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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম 

আইিস  শাখা 
www.kurigram.gov.bd 

 
নেভ র, ২০১৮ মােসর জলা ইেনােভশন ম এর সভার কাযিববরণীঃ 

 
 
সভাপিত  : জনাব মাঃ হািফ র রহমান 

অিতির  জলা শাসক (সািবক)  
িড় াম। 

 

সভার তািরখ : ২৫-১১-২০১৮ ি :।   
সভার সময় : বলা- ০৪:০০ টা। 
সভার ান : অিতির  জলা শাসক (সািবক) এর অিফস ক , িড় াম। 
সভায় উপি িত : পিরিশ - “ক” ( া েরর মা সাের) 
 

 

উপি ত িড় াম জলার ইেনােভশন েমর স ািনত স গণেক  াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। িনজ িনজ 
অিধে ে  ইেনােভশন কে র ােরাপ কের সভাপিত িদকিনেদশনা লক ব  দান কেরন এবং আেলাচ িচ পশ  করার 
জ   সহকারী কিমশনার (আইিস ), িড় ামেক অ েরাধ কেরন। সভাপিতর অ মিত েম সহকারী কিমশনার (আইিস ), 

িড় াম িবগত ২৮/১০/২০১৮ ি ঃ অ ি ত সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানান। উপ ািপত অে াবর ২০১৮ এর কাযিববরণীর 
উপর কান  ম  আেছ িকনা জানেত চাওয়া হয়। সভায় উপি ত সদ  গত সভার কাযিববরণী যথাযথভােব িলিপব  হেয়েছ 
এবং  কান সংেযাজন, িবেয়াজন বা সংেশাধেনর াব নই মেম অবিহত কেরন। কাযিববরণীেত কান সংেযাজন, িবেয়াজন বা 
সংেশাধেনর াব না থাকায় তা সবস িত েম অ েমাদন করা হয়। অত:পর হীত িস া  বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা 
করার পর িনে া  এেজ ািভি ক আেলাচনা অ ি ত হয়  এবং সবস িত েম িস া স হ িহত হয়ঃ 

 
ঃ নং আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী 

1। 

জলা ও উপেজলা ইেনােভশন েমর নগঠন স েক আেলাচনাঃ 
  

সভাপিত মি পিরষদ িবভােগর ৮ এি ল ২০১৩ ি ঃ তািরেখর 
াপন মাতােবক ইেনােভশন ম নগঠন িবষেয় জানেত চাইেল 

সহকারী কিমশনার(আইিস ) সভায় অবিহত কেরন য, মি পিরষদ 
িবভােগর  াপন মাতােবক জলা ইেনােভশন ম ইেতামে  

নগঠন করা হেয়েছ। সভাপিত য সকল উপেজলা ইেনােভশন 
েমর হালনাগাদ ত  পাওয়া যায়িন তােদর তািগদপ  িদেত বেলন 

এবং ততম সমেয়র মে  এ কাযালেয় রণ করার জ  সংি  
উপেজলা িনবাহী অিফসার, িড় ামেক অ েরাধ কেরন।  

 
 

মি পিরষদ িবভােগর ৮ এি ল 
২০১৩ ি ঃ তািরেখর াপেনর 
িনেদশনা মাতােবক উপেজলা 
ইেনােভশন ম  িতিনয়ত 

নগঠন বক ত এ কাযালয়েক  
অবিহত করেত হেব। 

 
উপেজলা ইেনােভশন 
অিফসার (সকল), 

িড় াম। 

২। 

জলা ও উপেজলা ইেনােভশন েমর বািষক কমপিরক না স েক 
আেলাচনাঃ  
সভায় মি পিরষদ িবভােগর ১৬ লাই ২০১৮ তািরেখর ই- মইেল 

া  পে র আেলােক  বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) এ জাতীয় 
াচার কৗশল বা বায়ন কাঠােমা-এর সংগিত রেখ ২০১৮-২০১৯ 

অথবছেরর জ  ন নভােব িণত বািষক উ াবন কমপিরক না 
িবষেয় আেলাচনা হয়। সভাপিত িনধািরত সমেয়র মে  জলা ও 
উপেজলা ইেনােভশন েমর ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর বািষক 
কমপিরক না বা বায়েনর জ   সংি  সকলেক অ েরাধ কেরন। 
উপেজলা  ইেনােভশন েমর অ গিতর িনিদ  ত  সভায়  
উপ াপেনর জ  িতমােসর সভা অ ােনর েবই এ কাযালেয় 

