবস িত েম ঢ়ীকরণ 
করা হয়। 

 

গত সভার কাযিববরণীর উপর কান 
সংেযাজন, িবেয়াজন বা সংেশাধন না 
থাকায় তা ঢ়ীকরণ করা হেলা।  
 

 

সংি  (সকল) 

২ জলা ও উপেজলা ইেনােভশন ম এর নগঠন স েক আেলাচনাঃ  
 
মি পিরষদ িবভােগর ৮ এি ল ২০১৩ ি ঃ তািরেখর াপন 
মাতােবক ইেনােভশন ম গঠন এবং কমকতােদর বদলী, পদে ািত বা 

অ া  কারেণ ইেনােভশন ম নগঠন িবষেয় জানেত চাইেল সহকারী 
কিমশনার(আইিস ) সভায় অবিহত কেরন য, মি পিরষদ িবভােগর  

াপন মাতােবক  ইেনােভশন ম িতিনয়ত নগ ত হে  এবং 
নগঠন বক সংি  সকলেক নরায় অবিহত করা হেয়েছ।  

 
 
মি পিরষদ িবভােগর ৮ এি ল ২০১৩ 
ি ঃ তািরেখর াপন এর িনেদশনা 
মাতােবক জলা ও উপেজলা 

ইেনােভশন ম নগঠন ি য়া  ও 
নগঠন শেষ সংি  ক প েক 

অবিহতকরণ সবসময় অ াহত 
রাখেত হেব। 

 
 
জলা ইেনােভশন 

অিফসার 
 

ও 
উপেজলা ইেনােভশন 
অিফসার (সকল), 

িড় াম 

৩ উপেজলা ইেনােভশন ম এর সভা স েক আেলাচনাঃ 
 
সভায় উপেজলা ইেনােভশন ম এর মািসক সভা স েক সভাপিত 
উপি ত কমকতা/সদ েক আেলাচনা করার জ  অ েরাধ কেরন। 
উপি ত কমকতা/সদ  সভায় অবিহত কেরন য, উপেজলা পযােয় 
ইেনােভশন ম এর মািসক সভা িনয়িমত অ ি ত হে  না । সভাপিত  
উপেজলা পযােয় উপেজলা ইেনােভশন ম এর সভা িনয়িমত করা ও 
উপেজলা ইেনােভশন েমর সভার কাযিববরণী এ কাযালেয় রণ 
অ াহত রাখার িবষেয় সভায় আেলাচনা কেরন। 

 
 
১) উপেজলা ইেনােভশন ম এর সভা  

িত ইংেরিজ মােসর ১০ তািরেখর 
মে  অ ান স  কের ২৮ 
তািরেখর মে  সভার কাযিববরণী এ 
কাযালেয় আবি কভােব রণ 
করেত হেব। 
 

 

 
 
উপেজলা ইেনােভশন 
অিফসার (সকল) 

িড় াম 
 
ও 
সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম 
 

http://www.kurigram.gov.bd


 

৪ ইেনােভশন ম এর কাযপিরিধ স েক আেলাচনাঃ  

সভায় ইেনােভশন ম এর কাযপিরিধ স েক উপি ত 
কমকতা/সদ  আেলাচনা কেরন। িতমােস েমর সভা অ ান, 
কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম য় 
সভায় উপ াপন িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
ম ণালয়/িবভাগ/দ র/ জলা/উপেজলা পযােয় গ ত সংি  অ া  
ইেনােভশন েমর সােথ যাগােযাগ ও সম য় সাধন এবং িত বৎসর 
িনধািরত সমেয়র মে  ববত  বৎসেরর এক  ণা  বাৎসিরক 
িতেবদন ণয়ন এবং ২০১৬ সােলর বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন 

কের তা মি পিরষদ িবভােগ রণ এবং ীয় ওেয়বসাইেট কাশ 
িবষেয় উপি ত কমকতা/সদ  আেলাচনা কেরন। 
 

সভাপিত জলা ইেনােভশন ম এর বাৎসিরক কমপিরক না স েক 
জানেত চাইেল সহকারী কিমশনার (আইিস ) জানান য, বাৎসিরক 
কমপিরক না ২০১৬ রণ করা হেয়েছ । িক  এ  আই া াম হেত 
টিলেফান বাতায় বাৎসিরক কমপিরক না মি পিরষদ িবভােগ রণ 

করা হয়িন মেম সভাপিত সভায় জানান এবং নরায় মি পিরষদ 
িবভােগ রণ করার জ  সহকারী কিমশনার(আইিস ) ক বেলন।     

 
 
১) জলা ইেনােভশন ম এর 
বাৎসিরক কমপিরক না ২০১৬ 
অ যায়ী কায ম হণ করেত 
হেব।  
 
২) জলা ইেনােভশন ম এর 
২০১৬ সােলর বাৎসিরক 
কমপিরক না নরায় রণ 
িনি ত করেত হেব।  

 
 
