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িডেস র ২০১৬ মােসর জলা ইেনােভশন ম এর সভার কাযিববরণী। 
 

 

সভাপিত  : জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম সিলম 
অিতির  জলা শাসক (আইিস )  

িড় াম। 
 
সভার তািরখ : ১৮-১২-২০১৬ ি া ।   

সভার সময় : সকাল- ১0:০০ ঘ কা। 

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 নেভ র, 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, পেদা িত বা 

অ া  কারেণ ইেনােভশন ম নগঠন িবষেয় জানেত চাইেল সহকারী 
কিমশনার(আইিস ) সভায় অবিহত কেরন য, উপেজলা হেত উপেজলা 
ইেনােভশন েমর হালনাগাদ ত  পাওয়া যােচছ না । উপেজলা 
ইেনােভশন েমর হালনাগাদ ত  এ কাযালেয় রণ করার জ  
উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িড় ামেক সভাপিত নরায় 
িনেদশনা দান কেরন।  

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

ইেনােভশন ম নগঠন ি য়া  ও 
নগঠন শেষ এ কাযালয়েক  

অবিহত করেত 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। 
সহকারী কিমশনার (আইিস ) সভায় অবিহত কেরন য, মা  
রাজারহাট উপেজলার ইেনােভশন কিম র সভার কাযিববরণী পাওয়া 
গেছ। অ া  উপেজলা হেত ইেনােভশন ম এর সভার কাযিববরণী 

পাওয়া যায়িন। সভাপিত য সকল উপেজলা হেত ইেনােভশন েমর 
সভার কাযিববরণী পাওয়া গেছ স সকল উপেজলােক ধ বাদ জানান 
এবং য সকল উপেজলা হেত ইেনােভশন েমর সভার কাযিববরণী 
পাওয়া যায়িন স সকল উপেজলার িত অসে াষ কাশ কেরন এবং 
তািগদপ  দয়ার জ  িনেদশনা দান কেরন। জলা শাসক, িড় াম 
এর মণ িচ অ যায়ী উপেজলা ইেনােভশন েমর সভা আেয়াজন 
করার জ  সভাপিত িনেদশনা দান কেরন।    

 
 

১) উপেজলা ইেনােভশন ম এর সভা  
য সকল উপেজলায় জলা শাসক 

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

২) জলা শাসক, িড় াম এর 
মণ িচ অ যায়ী উপেজলা 

ইেনােভশন েমর সভা আেয়াজন 
করেত হেব।   
 

 

 
 
উপেজলা ইেনােভশন 
অিফসার (সকল) 

িড় াম 
 
ও 
সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম 
 

চলমান পাতা-২
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ঃ    
নং 

আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী 

৪ ইেনােভশন ম এর কাযপিরিধ স েক আেলাচনাঃ  

সভায় ইেনােভশন ম এর কাযপিরিধ স েক উপি ত 
কমকতা/সদ  আেলাচনা কেরন। িতমােস ইেনােভশন ে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 অ যায়ী কায ম হণ করার 
জ  সভাপিত উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িড় ামেক নরায় 
িনেদশনা দান কেরন।  
 

 
 
১) জলা ইেনােভশন ম এর 
বাৎসিরক কমপিরক না ২০১৬ 
অ যায়ী কায ম হণ করেত হেব।  
 
 

 
 
১) উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল) 

িড় াম 
 
২)সহকারী  
কিমশনার(আইিস ), 

িড় াম।  

৫ উপেজলা ইেনােভশন সােকল আেয়াজন স েক আেলাচনাঃ 
 

নােগ রী উপেজলার বাৎসিরক কমপিরক না ২০১৬ অ যায়ী অে াবর  

মােস “ সা াল িমিডয়া সংলাপ” আেয়াজন করা হেব মেম িস া  

হীত হয়। িক  উ  িস া  অ যায়ী এখন পয  সংলাপ আেয়াজন করা 

হয়িন। আগামী মােসর মে  “ সা াল িমিডয়া সংলাপ” আেয়াজন 

করার জ  সভাপিত উপেজলা িনবাহী অিফসার, নােগ রী, িড় াম- ক 

নরায় অ েরাধ ক রন।  

 

রৗমারী ও রািজব র উপেজলার বাৎসিরক কমপিরক না ২০১৬ 

অ যায়ী নেভ র মােস  য কান িবধাজনক সমেয় “ সা াল িমিডয়া 

সংলাপ” আেয়াজন করার জ  িস া  হীত হয়।  িক  উ  িস া  

অ যায়ী এখন পয  সংলাপ আেয়াজন করা হয়িন। আগামী  মােসর 

মে  “ সা াল িমিডয়া সংলাপ” আেয়াজন করার জ  সভাপিত 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, রৗমারী ও রািজব র িড় াম- ক নরায় 

অ েরাধ ক রন।  

  

 

 
 

১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
নােগ রী, িড় াম  বাৎসিরক 
কমপিরক না ২০১৬ অ যায়ী  
“ সা াল িমিডয়া সংলাপ” 

আেয়াজন না করায় চলিত মােসর য  
কান িবধাজনক সমেয় আেয়াজন 

করেত হেব। 
 
 

২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
রৗমারী ও রািজব র, িড় াম 

বাৎসিরক কমপিরক না ২০১৬ 
অ যায়ী “ সা াল িমিডয়া সংলাপ”  
আেয়াজন না করায় চলিত মােসর য 

কান িবধাজনক সমেয় আেয়াজন 
করেত হেব। 

 

1)  উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, 
নােগ রী/ রৗমারী/ 
রািজব র, িড় াম। 
 
 
  

৬ সবা দােন ইেনােভ ভ আইিডয়া  এর কায ম স েক আেলাচনাঃ 
 

উপেজলা পযােয় য সকল ইেনােভ ভ উে াগ হণ করা হয় স সকল 

ইেনােভ ভ উে াগ এ কাযালেয় রণ করার জ  উপেজলা িনবাহী 

অিফসার(সকল) ক সভাপিত নরায় অ েরাধ কেরন। িডিজটাল 

বাংলােদশ িবিনমােণ 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 নরায় 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। 
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নং 
আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী 

 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। ওেয়ব পাটাল হালনাগাদ নই মেম উ  সভায় নরায় অবিহত করা 

হয়। জলা, উপেজলা ইউিনয়ন ওেয়ব পাটাল হালনাগাদ অব ার ত  

আপেলাডসহ পাটােলর ত  ২৭/১০/২০১৬ ি ঃ তািরেখর মে  এ কাযালেয় 

রেণর জ  ারক নং-০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০২.১৬-২৭৩, তািরখঃ 

২৩/১০/২০১৬ি ঃ প  দয়া হেয়েছ িক  এখন পয  এ কাযালৈয় ওেয়ব 

পাটােলর ত  রণ করা হয়িন। সভাপিত ত ত  রেণর জ  নরায় 

অ েরাধ কেরন। 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। ি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 কেরন। ওেয়ব পাটাল স েক উ ূত সম া  

ও জ লতা িনরসেন িশ েণর আেয়াজন করেত হেব। 

 
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  য কান 

এক  দ েরর হালনাগাদ ত  িনেয় 

আেলাচনা করেত হেব।  

 

৪। ওেয়ব পাটােলর ত  

হালনাগাদকরেণর জ  িশ েণর 

আেয়াজন করেত হেব। 

 
১। জলা ও 
উপেজলা 
ওেয়ব পাটাল 
এর ফাকাল 
পেয়  
 
২। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 

িড় াম 
 
৩। সহকারী 
কিমশনার 
(আইস ) 

িড় াম। 
 
 

৮ ইেনােভ ভ আইিডয়ার পাইলট ক  স েক আেলাচনাঃ 
 
 

সভায় ইেনােভ ভ আইিডয়া স েক সভাপিত উপি ত 

কমকতা/সদ েক জানান      One Office One idea  কায েমর 

আওতায় গত ২৬/০৬/২০১৬ি ঃ তািরখ মি পিরষদ িবভাগ এবং ধানম ীর 

কাযালেয়র এ আই া ােমর উে ােগ ইেনােভশন েমর বািষক 

কমপিরক নার অ গিত ও করণীয় শীষক “ েসা াল িমিডয়া সংলােপ” 

মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র জলা ও উপেজলা পযােয় সকল সরকাির 

দ রেক ইেনােভ ভ আইিডয়া হণ করার জ  িনেদশনা দান কেরেছন। 

উ  আেলাচনার ি েত সভাপিত জানান জলা পযােয়র য সকল দ র 

এবং উপেজলা পযােয় উপেজলা িনবাহী অিফসার(সকল), িড় াম তার 

উপেজলার সকল দ র এখন পয  নতম এক  আইিডয়া রণ কেরনিন 

তােদর আগামী ৩১/১২/২০১৬ি ঃ তািরেখর মে  জলা শাসেকর কাযালয়, 

িড় াম  এ রণ করার জ   নরায় অ েরাধ কেরন। জলা এবং 

উপেজলার য সকল অিফস হেত       One Office One idea রণ 

করা হেয়েছ সভাপিত উ  সভায় তােদরেক ধ বাদ জানান।   

 

 
 

১) ইেনােভ ভ আইিডয়া স হ  

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 কাযকর পদে প হণ 

করেত হেব।  
 

২) জলা ও উপেজলা পযােয়র 

ইেনােভ ভ আইিডয়া  রণ িনি ত 

করার জ  বলা হেলও এখন পয  য 

সকল দ র ইেনােভ ভ আইিডয়া 

রণ কেরনিন তােদর ৩১/১২/২০১৬ 

ি ঃ তািরেখর মে  রণ িনি ত 

করার জ  বলা হেলা।  

 
 

জলা 
ইেনােভশন 
ম, উপেজলা 

িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 

িড় াম 
ও 

সংি  দ র 

                                                                                                                                                           চলমান পাতা-৪



 
 

-৪- 
ঃ    

নং 
আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী 

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 বদিল হেল এ 

কাযালয়েক অবিহতকরণ করেত হেব 

ও উে াগ  চলমান রাখার ব া 

হণ করেত 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 
 
 
 
 
 
 



 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জলা শাসেকর কাযালয় 
 িড় াম 

আইিস  শাখা 
www.kurigram.gov.bd 

 

ারক নং-০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০৩.০০৯.১7-৩২৪                                 তািরখঃ 
     ১৫ পৗষ, ১৪২3   
    ২৯ িডেস র, ২০১৬  

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

১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। িবভাগীয় 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। .............................................................. 
 ..............................................................    
 
  
 

 

সহকারী কিমশনার (আইিস ) 
ফানঃ ০৫৮১-৬২৪০২ 

ই- মইলঃ acictkurigram@yahoo.com 

 
 
 

পিরিশ - “ক” ( া েরর মা সাের) 
 

ঃনং নাম ও পদবী মাবাইল া র 
১ জনাব হািম র রহমান, উপ-পিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, িড় াম ০১৯৮৬৮২৯১০৫ া িরত 
২ জনাব এস এম মাসেলম উি ন, জলা িশ া অিফসার, িড় াম ০১৭৪৪৪৭৭৬৩৬ া িরত 
৩ জনাব মাঃ  সদ ল আলম সরকার, িষ েকৗশলী, িষ স সারন অিধদ র 

খামারবািড়, ্িড় াম 
০১৭১৪৫১৩২৫৪ া িরত 

৪ জনাব মাঃ শাহজাহান আলী, জলা ত  অিফসার, িড় াম   ০১৭১৬৪৯১২৫৩ া িরত 
5 জনাব মাঃ জাফ ল ইসলাম, িশ ক (কি উটার),  ্ব উ য়ন 

অিধদ র, িড় াম 
০১৭১৮৪৬০১৪২ া িরত 

    
 
 

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