রণ করার জ  িতিন উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), 
িড় ামেক িনেদশনা দান কেরন। 

 
 

 
 
১। জলা ও উপেজলা ইেনােভশন 

েমর ২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর 
বািষক কমপিরক না বা বায়ন 
করেত হেব। 
২। উপেজলা পযােয়র  ইেনােভশন 

েমর অ গিতর িনিদ  ত সহ 
আগামী  সভায়  উপ াপেনর জ   
সভা অ ােনর েবই এ 
কাযালেয় রণ করেত হেব। 
কেরন। 
 

 
 
(১-২) উপেজলা 
ইেনােভশন অিফসার 
(সকল), িড় াম/ 
সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম। 
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৩। 

মাি িমিডয়া াস মঃ 
সভায় অনলাইন মাি িমিডয়া াস ম ড াসেবাড মিনটিরং িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়। মাি িমিডয়া াস মস  িশ া 
িত ান েলােক িনয়িমত অনলাইন িরেপাট আপেলাড 

িনি তকরেণর িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

 
য সকল িশ া িত ােন 

মাি িমিডয়া াস ম রেয়েছ স 
সকল  িশ া িত ােনর 

ধানেদর মাি িমিডয়া 
াস েমর সেবা ম বহার 

িনি ত করার জ  অ েরাধ 
জানােনা হয়। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার(সকল), জলা িশ া 
অিফসার, জলা াথিমক িশ া 
অিফসার, িড় ামেক 
মাি িমিডয়া াস ম স  
িশ া িত ান েলা পিরদশন 
কের তার িতেবদন রণ 
করেত হেব। 

 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসার(সকল), 

িড় াম/ জলা িশ া 
অিফসার, 

িড় াম/ জলা 
াথিমক িশ া 

অিফসার, িড় াম/ 
সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম। 

 
৪। 

উপেজলা ইেনােভশন েমর সভা স েক আেলাচনাঃ 
 
উপেজলা ইেনােভশন ম এর সভায় হীত িস া স েহর অ গিত 
পযােলাচনা করা হয়। উপেজলা ইেনােভশন ম এর মািসক সভােক 
আেরা কাযকর ও গিতশীল করার াপাের  সভাপিত উপি ত 
কমকতা /সদ েক আেলাচনা করার জ  অ েরাধ কেরন। 
উপি ত কমকতা/সদ  সভায় অবিহত কেরন য, উপেজলা 
পযােয় ইেনােভশন েমর মািসক সভা িনয়িমত অ ি ত হে  না। 
সভা অ ান সং া   িতেবদন বা মািসক সভার কাযিববরণী 
জলা ইেনােভশন েমর সভা অ ি ত হওয়ার েব কান উপেজলা 

হেত এ কাযালেয় পাওয়া যায়িন এবং সভার কাযিববরণী িনয়িমত 
ব  ওেয়ব পাটােল আপেলাড করা হে  না মেম সহকারী 

কিমশনার (আইিস ) িবষয়  অবিহত কেরন। কান কান 
উপেজলায় ‘উপেজলা ইেনােভশন ম’ এর সভা িনয়িমত অ ি ত  
না হওয়ার ি েত সভায় অসে াষ কাশ কেরন। জলা 
ইেনােভশন েমর সভার ১ (এক) স াহ েব উপেজলা ইেনােভশন 

েমর সভা িনয়িমত অ ান বক  উপেজলা ইেনােভশন েমর 
সভার কাযিববরণী ওেয়ব পাটােল আপেলাড  এবং পরবিত মােসর 
৭ তািরেখর মে  এ কাযালেয় রণ িবষেয় সভায় আেলাচনা 
কেরন। 

 
 
উপেজলা ইেনােভশন েমর সভা  
জলা ইেনােভশন েমর সভার ১ 

(এক) স াহ েব স  কের 
সভার কাযিববরণী   ওেয়ব 
পাটােলর  আপেলাড  এবং 

পরবিত মােসর ৭ তািরেখর মে  
এ কাযালেয় আবি কভােব রণ 
করেত হেব।   
 
 
 
 

 
 
উপেজলা ইেনােভশন 
অিফসার (সকল) 