১) জলা ইেনােভশন 
অিফসার, িড় াম। 
 
 
২) উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল) 

িড় াম 
 
৩) সহকারী  কিমশনার 
(আইিস ) , িড় াম । 

৫ উপেজলা ইেনােভশন সােকল আেয়াজন স েক আেলাচনাঃ 
িড় াম সদর উপেজলার বাৎসিরক কমপিরক না ২০১৬ অ যায়ী 

আগামী মাচ মােস “ সা াল িমিডয়া সংলাপ” আেয়াজন করা হেব মেম 
িস া  হীত হয়। িক  উ  িস া  অ যায়ী এখন পয  সংলাপ 
আেয়াজন করা হয়িন। এ মােসর মে  “ সা াল িমিডয়া সংলাপ” 
আেয়াজন করার জ  সভাপিত উপেজলা িনবাহী অিফসার, িড় াম 
সদর, িড় াম- ক অ েরাধ কেরন। 
  
রাজারহাট উপেজলার বাৎসিরক কমপিরক না ২০১৬ অ যায়ী আগামী 
এি ল মােস চলমান সবায় উ াবনী উে ােগর সােথ উপেজলা পযােয়র 
িবিভ  দ র/ িত ােনর ইেনােভশন েমর ািত ািনক স ক 
শি শালীকরেণ ীয় উপেজলার উ াবনী উে াগ বা বায়নকারী 
কমকতা, উপেজলা ইেনােভশন কমকতা ও উপেজলা ইেনােভশন েমর 
কমকতা/সদ েদর সম েয় “ সা াল িমিডয়া সংলাপ” আ য়াজন করা 
হেব। উ  কমপিরক না অ যায়ী আগামী এি ল মােসর য কান 
িবধাজনক সমেয় “ সা াল িমিডয়া সংলাপ” আেয়াজেনর িদন ণ 

িনধারণ বক এ কাযালয়েক অবিহত করার জ  সভাপিত উপেজলা 
িনবাহী অিফসার, রাজারহাট, িড় ামেক অ েরাধ কেরন।   
 

 
 
১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, 

িড় াম সদর বাৎসিরক 
কমপিরক না ২০১৬ অ যায়ী মাচ 
মােসর য কান িবধাজনক 
সমেয় “ সা াল িমিডয়া সংলাপ” 
আেয়াজন করেত হেব। 
 
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
রাজারহাট, িড় াম বাৎসিরক 
কমপিরক না ২০১৬ অ যায়ী 
এি ল মােসর য কান 

িবধাজনক সমেয় “ সা াল 
িমিডয়া সংলাপ” আেয়াজন করেত 
হেব। 

 
 
1)  উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, িড় াম 
সদর/রাজারহাট, 

িড় াম 
 
 
 

৬ সবা দােন ইেনােভ ভ আইিডয়া  এর কায ম স েক আেলাচনাঃ 
 
িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ জনগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗেছ 
দয়ার লে  জলা ও উপেজলা পযােয় িবিভ  বসরকাির িত ান ও 

এনিজও স েহ ইেনােভ ভ আইিডয়া  আেছ  যা  যাতায়াত, সময় ও 
খরেচ স  হয় তা িনেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।  
 

 
 

১) জলা ও উপেজলা পযােয় 
িবিভ  বসরকাির িত ান ও 
এনিজও স হ ও জলা পযােয়র 
সকল দ র/িবভাগ, উপেজলা 
িনবাহী অিফসার (সকল), িড় াম 
ও কার অিফসারেক ইেনােভ ভ 
আইিডয়া রণ করেত হেব। 

 
 
1) জলা ইেনােভশন 
অিফসার, িড় াম। 
2) সহকারী কিমশনার 
(আইিস ),  

িড় াম। 
 



 
 
৭ জলা ও উপেজলা ওেয়ব পাটাল স েক আেলাচনাঃ 

সভায় জলা ও উপেজলা ওেয়ব পাটাল এর ত  হালনাগাদ স েক 
আেলাচনা হয়। পাটােল আপেলাড ত তে র ব িন তা যাচাই এবং 
পাটােলর ছিব ও তে র াসি কতা পরী ণ, ওেয়ব পাটােল ত  

সংেযাজন ও িনয়িমত হালনাগাদকরণ সং া  কায ম পযােলাচনা 
করা হয়। জলা ওেয়ব পাটাল িতিনয়ত হালনাগাদ এর জ  জলা 
পযােয়র সকল  দ রেক ীয় দ েরর ত  িনয়িমত আপেলাড করণ 
এবং অ পভােব উপেজলা পযােয়র িত  দ েরর ত  আপেলাডসহ 
পাটােলর িত  াব রেণর িবষেয় আেলাচনা হয়। জলা ও 

