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সভাপিত মা: মাহ ল আলম 
 উপেজলা িনবাহী অিফসার

সভার তািরখ ১৯/০৮/২০২০
সভার সময় র ০১.৩০

ান উপেজলা পিরষদ, িদঘিলয়া, লনা এর সে লন ক ।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’ ( া েরর মা সাের)

ঃঃ আেল াচআেল াচ   
িচিচ

আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নবা বায়ন

০১. ইেনােভশন 
সং া  
পাইলট 

কে র 
বতমান 
অব া

িদঘিলয়া উপেজলাধীন ইেনােভশন সং া  
পাইলট কে র বতমান অব া িনেয় ক  
দািখলকারীেদর িনকট ােদর কায েমর 
উপর িব ািরত আেলাচনা হয়। 

কে র কােজ গিতশীলতা আনার লে  
আেরা তৎপর হেত হেব। 

পাইলট 
ক  
দানকারী 

কমকতা , 
িদঘিলয়া, 

লনা।
০২. পাইলট ক  

মিনটিরং
জনেসবায় উ াবন কমশালায় দািখল ত 
িদঘিলয়া উপেজলাধীন িবিভ  পাইলট ক  
মিনটিরং এর উপর িব ািরত আেলাচনা হয়।

িবিভ  পাইলট ক  মিনটিরং এ 
গিতশীলতা আনেত হেব। 

উপেজলা 
ইেনােভশন 
টীম, 
িদঘিলয়া, 

লনা।
০৩ কাযিববরণী 

সং া
উপেজলা উ য়ন সম য় সভায় 
আেলাচ িচর অ  কের ইেনােভশন 
িবষেয় হীত ক স েহর কায েমর 
অ গিত িনেয় িনয়িমতভােব আেলাচনা 
করেত হেব।

িতমােসর উপেজলা ইেনােভশন েমর 
সভার কাযিববরণী জলা ইেনােভশন েম 

রণ করেত হেব। উপেজলা ইেনােভশন 
টীেমর সভার কাযিববরণীর সফটকিপ 
সকল সদ েদর ই- মইেল সরবরাহ 
করেত হেব এবং ওেয়বেপাটােল সং  
করেত হেব।  

উপেজলা 
ইেনােভশন 
টীম, 
িদঘিলয়া, 

লনা।

উপেজলা ইেনােভশন টীেমর আগ /২০২০ মােসর সভার কাযিববরণী

সভায় উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। এরপর িদঘিলয়া উপেজলার ইেনােভশন টীেমর
লাই/২০২০ মােসর এবং লনা জলা ইেনােভশন টীেমর লাই/২০২০ মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানােনা হয়।

িদঘিলয়া উপেজলা ইেনােভশন েমর কাযিববরণীেত কােনা সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম হীত হয়। সািবক িবষেয়
িব ািরত আেলাচনাে  িনে া  িস া  হীত হয়।
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০৪ ন ন 
ইেনােভশন 
আইিডয়া 
সং া

উপেজলার সকল দ র থেক এক  কের 
ন ন আইিডয়া হেণর লে  উপেজলার 
সকল কমকতােদর িনকট ন ন আইিডয়া 

দােনর জ  অ েরাধ জানােনা হয়।     

উপেজলার সকল দ র থেক এক  কের 
ন ন আইিডয়া সং হ করেত হেব। 

উপেজলা 
ইেনােভশন 
টীম, 
িদঘিলয়া, 

লনা।
০৫ ইেনােভশন 

সং া  
বািষক 
কমপিরক না

উপেজলা ইেনােভশন সং া  বািষক 
কমপিরক না ত করা হেয়েছ। 

ন ন কমপিরক না অ যায়ী তা 
স কভােব বা বায়ন করেত হেব।

উপেজলা 
ইেনােভশন 
টীম, 
িদঘিলয়া, 

লনা।
০৬ জলার 

উ াবনী 
উে াগ

জলার উ াবনী উে াগ বা বায়েনর 
লে  গত ১৩/০৩/২০১৭ ি ঃ তািরেখ জলা 

শাসক, লনা মেহাদয় িদঘিলয়া 
উপেজলােক িভ ক  ঘাষনা 
কেরন। জলার উ াবনী উে াগ 
িভ ক করেণর লে  উপি ত সদ েদর 
িনকট িচি ত মতামত চাওয়া হয়।

জলার উ াবনী উে াগ 
িভ ক করেণর কায ম চলমান 
রাখেত হেব। 

উপেজলা 
ইেনােভশন 
টীম, 
িদঘিলয়া, 

লনা।

অত: পর আর কান আেলাচনার িবষয় না থাকায় উপি ত সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষনা করা হয়।
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ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৪০.০০০.৩১.০০২.১৮.৫০১৫ তািরখ: 
২০ আগ  ২০২০

৫ ভা  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, লনা
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লনা
৩) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), জলা শাসেকর কাযালয়, লনা
৪) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িদঘিলয়া, লনা।
৫) জনাব .................................................................... (উপেজলা ইনেভশন েমর সকল সদ / পাইলট ক
বা বায়নকারী সকল কমকতা), িদঘিলয়া, লনা।
৬) .............................................., িদঘিলয়া, লনা।
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