িড় াম 
 

ও 
সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম 
 

৫। 

ইেনােভশন ম এর কাযপিরিধ স েক আেলাচনাঃ  
সভায় ইেনােভশন েমর কাযপিরিধ স েক উপি ত 
কমকতা/সদ  আেলাচনা কেরন। িতমােস ইেনােভশন েমর 
সভা অ ান, কম-পিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং 
মািসক সম য় সভায় উপ াপেনর ি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  বাৎসিরক কমপিরক না অ যায়ী 
কায ম হণ করার জ  সভাপিত উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), িড় ামেক  অ েরাধ কেরন।  

 
১। জলা ইেনােভশন েমর 
বাৎসিরক কমপিরক না  
অ যায়ী কায ম হণ করেত 
হেব।  
২। উপেজলা পযােয় ইেনােভশন 

েমর িনিদ  ত সহ আগামী 
সভায় উপ াপেনর জ  এ 
কাযালেয় রণ করেত হেব। 
 
 

 
১) উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল) 

িড় াম 
 
২) সহকারী  কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম।  
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৬। 

উপেজলা ইেনােভশন সােকল আেয়াজন স েক আেলাচনাঃ 
জলা ইেনােভশন েমর বািষক কমপিরক না মাতােবক  

উপেজলা ইেনােভশন েমর সদ  ও উপেজলা পযােয় বা বািয়ত 
উ াবনী উে াগ বা বায়নকারী কমকতােদর সম েয় িডেস র 
২০১৮ মােস রািজ র, জা য়াির ২০১৯ মােস উিল র, ফ য়াির 
২০১৯ মােস রাজারহাট, মাচ ২০১৯ মােস লবাড়ী,এি ল ২০১৯ 
মােস ামারী, ম ২০১৯ মােস নােগ রী এবং ন ২০১৯ মােস 

িড় াম সদর উপেজলায় ইেনােভশন সােকল আেয়াজেনর 
পিরক না হীত হেয়েছ। 
 
জলা ইেনােভশন েমর বািষক কমপিরক না মাতােবক উপেজলা 

ইেনােভশন েমর ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর বািষক উ াবন 
কমপিরক না অ যায়ী আগামীেত 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 ইেনােভশন 
সােকল আেয়াজেনর িদন ণ িনধারণ বক এ কাযালয়েক অবিহত 
করার জ  সভাপিত উপেজলা িনবাহী অিফসার(সকল), িড় ামেক  
অ েরাধ কেরন।   
  

 

 
জলা ইেনােভশন েমর বািষক 

কমপিরক না মাতােবক 
উপেজলা ইেনােভশন েমর 
২০১৮-২০১৯ অথবছেরর বািষক 
উ াবন কমপিরক না অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  িদন ণ 
িনধারণ বক উপেজলা 
ইেনােভশন সােকল  আেয়াজন 
করেত হেব। 
 

 
 

 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল) 

িড় াম।  
 

 

৭। 

সবা দােন ইেনােভ ভ আইিডয়া  এর কায ম স েক 
আেলাচনাঃ 
িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমাণ তথা পক  ২০২১ বা বায়েন  
জনগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗেছ দয়ার লে  জলা ও উপেজলা 
পযােয় িবিভ  বসরকাির িত ান ও এনিজওস েহ ইেনােভ ভ 
আইিডয়া  আেছ  যা  যাতায়াত, সময় ও খরেচ স  হয় তা 
িনেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। ইেনােভশন কায ম আেরা 
গিতশীল করার িবষেয় ােরাপ কের জলায় বসা বায়নাধীন 
ইেনােভশন ক েলা সফলভােব এিগেয় িনেত সকল িবভাগীয় 

ধানগণেক আরও সি য়ভােব কাজ করার জ  সভাপিত অ েরাধ 
কেরন। জলার সকল দ ের One Office One Idea 
হণ বক এ আই ও মি পিরষদ িবভােগ রণ বক সংি  

অিফেস বা বায়ন িবষেয় আেলাচনা করা হয়। য সকল অিফস হেত 
এখনও আইিডয়া পাওয়া যায়িন স সকল অিফস ধানেক 
জ িরিভি েত অআইিডয়া ণয়ন বক এ অিফেস রণসহ িনজ 
কাযালেয় বা বায়ন করার িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয়।  
সভাপিত জলার সকল সরকাির দ রেক ইেনােভ ভ উে াগ হণ 
করার িবষেয় প  দােনর জ  সহকারী কিমশনার (আইিস ) ক 
অ েরাধ কেরন। 
 

