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সভাপিত মাঃ রিফ ল ইসলাম 
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

সভার তািরখ ২৭ অে াবর ২০২০ 
সভার সময় িবকাল ০৩:৩০ টা 

ান অিতির  জলা শাসক (সািবক) লালমিনরহাট এর ক । 
উপি িত পিরিশ  'ক' 

 সভায় উপি ত কমকতা/সদ েক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। অত:পর িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ কের 
শানােনা হয়। উপি ত কিম র সদ েক ইেনােভ ভ আইিডয়ার কায েমর অ গিত এবং ন ন ন ন আইিডয়া হেণর িবষেয় 

আেলাচনা করার জ  অ েরাধ করা হয়। িবষয়িভি ক আেলাচনাে  িন বিণত িস া স হ িহত হয়।  

ঃনং আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী 
০১ ন ন  উ াবনী আইিডয়া সংেযাজন : 

উপ ািপত কাযিববরণীর উপর কান ম  
আেছ িকনা জানেত চাওয়া হয়। সভায় উপি ত 
কমকতাগেণর সােথ গত সভার কাযিববরণী 
সংেশাধন করার িবষেয় আেলাচনা করা হয় 
এবং ন ন িস া  হীত হয়। 

(ক) িশ ক ডাটােবস ণয়ন কের জলার 
িশ কেদর অবসর হণ, জ িদেনর েভ া 

দান িত ষণা লক কায ম বা বায়েনর 
জ  জলা িশ া অিফসার িস া  নন। 
(খ)  জলার ত  অ ল স েহ িবল বাড 

াপন কের সরকােরর িবিভ  ণ ত ািদ 
জনগেণর মে  পৗেছ দবার জ  জলা ত  
অিফসার ক ক িস া  হীত হয়। 

জলা িশ া অিফসার, জলা 
ত  অিফসার। 

০২ বািষক উ াবন কমপিরক না-২০২০-২০২১ 
বা বায়ন : 
সভায় লালমিনরহাট জলার বািষক উ াবন 
কমপিরক না, ২০২০-২০২১ স ক সমেয় 

ণয়ন বক যথাসমেয় মি পিরষদ িবভােগ 
িরত হওয়ায় সভায় সে াষ কাশ করা হয় 

এবং এর সফল বা বায়েনর উপর ােরাপ 
করা হয়। এছাড়া উপেজলা পযােয়র বািষক 
উ াবন কমপিরক না, ২০২০-২০২১ এর যথাযথ 
বা বায়েনর জ  উপেজলা ইেনােভশন 
অিফসারগণেক তািগদ দােনর িবষেয় আেলাচনা 
করা হয়। 

(ক) লালমিনরহাট জলার বািষক উ াবন 
কমপিরক না, ২০১৯-২০২০ যথাযথভােব 
বা বায়েনর জ  সেচ  হেত হেব। 
(খ) উপেজলা পযােয়র বািষক উ াবন 
কমপিরক না, ২০২০-২০২১ যথাযথভােব 
বা বায়েনর জ  সেচ  হেত উপেজলা 
ইেনােভশন অিফসারগণেক তািগদ িদেত হেব। 

জলা ইেনােভশন ম/ 
উপেজলা ইেনােভশন ম 

০৩ ইেনােভশন ম এর কাযপিরিধ স েক 
আেলাচনাঃ 
সভায় ইেনােভশন েমর কাযপিরিধ স েক 
উপি ত সদ  আেলাচনা কেরন।এছাড়া িত 
ই মাস পর পর ইেনােভশন েমর সভা অ ান 

িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

(ক) জলা ইেনােভশন েমর বাৎসিরক 
কমপিরক না সফল বা বায়ন করেত হেব। 
(খ) ইেনােভশন েমর ি মািসক সভার 
কাযিববরণী সংি  সকলেক রণ অ াহত 
রাখেত হেব। 

জলা ইেনােভশন ম। 

০৪ ইেনােভশন ম নগঠন : সভায় জলা ও 
উপেজলা ইেনােভশন ম নগঠন িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়। এ িবষেয় জলা শাসক 
মেহাদেয়র মতামত হণ বক ব া হণ 
িবষেয় আেলাচনা হয়।  

(ক) জলা ইেনােভশন ম নগঠেনর িবষেয় 
কায ম হণ করেত হেব। 
(খ) উপেজলা ইেনােভশন েমর হালনাগাদ ত  

রেণর জ  উপেজলা িনবাহী অিফসারগণেক 
প  িদেত হেব।  

জলা ইেনােভশন ম  

০৫ উ াবনী উে াগ হালকরণ : জলা ও উপেজলা 
পযােয় কমরত কমকতাগেণর কউ কােরা কােরা 
বদলী হেল, অবসর হণ করেল বা অ  কান 
কারেণ সংি  পদ   হয় অথবা ন ন কান 
কমকতা উ  পেদ যাগদান কের। ফেল উ াবনী 

ক) িতমােসর ১ম স ােহর মে  উপেজলা 
িনবাহী অিফসারগণ   উপেজলার উ াবনী 
উে ােগর ত  রণ করেবন।
 
