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 ১.

িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ 
এবং অ েমাদন

 সভায় ১৯ ম/২০১৯ ি : তািরেখ 
অ ি ত ইেনােভশন েমর সভার 
কাযিববরণী করা হয়।

কান সংেশাধনী না 
থাকায় সবস িত েম 
তা অ েমািদত হয়।

ইেনােভশন 
অিফসার, 
লনা।

 
 ২.

িবগত সভার িস া  বা বায়ন 
অ গিত

সভায় ১৯ ম/২০১৯ ি : তািরেখ 
অ ি ত ইেনােভশন েমর মািসক 
সভায় হীত িস া স েহর বা বায়ন 
অ গিত িনেয় আেলাচনা হয়।

ইেনােভশন েমর সভায় 
হীত িস া  বা বায়েন 
েয়াজনীয় পদে প 
হণ ও আ িরক 

থাকেবন।

ইেনােভশন 
েমর সকল 

সদ , লনা।

৩. উপেজলা ইেনােভশন েমর 
কায ম

অতঃপর সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় 
না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় 
সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 
এি ল মােস উপেজলা ইেনােভশন েমর 
সভা আেয়াজন ও সভার কাযিববরণী 

রেণর ত  িন পঃ

উপেজলা সভার তািরখ কাযিববরণী 
াি

পসা ৩০-০৫-২০১৯ া
তরখাদা ৩০-০৫-২০১৯ া
লতলা ০৩-০৬-২০১৯ া

ব য়াঘাটা ২৮-০২-২০১৯ া
িদঘিলয়া ১৫-০৫-২০১৯ া
দােকাপ ২২-০৭-২০১৮ া
পাইকগাছা ১৬-০৫-২০১৯ া
কয়রা ১৬-০৭-২০১৮ া

িরয়া ৩১-০৭-২০১৮ া
 িরয়া, দােকাপ ব য়াঘাট ও কয়রা 
উপেজলার ইেনােভশন 

ম ম/২০১৯ মােসর সভার কাযিববরণী 
পাওয়া যায়িন। সকল উপেজলায় সভার 
কাযিববরণী -  ওেয়ব পাটােল 
আপেলাড করেত হেব।

সকল উপেজলার 
ইেনােভশন েমর সভার 
কাযিববরণী -  ওেয়ব 
পাটােল আপেলাড করেত 

হেব।

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ও 
ইেনােভশন 
অিফসার (সকল), 
লনা।
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৪. ইেনােভশন (Innovation)/ 
উে াগ বা বায়ন

ইেনােভশন ইন পাবিলক সািভেসর 
আওতায় এবং িনজ উে ােগ হীত 

ক স েহর অ গিত িনেয় আেলাচনা 
হয়। সকল উপেজলা থেক িনধািরত ছেক 

িতেবদন রেণর জ  অ েরাধ করা 
হয়। এছাড়া সংি  বা বায়নকারী 
কমকতা ক ক িতমােসর  ০৫ তািরেখর 

েব বা বায়ন অ গিতর ত  রেণর 
জ  বলা হয়।

উ াবনী আইিডয়া 
বা বায়ন অ গিত রণ 
করেত হেব। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল) 
এবং পাইলট 

ক  সংি  
কমকতা (সকল), 
লনা।

৫. পিরদশন ও ক াসেকিডং

িবিভ  কমকতা ক ক বা বািয়ত ক / 
উ াবনী আইিডয়া সেরজিমেন পিরদশন 
করার িবষেয় আেলাচনা হয়। িনজ িনজ 
দ েরর কমকতােদর বিশ বিশ 
ইেনােভশন উে াগ হেণর জ  উৎসাহ 

দােনর িনিম  ক াসেকিডং সভা করার 
উপর ােরাপ করা হয়। এছাড়া 
িনয়িমতভােব পযােলাচনা সভা ও 
মিনটিরং করার অ েরাধ করা হয়।

ক াসেকিডং (অবিহতকরণ) 
সভা এবং পিরদশেনর ত  
জলা ইেনােভশন মেক 

অবিহত করেত হেব। 

জলা/উপেজলা 
ইেনােভশন েমর 
সকল সদ , 
লনা।

৬. বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন 
ও িতেবদন ত

সকল অিফেস ২০১৯ সােলর বাৎসিরক 
কমপিরক না হণ িবষেয় আেলাচনা 
হয়। য সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার 
বাৎসিরক কমপিরক না ২০১৯ রণ 
কেরিন তােদরেক তািগদ দােনর জ  
িনেদশ দান করা হয়। য সকল 
উপেজলা বাৎসিরক কমপিরক না রণ 
কেরিন তােদর ত তা রেণর িনেদশনা 
দয়া হয়। এছাড়া, -  উপেজলার ওেয়ব 
পাটােলর ‘ইেনােভশন কনার’ িলংেক 