 
 
১) জলা ও উপেজলা পযােয় 
িবিভ  বসরকাির িত ান, 
এনিজওস হ ও জলা পযােয়র 
সকল দ র/িবভাগ, উপেজলা 
িনবাহী অিফসার (সকল), 

িড় াম ও কার অিফসারেক 
ন ন ন ন ইেনােভ ভ আইিডয়া 
হণ কের  এ কাযালেয় রণ 

করেত হেব। 
২) জলার সকল সরকাির 
দ রেক ইেনােভ ভ উে াগ হণ 
করার িবষেয় প  দান করেত 
হেব। 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) জলা ইেনােভশন 
অিফসার, িড় াম। 

 
2) সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম। 
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৮। 

উ াবন সহায়ক পিরেবশ তরী স েক আেলাচনাঃ 
িত  সরকাির দ ের িনজ অিধে ে  উ াবন সহায়ক পিরেবশ 
তরীর উপর ােরাপ কের সভাপিত জানান, িনজ দ ের 

িনেয়ািজত জনবেলর সেচতনতা ও দ তা ি লক িশ ণ, 
সিমনারসহ অ  দ েরর উ াবনী উে াগ পিরদশেনর ব া 

করেত হেব। এেত মানিসকতার পিরবতন সািধত হেব এবং ন ন 
উ াবনী উে াগ ি  পােব।  

 
উ াবন সহায়ক পিরেবশ তরী 
করেত হেব। 
 

সংি  দ র ধান 
(সকল), িড় াম। 

৯। 

জলা ও উপেজলা ওেয়ব পাটাল স েক আেলাচনাঃ 
সভাপিত িড় াম জলা ওেয়বেপাটাল স েক জানেত চাইেল 
সহকারী কিমশনার(আইিস ) সভায় জানান জলা ওেয়বেপাটােল 
ত  িনয়িমত আপেডট করা হয় তেব অ া  অিফস েলার ত  

ণ আপেডট নই। বতমােন 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 িনয়িমত পযােলাচনা  করা হয়।  
 
জলা ও উপেজলা ইেনােভশন ম ক ক জলা ও উপেজলা ওেয়ব 
পাটাল িনয়িমত মিনটিরং এবং  উ ূত সম া  ও জ লতা িনরসেন 
েয়াজনীয় কমপদে প হেণর িবষেয় আেলাচনা করা হয়। িত 

মােসর সভায় জলা ওেয়ব পাটােলর য কান এক  দ েরর 
হালনাগাদ ত  িনেয় আেলাচনা করার জ  সভাপিত জলা 
ইেনােভশন েমর কমকতা/সদ েক  অ েরাধ জানান। ওেয়ব 
পাটাল স েক উ ূত সম া  ও জ লতা িনরসেন িশ েণর 

আেয়াজন করেত হেব। সভাপিত িড় াম জলা ত  বাতায়নেক 
সবসময় হালনাগাদ রাখার জ  উপি ত সকলেক িবনীত অ েরাধ 
জানান। িতিন আরও জানান পাটাল হালনাগাদ থাকেল এক 
িনিমেষই আমরা গাটা বাংলােদেশর সকল কমকতা/কমচারীর 
ত সহ াি ং িবষয় েলা স েক জানেত পারব। 
 
জলা ও উপেজলার িবিভ  দ রস হ ও সকল িশ া িত ােন 

তােদর ত ািদ িনয়িমত হালনাগাদকরণ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
হয়। সভাপিত বেলন জলা ও উপেজলার ওেয়ব পাটাল ১০০% 
স ণ করেত  এবং  পাটােলর সকল িলংক কাযকর িক না তা 
পরী া কের সচল করেত সংি  সকলেক পরামশ দন। পাটােলর 
ত  হালনাগাদ করেত হেব। অিফেসর িবিভ  না শ, খবর এর 

