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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, �নায়াখালী

আইিস� শাখা
www.noakhali.gov.bd

জ�ির

�গাপনীয়

�ারক ন�র: ০৫.৪২.৭৫০০.০১৫.২২.০০২.২৩.৩৮ তািরখ: 

১৯ মাচ � ২০২৩

৫ �চ� ১৪২৯

িবষয়: �জলা ইেনােভশন কিম�র মাচ � ২০২৩ মােসর মািসক সভা আেয়াজন �সে�।

 

       উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত সংি�� সকেলর অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, �জলা �শাসক, �নায়াখালী

মেহাদেয়র সভাপিতে� আগামী ২৭ মাচ �  ২০২৩  তািরখ �বলা ১:৩০ ঘ�কায়  �জলা ইেনােভশন কিম�র

মাচ � ২০২৩ মােসর মািসক সভা �জলা �শাসেকর সে�লন কে� অ�ি�ত হেব।

     এমতাব�ায়, উ� সভায় সংি�� সকলেক িনধ �ািরত তািরখ ও সমেয় সরািসর উপি�হত থাকার জ� িনেদ �শ�েম

অ�েরাধ করা হেলা।

 ৩।  এছাড়াও, ২০২২-২০২৩ অথ �বছেরর  ধারাবািহকতায়   �জলা ও উপেজলা পয �ােয়র দ�রস�েহর �সবায় �হীত

ন�ন উ�াবনী ধারণা/উে�াগস�েহর �ড়া� তািলকায় অ�� �� উ�াবনী ধারণা/উে�াগস�েহর বা�বায়ন অ�গিত

�িতেবদন মািসক সভার কায �িববরণী’�ত হালনাগাদকরেণর লে�� িনে�া� ছক �মাতােবক   ২৩

মাচ �  ২০২৩  তািরেখর  মে� ই-�মইেল (acictnoakhali@mopa.gov.bd) ��রণ করার জ�

িবেশষভােব িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

“ছক”

�. নং
উ�াবেনর নাম ও

      সংি�� িববরণ

দািয়��া� কম �কত�ার

 (নাম, পদবী, 
      �মাবাইল ও ই-�মইল)

উ�াবেনর কায ��ম
      ��র তািরখ

বা�বায়েনর
    সময়সীমা

পিরক�না
      অ�যায়ী �কে�র
      কােজর অ�গিতর

     হার (%)

(১)           (২) (৩) (৪) (৫) (৬)

সভার আেলাচ� িবষয় :

০১) গত সভার কায �িববরণী �ঢ়ীকরণ

০২) �জলা ও উপেজলার ইেনােভশন �েমর সভা আেয়াজন ও িনয়িমত সভার কায �িববরণী ��রণ;
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০৩) �জলা ও উপেজলার বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন অ�গিত ��ায়ন িনেদ �িশকা,

২০২২-২০২৩ অ�সরণ�ব �ক �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ;

০৪) মািসক সভার কায �িববরণী’�ত ২০২২-২৩ অথ �বছেরর ধারাবািহকতায় �জলা ও উপেজলা পয �ােয়র দ�রস�েহর

�সবায় �হীত ন�ন উ�াবনী ধারণা/উে�াগস�েহর �ড়া� তািলকায় অ�� �� উ�াবনী ধারণা/উে�াগস�েহর অ�গিত

�িতেবদন।

০৫) বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না বা�বায়ন সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন। 

০৬) ই নিথ কায ��ম ও ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ

১৯-৩-২০২৩

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়):

১) উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল), �নায়াখালী

২) উপ পিরচালক, আ�িলক পাসেপাট �  অিফস, গা�য়া, 
�বগমগ�, �নায়াখালী।

৩) উপপিরচালক (অিতির� দািয়�), উপপিরচালেকর 

কায �ালয়, মিহলা িবষয়ক অিধদ�র, �নায়াখালী

৪) �জলা িশ�া কম �কত�া, �জলা িশ�া অিফস, �নায়াখালী
৫) �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার (��ন দািয়�), �জলা 

�াথিমক িশ�া অিফস, �নায়াখালী

৬) সহকারী কিমশনার (�িম) (সকল), �নায়াখালী

৭) ��া�ামার (ভার�া�), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, 
�নায়াখালী

৮) সহকারী ��া�ামার (সকল), �নায়াখালী

৯) �গাপনীয় সহকারী (অিফস), �গাপনীয় শাখা, �জলা 

�শাসেকর কায �ালয়, �নায়াখালী [�জলা �শাসক মেহাদেয়র 
সদয় অবগিতর জ�]

১০) �গাপনীয় সহকারী, িশ�া ও আইিস�, �জলা �শাসেকর 

কায �ালয়, �নায়াখালী [ অিতির� �জলা �শাসক মেহাদেয়র 

�মাঃ ফািহম হাসান খান
সহকারী কিমশনার

�ফান: ০১৭৫৫২৩৭৮৪৮

ফ�া�: ০৩২১-৬১০৬২

ইেমইল:
acictnoakhali@mopa.gov.bd
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সদয় অবগিতর জ�]

১১) অিফস কিপ