ইেনােভশেনর ত  আপেলাড করার জ  
বলা হয়। 

ব য়াঘাটা ও কয়রা 
উপেজলা 
থেক২০১৯ সােলর 

বাৎসিরক কমপিরক না 
রণ করেত হেব। 

১। জলা 
ইেনােভশন েমর 
সকল সদ , 
লনা

২। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার (সকল), 
লনা।

৭. িবভাগীয় ইেনােভশন েমর 
সভার িস া  বা বায়ন

লনা িবভাগীয় ইেনােভশন 
েমর ম /২০১৯ মােস অ ি ত সভার 

কাযিববরণী ও িস া  পাঠ কের শানােনা 
হয়। িবভাগীয় ইেনােভশন েমর সভার 
িস া  মাতােবক লনা জলার 
ইেনােভশন ক েলা পিরদশেনর উপর 
জার দয়া হয় এবং মােস কমপে  ০৫ 
 িফ  িভিজট করার পরামশ দয়া হয়।

িবিভ  কমকতা ক ক 
যসকল ইেনােভশন 

আইিডয়া বা বািয়ত হে  
তা মিনটিরং করেত হেব।

জলা/উপেজলা 
ইেনােভশন েমর 
সকল সদ , 
লনা।

৮.
উ াবনী উে াগ:

ক) িভ ক করণ 
কম চী পবা বায়ন

িভ ক করণ কম চীর আওতায় লনা 
জলায় ৩৭৩৬ জন িভ কেক 

কমসং ান/ নবাসন করা 
হেয়েছ। এছাড়া, িদঘিলয়া ও কয়রা 
উপেজলাসহ মাট ৬৮  ইউিনয়ন ও ২  
পৗরসভা িভ ক  ঘাষণা করা 

হেয়েছ। মাননীয় ধানম ী ক ক 
কম িচ  সংিশত হেয়েছ এবং 
দশ াপী কম িচ বা বায়ন করা 

হেব। এজ  লনা জলােক ত 
িভ ক  করার জ  সকেলর সািবক 
সহেযািগতা কামনা করা হয়। 

লনা জলা ত িভ ক  
করার ত েয় সকলেক 
আেরা সেচ  থাকেত হেব।

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 
লনা।

ইেনােভশন েমর 
সকল সদ , 
লনা,
জলা সমাজেসবা 

অিধদ র, লনা।
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৯.

মাননীয় ধানম ীর িনবাচনী 
ইশেতহার এবং পক  ২০২১ ও 
২০৪১ বা বায়েনর িনিম  
িশি ত ত ণ-ত ণী ও বকেদর 
আ কমসং ােনর 
লে  Capacity 
Building শীষক ক ।

২০২১  সােলর মে  লনা শহের ২০০০ 
িশি ত বকার তরণ-ত ণীর 
আ কমসং ান তিরর লে  িবিভ  

িনং আেয়াজন।
ক. বকার  িনরসন
খ.আ -কমসং ান
গ.উে াগ ি

লনা জলার িবিভ  
িশ া িত ান থেক 

িশ ণাথ েদর মেনানয়ন 
িবষেয় প  রণ 
ও িশ ণ  করার 
িনেদশনা দান করা হয়।

জলা শাসন
       লনা

১০.

মাননীয় ধানম ীর িবেশষ 
উে াগ-০৩ ও SDGs 
(Sustainable 
Development 
Goals) অজেনর লে  ল ও 
কেলজ ছা ীেদর বয়ঃসি কালীন 

জনন া  র ার জ  লনা 
জলার শতভাগ ল ও 
কেলেজ া ি য়াস স ার ও 
িরে শেম  কণার ইন িডং অ জম 

েড স াপন ক ।

ল ও কেলজ ছা ীেদর বয়ঃসি কালীন জনন 
া  র ার জ  লনা জলার শতভাগ ল 

ও কেলেজ া ি য়াস স ার ও িরে শেম  
কণার ইন িডং অ জম েড স াপন ক ।

লনা জলার িবিভ  
বািলকা িব ালয় থেক 

িশ ণাথ েদর মেনানয়ন 
িবষেয় প  রণ করার 
িনেদশনা দান করা হয়।

জলা শাসন
      লনা

১১. বকার নারীেদর সলাই মিশন 
িশ ণ

:  ও অসহায় নারীরা যাহােত াল ী 
হেত পাের এবং আ কমসং ান করার 

েযাগ পায়, সই িবষেয় িবিভ  মতামত 
কাশ করা হয়।

বকার নারীেদর সলাই 
মিশন িশ ণ  

করার িনেদশনা দান 
করা হয়।

জলা শাসন
       লনা

১২.