ণ ত  ও আেদশ িনয়িমত সংেযাজন করেত সভাপিত 
সংি  সকলেক িনেদশনা দান কেরন। 

 
১। জলা ও উপেজলা ওেয়ব 
পাটােলর ত  সংেযাজন ও 

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

িনয়িমত মিনটিরং করেবন।   
 
২। উপেজলা পাটালস েহর ত  
হালনাগাদ বক িত মােসর 
জলা ইেনােভশন েমর সভায় 

উপ াপন করেত হেব এবং দ  
ত  সং া  িতেবদন এ 
কাযালেয় রণ করেত হেব।  
 
3। িনজ িনজ দ েরর ওেয়ব 
পাটােলর পাসওয়াড পিরবতন, 
েত ক দ েরর ওেয়ব পাটােল 

সকল কমকতা/কমচারীগেণর 
াফাইল আপেডটসহ য সকল 

দ েরর  িবিভ  ধরেণর ক  
আেছ তা    ওেয়ব পাটােলর 
ইেনােভশন কণার ম েত 
আপেলাড করেত হেব। 
 
৪। জলা ও উপেজলার ওেয়ব 
পাটাল ১০০% স ণ করেত 

হেব। পাটােলর সকল িলংক 
কাযকর িক না তা পরী া কের 
সচল করেত হেব। 
 

 
১। জলা ও উপেজলা 
ওেয়ব পাটাল এর 
ফাকাল পেয়  

 
২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িড় াম। 
 
৩। সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম। 
 
 
 
৪। সংি  সকল, 

িড় াম। 
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১০। 

পাইলট ক  পিরদশন সং া ঃ 
হীত উ াবনী পাইলট উে াগ েলা ুভােব বা বায়ন বক 

জনসাধারেণর ত ািশত সবা দােন যেনা  িমকা রাখেত পাের 
স লে  ক েলা তদারিকর িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয়। 

সভাপিত  ইেতামে  এ জলায় যত উ াবনী ক  হােত নয়া 
হেয়েছ সই ক েলা পিরদশন করার এবং ক েলা কতটা 
ফল  হেব তা  ইেনােভশন কিম  মিনটিরং করার িবষেয় 
উপি ত স ািনত সদ েক আেলাচনা করেত পরামশ দান 
কেরন। িব ািরত আেলাচনাে   সভাপিত িড় াম জলার চলমান 
ইেনাভ ভ আইিডয়ার পাইলট ক েলা িনয়িমত পিরদশন করার 
জ  জলা ইেনােভশন ম এর সদ গণেক অ েরাধ কেরন। 
উপি ত সদ  সভায় জানান য, চলমান পাইলট ক স হ 
তারা তদারিক করেছন। চলমান পাইলট কে র অ গিত/ কান 
সীমাব তা থাকেল তা িচি ত কের িনয়িমতভােব জলা ইেনােভশন 
কিম র সভায় িতেবদন উপ াপেনর জ  পরামশ দান কেরন। 
সভাপিত সকল দ র ধানেদর পাইলট ক  পিরদশন বাড়ােনার 
জ  অ েরাধ কেরন। 

 
চলমান ইেনাভ ভ আইিডয়ার 
পাইলট ক  িনয়িমত পিরদশন 
করেত হেব এবং কে র 
অ গিত/ কান সীমাব তা থাকেল 
তা িচি ত কের িনয়িমতভােব 
জলা ইেনােভশন কিম র সভায় 
িতেবদন উপ াপন করেত হেব। 

 

সংি  সকল  

১১। 

মািসক উ য়ন সম য় সভা ও অ া  সম য় সভায় ইেনােভশন 
আেলাচনা সং া ঃ 
 
সভায়  িড় াম জলার ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর বািষক 
কমপিরক না অ যায়ী উ াবন সহায়ক পিরেবশ তরীর লে  
জলা উ য়ন সম য় কিম র সভা, জলা এনিজও িবষয়ক সম য় 

কিম র সভা, জলা রাজ  সভা, জলা পযােয়র অ া  সভা ও  
মািসক াফ িম ংেয়র  আেলাচ চীেত ‘উ াবন উে াগ’ 
অ করণ এবং Innovative উ াবক ও বা বায়নকারীেদর 
েণাদনা দান ও  উে াগী কমকতা/কমচারীেদর ক িবিভ  পযােয় 
র ার দান িবষেয় িব ািরত  আেলাচনা হয়। সহকারী কিশনার 

(আইিস ), িড় াম সভায় অবিহত কেরন য, জলা পযােয় 
িতমােস অ ি ত  উে িখত সভাস েহ ‘উ াবন উে াগ’ িনয়িমত 

এেজ া করেণর ( েযাজ  ে ) জ  ইেতামে  উপপিরচালক, 
ানীয় সরকার, িড় াম,অিতিরি  জলা শাসক (সািবক) 

