
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার  
জলা শাসেকর কাযালয়  
বা রবান পাবত  জলা  

আইিস  শাখা 
 

জলা ইেনােভশন েমর জা য়াির/২০১৯ মােসর সভার কাযিববরণী 

 

সভাপিত 
মা. আ  হাসান িসি ক  

অিতির  জলা শাসক 
সভার তািরখ 2৭ জা য়াির ২০১৮ 
সভার সময় সকাল ৯.৩০ ঘ কা 

ান জলা শাসক এর সে লন ক , বা রবান পাবত  জলা 
উপি িত পিরিশ  ‘ক’ 
         
        সভার েত গত সভার কাযিববরণী পাঠ কের নােনা হয়। 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 হণ করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 
অতঃপর িব ািরত আেলাচনাে  িন প িস া স হ হীত হয়। 

ম আেলাচ  িবষয় ও পযােলাচনা িস া  বা বায়নকারী 
০১. সভা আেয়াজন ও িতেবদন রণ সং া : জলা পযােয় 

জলা ইেনােভশন েমর মািসক সভা িতমােস আেয়াজন 
এবং উপেজলা পযােয় িতমােস উপেজলা ইেনােভশন 

েমর সভা কের সভার কাযিববরণী এবং বা বায়ন 
িতেবদন এ কাযালেয় রেণর িবষেয় আেলাচনা করা 

হয়। সকল উপেজলা হেত ইেনােভশন েমর সভার 
কাযিববরণী পাওয়া গেছ। জলা/উপেজলা ইেনােভশন 

েমর সভায় সংি  সকেলর উপি িত িনি তকরেণর 
িবষেয় আেলাচনা হয়। 

ক) উপেজলা ইেনােভশন েমর সভা কের 
সভার কাযিববরণী ও বা বায়ন িতেবদন 

িতমােসর 03 তািরেখর মে  এ কাযালেয় 
রণ করেত হেব। 

 
খ) িত মােস জলা/উপেজলা ইেনােভশন 

েমর সভায় সকল সদে র উপি িত 
িনি ত করেত হেব। 

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল) 
২। সহকারী কিমশনার 
(আইিস ) 
৩। সংি  সকল। 

০২. ইেনােভশন েমর কায ম সং া : ইেনােভশন েমর 
সদ েদর কাযপিরিধ দািয়  ও কাযাবিল স েক সভায় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়। উ াবনী কায েমর 

াপকতা ি র মা েম নাগিরকেসবা সহজীকরেণর জ  
ীয় কাযালেয়র সকল সবােক ই- সবায় পা ের কাযকর 
িমকা পালেন ইেলক িনক প িতেত িচ প , ড েম  

আদান- দােনর ব া হণেক উৎসািহত করার িবষেয় 
আেলাচনা হয়। 

ইেনােভশন েমর কাযপিরিধ ি সহ 
কাযালেয়র সকল সবােক ই- সবায় 
পা িরত কের িচ প , ড েম  ইত ািদ 

ইেলক িনক প িতেত আদান দােনর 
মা েম কােজর গিতশীলতা ি  করেত 
হেব। 

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল) 
২। সহকারী 
কিমশনার(আইিস ) 
৩। সংি  সকল। 

03. ন ন সবার উ াবন ও বা বায়ন: সভায় জলা/উপেজলা 
পযােয়র -  কাযালেয়র কােজর অভ রীণ ি য়ায় 
ণগত পিরবতন আনয়ন, গিতশীলতা ও দ তা ি র জ  

ন ন ন ন ইেনােভ ভ আইিডয়া ণয়ন ও তা সফলভােব 
বা বায়েনর উে াগ হণ করার জ  অ েরাধ করা হয়। 
বতমান সবা দান ি য়ার পাশাপািশ িবক  ি য়া 
উ াবেনর মা েম সবা দান কায ম বা বায়ন করার 
িবষেয় আেলাচনা হয়। 

