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জলা ইেনােভশন িটেমর িডেস র/১৮ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: মা ািফজুর রহমান 
 অিতির  জলা শাসক

সভার তািরখ ২০ জা য়াির, ২০১৯ ি ঃ
সভার সময় বলা ১২:০০ টা

ান অিতির  জলা শাসক (সািবক) এর অিফস ক
উপি িত পিরিশ  ‘‘ক’’ ( া েরর মা সাের)

সভাপিত সভার েত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন বেলন, িডিজটাল
বাংলােদশ গেড় তালার লে  বতমান সরকার পক -২০২১ ঘাষণা কেরেছন। এ পক  বা বায়েনর জ

ধানম ীর কাযালেয়র অধীন একেসস ট ু ইনফরেমশন (এটআুই) া াম দশ ব াপী নানামখুী উেদ াগ হণ
কেরেছ। দেশর াি ক ও দির  জনেগা ী যােত সহেজ, ত এবং  ব েয় সরকাির এবং বসরকাির
সবাসমহূ হণ করেত পাের, স লে  নতনু নতনু সবা উ াবন এবং তার সােরর িনিমে  জলা ও উপেজলা

ইেনােভশন িটমসমহূ পূণ ভূিমকা পালন করেত পাের বেল িতিন আশাবাদ ব  কেরন।

অত:পর িপেরাজপুর জলায় চলমান পাইলট উ াবনী উেদ াগ সমেূহর িতেবদন এবং ২০১৭ সােল নতনু
উেদ াগ হণ সং া  িবষেয় সভায় উপ াপন করার জ  সহকারী কিমশনার (আইিসিট), িপেরাজপুরেক অ েরাধ
জানােনা হয়।
কক) ) নতুননতুন  উেদ াগসমহূউেদ াগসমহূ::

ম উ াবনী উেদ ােগর 
নাম

উ াবেকর নাম ও পদবী পাইলেটর 
ান

উ াবেনর সংি  িববরণ

১ পিলিথন ব াগ 
িবসজন-চেটর 
ব ােগর চলন

জনাব সালমা জাহান
জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

িপেরাজপুর

সকল 
উপেজলা

িতিদেনর য়কতৃ ব ািদ 
পিলিথন ব ােগ বহন করা বজন 
কের পাটজাত ব াগ ব বহার কের 

ায়ী, া কর ও সৗ যমি ডত 
ব াগ ব বহার কের িনেজেক তথা 
পিরেবশেক বাঁচােত জনসেচতনতা 
বিৃ  করা

খখ) ) চলমানচলমান  পাইলটপাইলট  উেদ ােগরউেদ ােগর  িতেবদনিতেবদন::
ম উ াবনী উেদ াগ উ াবেকর নাম ও পদবী পাইলেটর ান অ গিত

১ িডিজটাল আইিসিট 
ল াব াপেনর মাধ েম 
আইিসিট দ  জনশি  
তরী

জনাব মাঃ মা ািফজুর রহমান
অিতির  জলা শাসক 
(সািবক)
িপেরাজপুর

জলা 
শাসেকর 

কাযালয়, 
িপেরাজপুর

িশ নাথী সং হ করা 
হে
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২ জিমর উবরতা িন পেন 
মািট পরী া সহজীকরণ

জনাব আলী আিজম শরীফ
উপেজলা কিৃষ অিফসার
কাউখালী, িপেরাজপুর

উপেজলা কিৃষ 
অিফস

কাউখালী

িবিভ  এলাকার মািট 
পরী ার জ  সং হ কর 

হে

৩ সলাই িশ েণর 
মাধ েম নারীেদর 

াবল ীকরণ

জনাব সালমা জাহান
জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা

িপেরাজপুর

সকল উপেজলা িশ ণ চলমান

উপেরা  িবষয় সমহূ সিব ের আেলাচনাে  িন বিণত িস া  সমহূ সবস িত েম হণ করা হয়:

১। জলায় অবি ত সকল সরকাির দ েরর জনবলেক আইিসিটেত দ  কের গেড় তালার লে  িনজ িনজ
ব ব াপনায় িশ ণ দােনর ব ব া করেত হেব।

২। সকল সরকাির দ র হেত কমপে  একিট কের সবা সহজীকরণ উ াবনী আইিডয়া ইেনােভশন িটেমর িনকট
দািখল করার জ  সকল কমকতােদর অ েরাধ জানােনা হয়। 
৩। সফলভােব সমা  পাইলট উেদ াগসমহূ অ া  উপেজলায় বা বায়েনর ব ব া হণ করেত সংি
কমকতােদর অ েরাধ জানােনা হয়।

পিরেশেষ সভাপিত বেলন তথ  যিু  সাধারণ মা েষর কাছাকািছ িনেয় যেত হেল সম া থাকা সে ও কাজ
এিগেয় িনেত হেব। পযায় েম উপ ািপত সম া সমহূ সমাধােনর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  সংি
কতপৃে র সােথ যাগােযাগ করার অ েরাধ জানান পিরেশেষ িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে  সকেলর আ িরক
সহেযািগতা কামনা কের সভায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

মা: মা ািফজরু রহমান 
অিতির  জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.১০.৭৯০০.০২১.০৬.০০২.১৬.৮ তািরখ: 
২৭ জা য়াির ২০১৯

১৪ মাঘ ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) সিচব, সিচেবর দ র, তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, বিরশাল
৩) ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), একেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই) া াম
৪) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ সিচব এর দ র, মি পিরষদ িবভাগ
৫) পিুলশ পার, িপেরাজপরু
৬) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িপেরাজপরু
৭) িসিভল সাজন, িপেরাজপরু
৮) ধান িনবাহী কমকতা, ধান িনবাহী কমকতার দ র, জলা পিরষদ, িপেরাজপরু
৯) অধ , িপেরাজপরু
১০) অধ , িপেরাজপরু
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১১) ময়র,, িপেরাজপরু
১২) চয়ারম ান, .............................., িপেরাজপরু
১৩) িনবাহী েকৗশলী, িপেরাজপরু
১৪) উপ-পিরচালক, িপেরাজপরু
১৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, িপেরাজপরু
১৬) ......................................................., িপেরাজপরু
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অিতির  জলা শাসক
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