/(রাজ ) ও অিতিরি  জলা ািজে ট, িড় ামেক প  দয়া 
হেয়েছ। 
সভাপিত উ াবন সহায়ক পিরেবশ তরীর লে  জলা ও উপেজলা 
পযােয় অ ি ত সভাস েহ ‘উ াবন উে াগ’ অ  কের িব ািরত 
আেলাচনা করার জ  উপপিরচালক, ানীয় সরকার, 

িড় াম,অিতিরি  জলা শাসক (সািবক) /(রাজ )/ অিতিরি  
জলা ািজে ট, িড় াম ও উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), 
িড় ামেক অ েরাধ কেরন।           

 
 
 
উ াবন সহায়ক পিরেবশ তরীর 
লে  জলা ও উপেজলা পযােয় 
অ ি ত সভাস েহর  
আেলাচ িচেত ‘উ াবন উে াগ’ 
অ  করেত ।  

 
 
 
উপপিরচালক, ানীয় 
সরকার, 

িড় াম,অিতিরি  
জলা শাসক 

(সািবক) /(রাজ )/ 
অিতিরি  জলা 

ািজে ট, িড় াম 
ও উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িড় াম।    
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1২। 

িবিবধঃ 
১। সভাপিত সা াল িমিডয়ার বহার স েক জানেত চাইেল 
সহকারী কিমশনার (আইিস ) জানান িড় াম জলায় ইেনােভশন 

েমর সদ েদর িনেয় ফস ক প  Innovation 
Teams, Kurigram ফস ক এর মা েম মাবাইল 
কােটর সংবাদ, জলা শাসেনর িবিভ  কায ম, বা িববাহ, 

ইভ িজং এর মত সামািজক অপরাধ িরকরেণর মত চারণা 
চািলেয় যাে ন।  িতিন ইেনােভশন েমর 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  িবেশষভােব অ েরাধ কেরন।  
২। কান কমকতার বদিল বা অ  কান কারেণ কম ল পিরবতন 
করেল তার ত াবধােন বা বায়নাধীন ইেনােভ ভ ক  যােত 
ব  না হয় সিদেক ল  রেখ উে াগ  সমাি র ধারাবািহক 
কায ম অ াহত রাখেত সংি  সকলেক পরামশ দান করা হয়। 
৩। সভাপিত ইেনােভশন েমর সদ েদর   দ েরর কায ম 
চার ও কমকতােদর মে  সামািজক যাগােযাগ ি র জ  
সা াল িমিডয়ার বহার ি  করেত সকলেক পরামশ দান 

কেরন। 
4। সভাপিত জলা িশ া অিফসার, িড় ামেক জলা ও উপেজলা 
পযােয় সকল িশ া িত ােনর জ   ডায়নািমক ওেয়ব সাইড তরী 
করার েয়াজনীয় ব া হণ এবং তদারিক অ াহত রাখার 
িনেদশনা দান কেরন। 
৫। ীয় অিধে ে  উ াবন চচার ে  অ  দ েরর সােথ 
পাটনারশীপ ও নটওয়ািকং এর মা েম উ াবনী  িবিনমেয়র  উপর 
সভাপিত ােরাপ কেরন। পাটনারশীপ ও নটওয়ািকং এর 
মা েম উ াবনী উে াগেক কােজ লাগােনার জ  সভাপিত সংি  
দ র ধানগণেক অ েরাধ কেরন। 
৬। হীত উ াবনী উে াগস হ সফলভােব বা বায়েনর জ  সকল 
কমকতা ও ম রগণেক অ েরাধ করা হয়। সংি  উে াগ 
হণকারীর বদলী/অবসরজিনত কারেণ  উে াগ েলা যােত ব  হেয় 

না যায় স িবষেয় সকলেক সজাগ থাকেত সভাপিত  অ েরাধ 
কেরন। 
৭। িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ ইেনােভশন কায মেক আরও 
গিতশীল করার লে  সভাপিত জলা ও উপেজলা পযােয়র 
উ াবকেদর ইেনােভশন স েক সি য় হওয়ার জ  অ েরাধ 
কেরন। ইেনােভশন ক স হ সেরজিমেন পিরদশেনর িত িবেশষ 

ােরাপ কেরন। এছাড়া িতমােস ইেনােভশন কে র অ গিতর 
িতেবদন রণ করেত হেব। 

 
১) উ াবনী ধারণায় সা াল 
িমিডয়ার বহার ি  
করেত হেব। 
২) ইেনােভশন সং া  
ফস ক েপ সকল 