ক) সরকাির কাজকেম সবা দান ি য়া 
সহজীকরণ ও ত সবা দােনর জ  ন ন 
ন ন উ াবনী ধারণা ণয়ন ও তা 
বা বায়েনর পদে প হণ করেত হেব। 
 
খ) িব মান ব ার সং ার সাধন এবং 
িস েজন চাটােরর যথাযথ বা বায়ন করেত 
হেব। 

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল) 
২। সহকারী কিমশনার 
(আইিস ) 
৩। সংি  সকল। 

০৪. উ াবনী উে ােগর বা বায়ন অ গিত: জলা ও উপেজলা 
পযােয় িবিভ  সরকাির দ েরর কমকতাগেণর হীত 
উ াবনী উে াগস হ জলা ইেনােভশন েমর মািসক 
সভায় এেজ া করা হয়। জলা ও উপেজলা ইেনােভশন 

েমর হীত ২০১৮-১৯ এর বািষক কমপিরক না 

 
ক) জলা ও উপেজলা পযােয় হীত উ াবনী 
উে াগস হ বা বায়ন করেত হেব। 
 
খ) উ াবনী উে ােগর অ গিত িতেবদন 

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল) 
২। িসিভল সাজন, বা রবান 
পাবত  জলা 
৩। জলা পিরবার পিরক না 



ম আেলাচ  িবষয় ও পযােলাচনা িস া  বা বায়নকারী 
অ সরণকরতঃ িবিভ  সরকাির দ র হেত উ াবনী 
আইিডয়া আহবান করা হয়। জলা ও উপেজলা পযােয় 
হীত উ াবনী উে াগস হ িন প: 

 
জলা শাসন : 

ক) জিম য় িব েয় (িব য় অ মিত ও রকড সংেশাধন) 
জন েভাগ কমােনা। 
খ) অনলাইেন ায়ী বািস া সনদ দান। 
গ) ত স  াগািজন কাশ। 
ঘ) এ-িডএ ি য়া অনলাইেন চা করণ। 
ঙ) িশ া িত ােনর ডাটােবইজ তির। 
চ) বসা ও বািণজ  শাখা হেত যাবতীয় লাইেস  দান ও 
লাইেস  নবায়ন সহজীকরণ। 
 
িসিভল সাজন অিফস: হাসপাতােলর হাইিজন ও া  
সবার মােনা য়েন া  িশ ায় িডিজটাল ি  

সংেযাজন। 
জলা পিরবার পিরক না অিফস: ইউিনয়ন া  ও 

পিরবার ক াণ ক স েহ ২৪/৭ (সাব িণক) াভািবক 
সব সবার মােনা য়েন  উ য়ন ক । 

 
ব উ য়ন অিধদ র : বা রবান জলায় অবি ত সকল 
বেদর ডাটােবইজ তির। 

 
ইসলািমক ফাউে শন: যাকােতর অথ আদােয় গিতশীলতা 
ও সকল েরর ধনীেদর িনকট হেত অথ আদায়। 
ি কা ও পািন সংর ণ িবভািজকা ক :  

ক) স বন ও আংিশক েস যাওয়া ঢা  িম ন াের 
ট-িজও ট টাইল ি র বহার। 

খ) পাহাড়ী ঢা  িমর িম য় িনয় েণর জ  Contour
এ ঝােড়র বড়া (Hedge row) বহার। 
গ) পাবত  অ েল পিতত িঝিড়েত পা  বত চােষর 

বতন। 
আ িলক পাসেপাট অিফস: আমরা সবাই পাসেপাটধারী। 

ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র: জনেসবার জ  
ণ ামীণ রা া িনমাণ।  

জলা সমবায় অিফস :  
ক) সমবায় সিমিতর িনব ন। 
খ) সিমিতর ত  াংক ণয়ন। 
জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়: বা  িববাহ 