উপেজলা ইেনােভশন ম জলা ও উপেজলা পাটাল িনয়িমত মিনটিরং 
এবং  উ ূত সম া  ও জ লতা িনরসেন েয়াজনীয় কমপদে প 
হেণর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।  

সভায় এ আই ক ক িরত জলা ওেয়ব পাটােলর -িব িত 
সংবিলত Power point Presentation িবষেয় আেলাচনা হয়। 
সভাপিত উ  িবষেয়র অ গিত স েক জানেত চাইেল সহকারী 
কিমশনার (আইিস ), জানান উ  িবষেয় সহকারী া ামার, িড় াম 
সদর- ক েয়াজনীয় কায ম হণ করার জ  অ েরাধ কেরন। 

 
১। জলা ও উপেজলা ওেয়ব 
পাটাল এর ত  সংেযাজন ও 

িনয়িমত হালনাগাদ করেত হেব।  
জলা ও উপেজলা ইেনােভন ম 
জলা ও উপেজলা পাটাল 

িনয়িমত মিনটিরং করেবন।   
  
২। উপেজলা পাটালস েহর 
হালনাগাদ ত  িত মােসর জলা 
ইেনােভশন ম এর সভায় 
উপ াপন করেত হেব। 
 
৩। জলা ওেয়ব পাটােলর -
িব িত সংবিলত Power point 
Presentation অ যায়ী 

েয়াজনীয় কায ম হণ করেব। 

 
১। জলা ও উপেজলা 
ওেয়ব পাটাল এর 
ফাকাল পেয়  

 
২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িড় াম 
 
৩। সহকারী কিমশনার 
(আইস ) 

িড় াম। 
 
৪। সহকারী া ামার, 

িড় াম সদর, 
িড় াম। 

৮ ইেনােভ ভ আইিডয়ার পাইলট ক  স েক আেলাচনাঃ 
সভায় ইেনােভ ভ আইিডয়া স েক সভাপিত উপি ত 
কমকতা/সদ েক আেলাচনা করার জ  অ েরাধ কেরন। উপি ত 
কমকতা/সদ  বেলন আরও ন ন ন ন ইেনােভ ভ আইিডয়া 
উ াবেনর জ  সকল দ র/ িত ানেক উ ু করেণর জ  প  দয়া 
যেত পাের। এর িবষেয় আেলাচনা কেরন। সভায়  ইেনােভ ভ 

আইিডয়ার সবেশষ অব া স েক আেলাচনা কেরন।   

 
১) ইেনােভ ভ আইিডয়া স হ 
আরও জনবা ব, র সারী  এবং 
ইেনােভ ভ আইিডয়া স হ 
বা বায়েন সরকােরর আিথক 
স মতা িবেবচনায় রেখ জলা ও 
উপেজলা শাসন এবং বসরকাির 
উ য়ন সং াস হেক স ৃ করেণ 
কাযকির পদে প হণ করেত 
হেব। উপেজলা ইেনােভশন 
অিফসার এ িবষেয় উে াগ হণ 
করেবন। 
 

 
জলা ইেনােভশন ম, 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িড় াম  
ও   
 
ইেনােভশন ম 
 
সংি  দ র 

৯ িবিবধঃ 

১। িড় াম জলায় ইেনােভশন ম এর সদ েদর িনেয় ফস ক প  
Innovation Teams, Kurigram িবষেয় আেলাচনা কেরন। 
সভাপিত ইেনােভশন ম এর সকল সদ েক ফস েকর উ  প েত 
স ৃ  হেত অ েরাধ কেরন এবং জনবা ব লক ছিব ইেনােভশন 

ম’স ফস ক পইেজ আপেলাড করার জ  অ েরাধ কেরন।  
 
২। কান কমকতা বদিল বা অ  কান কারেণ কম ল পিরবতন করেল 
তার উে াগ  চলমান রাখার িবষেয় আেলাচনা হয়। 
 
 

 

১) ইেনােভশন সং া  ফস ক 
েপ সকল কমকতােক 

অ করণসহ জনবা ব লক 
ছিব আপেলাড করার জ  
অ েরাধ কেরন।  
 
২) চলমান উ াবনী  স েহর 
উ াবক/কমকতা হেব। 

 

 
১) জলা ও উপেজলা 
পযােয়র  কমকতা, 

িড় াম। 
 
 

 
২)সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম। 
 

 

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

 

                      া িরত/- 
            ( মাঃ রিফ ল ইসলাম সিলম) 

অিতির  জলা শাসক (আইিস ) 
িড় াম 
ও 

সভাপিত 
জলা ইেনােভশন ম  

ই- মইলঃ adcictkurigram@yahoo.com 