কমকতােক অ করণসহ 
জনবা ব লক ছিব 
আপেলাড করার জ  
অ েরাধ কেরন।  
৩) চলমান উ াবনীস েহর 
উ াবক/ কমকতা বদিল 
হেল তা এ কাযালয়েক 
অবিহত করেত হেব এবং 
উে াগ  চলমান রাখার 
জ  কাযকর ব া হণ 
করেত হেব। 
৪। িডিজটাল িসে েম সকল 
নিথ ব াপনা স   
করেত হেব। 
৫) জলা ও উপেজলা 
পযােয় সকল িশ া 
িত ােন  ডায়নািমক 

ওেয়ব সাইট তরী িনি ত 
করা এবং এর কায ম 
তদারিক করেত হেব।   
৬। উ াবনীর জ  
পাটনারশীপ ও নটওয়ািকং 
এর উে াগ হণ করেত 
হেব। 
৭। ণীত ইেনােভশন 
কমপিরক না ২০১৮-২০১৯ 
বা বায়ন করেত হেব, 
িনয়িমত ফেলাআপ রাখেত 
হেব এবং েয়াজেন 
রি েকট করেত হেব। 

 
১) জলা ও উপেজলা 
পযােয়র  কমকতা, 

িড় াম। 
 
 
২) সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম। 
 
৩) সংি  দ র ধান 
(সকল), িড় াম। 
 
৪) জলা িশ া অিফসার, 

িড় াম ও সংি  িশ া 
িত ান ধানগণ। 

 
 
৫) সকল দ র ধান, 

িড় াম। 
 

 

পিরেশেষ আর কান আেলাচনা না থাকায় এ জলার িবিভ  দ েরর কােজর গিতশীলতা ি ির লে  মি পিরষদ িবভাগ 
ক ক ণীত পিরপে র িবধান অ সরেণর পাশাপািশ ন ন কমপিরক না হেণর জ  উে াগ হেণর অ েরাধ ও   ত  ি  
িনভর দশ গড়ার লে  সকেলর আ িরক সহেযািগতা কামনা কের এবং  সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।
    

                                                 
         া িরত/- 

( মাঃ হািফ র রহমান) 
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

িড় াম 
ও 

সভাপিত 
জলা ইেনােভশন ম। 

ই- মইলঃ adcictkurigram@yahoo.com 

mailto:adcictkurigram@yahoo.com
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 

িড় াম 
আইিস  শাখা 

www.kurigram.gov.bd 
 

ারক নং-০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০৩.০০7.১8.৩০১                                 তািরখঃ 
২৫ অ হায়ণ, ১৪২৫   
০৯ িডেস র, 2০১8  

                                                                                                                                           
অ িলিপ সদয় অবগিত/ অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেনর জ  রণ করা হেলা : 
 

১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
৩। জলা শাসক, িড় াম। 
৪। উপেজলা িনবাহী অিফসার ............................................ (সকল), িড় াম(ত েক উপেজলা  সকল দ র/িবভাগেক 

অবিহতকরেণর অ েরাধ করা হেলা)। 
 
৫। .............................................................. 
 ..............................................................    
 
  
 

 
  

০৯/১২/২০১৮ 
( দী  মার িসংহ) 

সহকারী কিমশনার (আইিস ) 
ফানঃ ০৫৮১-৬২৪০২ 

ই- মইলঃ acictkurigram@yahoo.com 

 
 
 

পিরিশ - “ক” ( া েরর মা সাের) 
 

ঃনং নাম ও পদবী মাবাইল া র 
১। জনাব মাঃ শাম ল আলম, জলা িশ া অিফসার, িড় াম ০১৭২৩৯৯২২৬৯ া িরত 

২। জনাব এ, ক, এম তিফ র রহমান, সহাকারী জলা াথিমক িশ া অিফসার, িড় াম ০১৭১৫১৩৪৬১০ া িরত 
3। জনাব মাঃ জাফ ল ইসলাম, িশ ক (কি উটার), ব উ য়ন অিধদ র, িড় াম ০১৭১৮৪৬০১৪২ া িরত 
৪। জনাব মাঃ শাহজাহান আলী, জলা ত  অিফসার, িড় াম 01716491253 া িরত 
 
 

http://www.kurigram.gov.bd
mailto:acictkurigram@yahoo.com