লনা জলার সকল কবর ান ও 
শানঘাট সালার ীট লাইট 

াপেনর মা েম আেলািকতকরণ

লনা িস কেপােরশনসহ লনা জলায় 
মাট ৫৫  কবর ান ( ( সিলম ও 
ী ান)  )  ও শানঘাট িব মান আেছ। এ 

সম  কবর ান ও শানঘাট স েহ 
পযা  আেলার ব া নই। এর ফেল 
রােতর বলায় এ সম  কবর ান ও 

শানঘাটস েহ এক  েড় পিরেবেশর 
ি  হয়। এছাড়া আেলার অভাবজিনত 

কারেণ কবর ান ও শানঘাটস েহ 
রােতর বলায় লাশ দাফন কায ও 

তেদেহর শষ ত  স  করেত নানা 
ধরেণর সম ার স ুখীন হেত হয়।

জলা শাসক,  ,  লনা 
মেহাদেয়র ন াধীন 
জন-- বা ব ও পিরেবশ 
বা ব (Eco (Eco   
Friend ly) Friend ly) এইইেনােভশন 

ক  হেণর ফেল লনা 
জলার সকল কবর ান এবং 
শষ েত র ান স হ 
আেলািকত 
হেয়েছ। উপকারেভাগী িবিভ  

িত ান এবং জনসাধারণ এই 
ইেনােভশন ক েক াগত 
জািনেয়েছন এবং ক র 
সাফ  কামনা কেরেছন। জলা 

শাসন,  ,  লনার অন  
বিশ মি ত এই উ াবন  
উ ত জনেসবা িনি তকরেণর 
পাশাপািশ ি গত প িত 

বহােরর িনেদশনা দান করা 
হয়।

জলা শাসন
       লনা

১৩. েয় টকসই ও িনরাপদ 
আবসান প।

জিম আেছ ঘর নাই, তার িনজ জিমেত 
হ িনমান ক , আ য়ন ক -২, 

মাননীয় ধানম ীর কাযলয় থেক ঘর 
তিরর এি েম  ও িনদশনা পাওয়ার 

পর উপেজলা িনবাহী অিফসার সরজিমেন 
তদ  কেরন।

মাননীয় ধানম ীর 
কাযালয় হেত বরা  ত 
১,,০০,,০০০/-(এক ল ) 
টাকার মে  এ াটা  
বাথ ম সহ ০.৩৬ িম.িম 

েনর চাল ও ১নং ইট 
বহার বক স ণ 

দওয়াল তির কের 
য়জনীয় উপকেরনর 

 , , ম ির, , পিরবহন 
ইত ািদ য় বক ঘর 
িনমান করার িনেদশনা 

দান করা হয়।

জলা শাসন
       লনা

৩



১৪. িব িবধিব িবধ

ম িপরিষদ িবভাগের ১৫-১২-২০১৬ 
তািরেখর 
০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫-৩০৬ 
ন র ারক প  সভায় পাঠ করা হয়। 
মি পিরষদ িবভাগের িনেদশনায়  মাঠ 
পযােয়র কমকতােদর ভাল 
কাজ/উ াবন সং া  িবষয় িল 
ড েমে শন/সংকলন কাশ িবষেয় 
আেলাচনা হয়। এসব ভাল উে াগ যােত 
অ  দ ের ছিড়েয় দওয়া যায় স 
িবষেয় গ ত কিম  েয়াজনীয় 
পদে প হণ করবেন। এছাড়া জলা 
া  ক ণয়েনর িবষেয় আেলাচনা 

করা হয়। ইনােেভশন আইডিয়া 
বা বায়ন অ গিতর িবষয় িনেয় াপক 
আেলাচনা করা হয়
ক) মাননীয় ধানম ী আগামী 
৩০.১১.২০১৮ ি : তারিখ বার 
িভিডও কনফােরি ং এর মা েম 
জাতীয় পযােয়র ‘িবজয় ল’ তির ও 
অ া  িতেযািগতার উে াধন- ঘাষনা 
করবেন।
খ) ইেনােভশন কায মেক আেরা 
গিতশীল করার লে  জলা ও 
উপেজলা পযােয়র উ াবকদের 
ইেনােভশন স েক সি য় হওয়ার 
জ  অ েরাধ করা হয়।
গ) লনা জলা ও মহানগরীর গািড় 
চালকদের  Health card 
সরবরাহের উ ােগ নয়া হেয়েছ।এই 
িবষেয়  িসিভল সাজন, লনা মেহাদয় 
 Health Card এর ন না তির 
করবেন।

জলা ও 
উপেজলা 
ইেনােভশন েমর 
সকল সদ , 
লনা।

গ ত কিম র 
সকল সদ ।

গ)িসিভল সাজন, 
লনা।

অতঃপর সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 

১-৭-২০ ১৯

িবতরণ: ( জ তার িভি েত নয়)
১) মহাপিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র
২) ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), একেসস  
ইনফরেমশন (এ আই) া াম
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

লনা

গালাম মাঈনউি ন হাসান
অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )

৪



৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লনা
৫) সিচব, ই-গভেন  অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৬) উপ পিরচালক, উপপিরচালক, ানীয় সরকার, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লনা
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), লনা।
৮) উপপিরচালক , িষ স সারণ অিধদ র, িষ 
স সারণ অিধদ র, লনা জলা
৯) উপ-পিরচালক, িবভাগীয় ত  অিফস, লনা
১০) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, লনা
১১) উপ-পিরচালক (ভার া ), ব উ য়ন অিধদ র, লনা
১২) িসিনয়র া ামার, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, 

লনা
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