আর নয়, কখেনা নয়। 
জলা াথিমক িশ া অিফস : অনলাইেনর মা েম 

িশ কেদর পনশন ম রীকরণঃ এ ি য়া  াথিমক 
পযােয় রেয়েছ। 
জলা ািণস দ অিফস: হ স রিগর কাদান কম িচ। 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, বা রবান সদর: 
সরকাির িবিভ  দ র, িশ া িত ান, যানবাহন এবং 

রণ করেত  হেব। অিফস, বা রবান 
৪। ব উ য়ন অিধদ র, 
বা রবান 
৫। ইসলািমক ফাউে শন, 
বা রবান 
৬। ি কা ও পািন সংর ণ 
িবভািজকা ব াপনা ক , 
বা রবান 
৭। আ িলক পাসেপাট অিফস, 
বা রবান 
৮। ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র, বা রবান 
৯। জলা সমবায় অিফস, 
বা রবান 
১০। জলা মিহলা িবষয়ক 
কমকতার কাযালয়, বা রবান 
১১। জলা াথিমক িশ া 
অিফস, বা রবান 
১২। জলা ািণস দ অিফস, 
বা রবান 
১৩। সহকারী কিমশনার , 
আইিস  
১৪। সহকারী া ামার (সকল) 
১৫। সংি  সকল 



ম আেলাচ  িবষয় ও পযােলাচনা িস া  বা বায়নকারী 
জনব ল ােন সামািজক সেচতনতা লক বাণী, উ ৃিত বা 

াগান িলখন ও সাইনেবাড াপন। 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, মা : পযটন 
সবার মােনা য়েন বাট চালক, জীপগািড় চালক ও মাটর 

সাইেকল চালকেদর আিতেথয়তা সং া  িশ ণ ও 
অিভ  পাষাক দান। 
 উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, আলীকদম : 
জনেসবা সহায়তা ক  াপন। 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, রায়াংছিড়: 
Online Allowance Payment system. 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, লামা: লামা 
উপেজলা  সকল ইউিনয়ন পিরষদস েহর অ গত 
দফাদার, মহ াদার, সাধারণ সদ , সংরি ত মিহলা 
আসেনর সদ  ও চয়ার ানগেণর স ানী ভাতা িবতরণ 

ি য়া সহজীকরণ।  
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, থানিচ :  
Hello Thanchi নামক মাবাইল এ াপস তির 
 
উ  উ াবনী উে াগস হ যথাযথভােব বা বায়েনর জ  
সংি  সকলেক অ েরাধ করা  
হয়। 

           সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভায় উপি ত সকেলর আ িরক সহেযািগতা কামনা কের স ািনত সকল সদ েক 
ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 
 

 

 
     মা. আ  হাসান িসি ক  
     অিতির  জলা শাসক 

 
 

ারক ন র: ০৫.৪২.০৩০০.২০৮.০১.০০২.১৮.১৭৯                                                                    তািরখ:                           
১৬ মাঘ ১৪২৫ 

২৯ জা য়াির ২০১৯ 
 

 
িবতরণ ( জ তার 

মা সাের নয়) :  
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ  
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম 
৩) িলশ পার, বা রবান পাবত  জলা 
৪) িসিভল সাজন, বা রবান পাবত  জলা 
৫) উপপিরচালক, জলা পিরবার পিরক না অিফস, বা রবান পাবত  জলা 
৬) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, বা রবান পাবত  জলা 
৭) উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, বা রবান পাবত  জলা 
৮) ব ািনক কমকতা, ি কা স দ ও পািন িবভািজকা ব াপনা ক , বা রবান পাবত  জলা 
৯) সহকারী পিরচালক, আ িলক পাসেপাট অিফস, বা রবান পাবত  জলা 
১০) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র, বা রবান পাবত  জলা 
১১) জলা সমবায় অিফসার, বা রবান পাবত  জলা 



১২) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, বা রবান 
১৩) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, বা রবান 
১৪) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, বা রবান 
১৫) সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, বা রবান পাবত  জলা 
১৬) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, বা রবান পাবত  জলা 
১৭) ...................................................................... 

  

 
     মা. আ  হাসান িসি ক  
      অিতির  জলা শাসক 