খ) উ াবনী উে ােগর হালনাগাদ তে র জ  

জলা ইেনােভশন অিফসার  

http://www.lalmonirhat.gov.bd


উে ােগর সং া িন পণ এবং এ সং া  
ত ািদর হালকরেণ অ িবধার ি  হয়। এজ  

িতমােসর ১ম স ােহর মে  উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর মা েম উপেজলা পযােয়র উ াবনী 
উে ােগর ত  রেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা 
হয়।  

জলা পযােয়র কমকতাগণ বরাবর প  রণ 
করেত হেব। 

০৬ Best Practice : সভায় লালমিনরহাট 
জলায় ইেনােভশন আইিডয়ার Best 

Practice িবষেয় আেলাচনা হয়। সভাপিত 
জানান য, এ জলায় ন ন আইিডয়া িহেসেব 
''আমার টাকা আমার ঘের, আর দবনা পেরর 
তের'' ইেনােভশন আইিডয়া বা বায়ন করা। 

''আমার টাকা আমার ঘের, আর দব না পেরর 
তের'' িশেরানােম আ য়ন ক / াম স েহর
ম  হেত িনেজেদর মৗিলক চািহদা রেণর 

ব া করা হেব। জলা িশ া অিফসার িশ ক 
মেনানীত কের অিতির  সমেয় িশ া দােনর 

ব া করেবন, জলা মৎ  অিফসার মৎ
চােষর িশ ণ দান করেবন। অ , 
কািরগির িশ ণ ক  সলাই, কি উটারসহ 
িবিভ  িশ ণ দান কের িশি ত কের 
আ য়ন ও ােম কােজর সং ান ি  করার 
িবষেয় িস া  হণ করা হয়। 

জলা ইেনােভশন ম 

০৭ চলমান ইেনােভশন আইিডয়া পিরদশন : 
কিম র সকল সদ  ক ক জলায় চলমান 
আইিডয়াস হ পিরদশন করার িবষেয় আেলাচনা 
করা হয়।  

জলা ইেনােভশন েমর সদ গণ -উে ােগ 
উপেজলা পযােয়র সফল আইিডয়াস হ পিরদশন 
অ াহত রাখেবন। 

জলা ইেনােভশন েমর সকল 
সদ  

০৮ িবিবধ :  
হীত ইেনােভশন আইিডয়াস হ যােত ত 

বা বািয়ত হয় স জ  সংি  দ র েলােক 
আ িরকতার সােথ কাজ করেত পরামশ দান 
করা হয়। 
এছাড়া িনে া  িস া স হ িহত হয় : 
(১) উপেজলা ইেনােভশন েমর মািসক সভা 
িনয়িমত করা। সভার কাযিববরণী সংি  সকল 
কাযালেয় রণ করা। 
(২) জলা ত  বাতায়েন ইেনােভশন িবষয়ক 
কায মস হ হালনাগাদকরণ অ াহত রাখা। 
(৩) ইেনােভশন িবষেয় কমপিরক না, অ গিত, 
ন ন উে াগ হণ, সাফ , চ ােল  ইত ািদ 
িবষয় অ  কের অথ বছর শেষ এক  

কাশনা বর করার জ  ছিব, িভিডও এবং 
ইেনােভশন িবষয়ক যাবতীয় ড েম  সং হ 
করা। 

(১) জলা পযােয়র কমকতাগণ   উপেজলা 
পযােয়র কমকতাগেণর ইেনােভশন আইিডয়ার 
িবষেয় িনয়িমত খ জখবর রাখেবন এবং জলা 
ইেনােভশন েমর সদ গণ ক ক -উে ােগ 
উপেজলা পযােয়র  ইেনােভশন আইিডয়া 
পিরদশন করেত হেব। 
(২) উপেজলা ইেনােভশন েমর মািসক সভা 
িনয়িমত কের সভার কাযিববরণী সংি  সকল 
কাযালেয় রণ করেত হেব। 
(৩) ইেনােভশন িবষেয় অথ বছর শেষ এক  

কাশনা বর করার জ  ছিব, িভিডও এবং 
ইেনােভশন িবষয়ক যাবতীয় ড েম  সং হ 
করেত হেব। 

জলা পযােয়র সকল কমকতা/ 
ইউ.এন.ও (সকল)/ জলা 
ইেনােভশন ম। 

  

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

 

 
মাঃ রিফ ল ইসলাম 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফানঃ ০৫৯১-৬১৩০৫ 

ইেমইল- adcglalmonirhat@mopa.gov.bd 
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ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০03.০9.০০১.19.26 তািরখঃ 
২৮ অ হায়ণ 1427 
13 িডেস র ২০২০ 

 
 

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 

১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) মহাপিরচালক, গভেণ  ইেনােভশন ইউিনট, ধানম ীর কাযালয়, তজগ ও, ঢাকা 
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র 
৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট 
৫) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, লালমিনরহাট 
৬) উপ পিরচালক (অিতির  দািয় ), জলা সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট 
৭) উপপিরচালক ( ন দািয় ), উপপিরচালক এর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, লালমিনরহাট 
৮) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, লালমিনরহাট 
৯) জনাব,...................................... .......................................................লালমিনরহাট  

 
 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

ফানঃ ০৫৯১-৬১৩০৫ 
ইেমইল- adcglalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

 

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd

