
জেরা ইননানবন টিনভয কাম যরযরধ ংক্রান্ত আনরাচনা বায কাম যরফফযণী 

 

বারত :  জভা. আবু আউয়ার 

   অরতরযক্ত জেরা প্রাক (রক্ষা ও আইরটি), রদনােপুয।  

স্থান : অরতরযক্ত জেরা প্রাক (রক্ষা ও আইরটি) এঁয অরপ কক্ষ।  

তারযখ : ৩১ োনুয়ারয, ২০১৭ ররিঃ।  

ভয় :        কার ১০.০০ ঘটিকায়।  

 

উরস্থত করনক শুনবচ্ছা োরননয় বায কাে শুরু কযা য়। বারতয অনুভরতক্রনভ কাযী করভনায (আইরটি) 

কর্তযক রফগত বায কাম যরফফযণী াঠ কনয জানাননা য় এফং রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ননয অগ্রগরত র্ম্যনক রফস্তারযত আনরাচনা কযা য়। 

অতিঃয রনম্নরররখত রফলয়রবরিক আনরাচনা ও রননম্নাক্ত রদ্ধান্ত গৃীত য়।  

 

ক্রিঃ

নং 

আনরাচয রফলয় আনরাচনা রদ্ধান্ত ফাস্তফায়নকাযী  

কর্তযক্ষ 

১ জেরা ও উনেরা 

ম যানয় ইননানবন 

বায কাম যরফফযণী 

রফবাগীয় করভনানযয 

কাম যারনয় জপ্রযণ। 

উনেরা ইননানবন টিনভয দস্যনদয 

রননয় প্ররতভান বা আনয়ােন কনয তায 

কাম যরফফযণী এফং উনেরায ভাঠ 

ম যানয়য কভ যকতযানদয গৃরত উদ্ভাফনী 

প্রকল্প গুনরা ভরনটরযং কনয তায 

প্ররতনফদন রনধ যারযত পযনভ াঠাননায 

েন্য প্রনয়ােনীয় রদকরননদ যনা জদওয়া 

য়। এয আনরানক উনেরা ইননানবন 

টিনভয কাম যক্রভ ভরনটরযং কযায েন্য ১৩ 

ধযনণয তথ্য ম্বররত জম পযভ উনেরা 

রনফ যাী অরপাযনদয জদওয়া নয়নে জই 

জভাতানফক প্রনয়ােনীয় ব্যফস্থা জনওয়ায 

েন্য রফস্তারযত আনরাচনা য়।  

ক) কর উনেরায় মথাভনয় বা 

কনয উনেরা রনফ যাী অরপাযগণনক 

প্ররতভানয ৫ তারযনখয ভনে বায 

কাম যরফফযণী জপ্রযণ কযায েন্য ফরা 

নরা।  

খ) কাযী করভনায (আইরটি) জক 

রনধ যারযত ভনয়য ভনে কর 

উনেরায তথ্য ংগ্র পূফ যক 

রফবাগীয় করভনায ভনাদনয়য 

কাম যারনয় জপ্রযণ কযায প্রনয়ােনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযায েন্য ফরা নরা। 

ক) উনেরা রনফ যাী 

অরপায (কর) 

রদনােপুয। 

খ) কাযী করভনায 

(আইরটি)। 

২ জেরা ইননানবন 

টিনভয ২০১৭ ানরয 

কভ যরযকল্পনা। 

বায় বারত উনেখ কনযন জম, 

প্রজ্ঞানন ফরণ যত জেরা ইননানবন টিনভয 

কাম যরযরধ অনুমায়ী নতুন ফেনযয শুরুনত 

জেরা ও উনেরা ইননানবন টিনভয 

কভ যরযকল্পনা প্রণয়ন কযা প্রনয়ােন। 

কভ যরযকল্পনা প্রণয়ন কনয 

অনুনভাদনপূফ যক তা ংরিষ্ট দপ্তনযয 

ওনয়ফ াইনট প্রকা কযনত নফ এফং 

উা ভরিরযলদ রফবানগ জপ্রযণ কযনত 

নফ। 

বায় রফস্তারযত আনরাচনানন্ত জেরা 

ইননানবন টিনভয ২০১৭ ানরয 

কভ যরযকল্পনা  প্রণয়ন ংরিষ্ট 

দপ্তনযয ওনয়ফ জাট যানর আনরাড 

কনয আগাভী ১০ জপব্রয়ারয, ২০১৭ 

তারযনখয ভনে ভরিরযলদ রফবাগ 

এ কাম যারনয় দারখনরয েন্য কর 

যকারয অরপন এফং উনেরা 

রনফ যাী অরপানযয কাম যারনয় ত্র 

জদওয়ায রদ্ধান্ত গৃীত য়। 

ক) উনেরা রনফ যাী 

অরপায (কর)। 

খ) ইননানবন টিনভয   

    দস্যবৃন্দ।  

৩ কভ যরযকল্পনা  

অনুনভাদন ও মূল্যায়ন 

বারত উনেখ কনযন জম, ভরিরযলদ 

রফবাগ কর্তযক োযীকৃত প্রজ্ঞান এফং 

ভরিরযলদ রফবানগয ২০ রডনম্বয, 

২০১৫ ইং তারযনখয ৭২ নং নত্রয 

আনরানক ভারক ভন্বয় বায় 

ফাৎরযক কভ যরযকল্পনায জপ্রক্ষানট 

ইননানবন টিনভয কাম যক্রভ মূল্যায়ন 

কযনত নফ। 

জেরা ও উনেরা ইননানবন টিভ 

তানদয ২০১৬ ানরয কভ যকান্ড স্ব 

মূল্যায়নপূফ যক প্ররতনফদন প্রস্তুত কনয 

রনে ওনয়ফ াইনট প্রকা কযায 

রদ্ধান্ত গৃীত য়। 

ক) বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,        

আইরটি াখা। 

খ) ইননানবন টিনভয 

কর দস্য। 



৪ যকাযী অরপন নতুন 

উদ্ভাফনী প্রকল্প গ্রণ 

বায় বারত উনেখ কনযন জম, 

প্রধানভিীয কাম যারনয়য একন টু 

ইনপযনভন প্রকনল্পয আওতায় রফরবন্ন 

যকাযী দপ্তনযয াাার এ 

কাম যারনয়ও উদ্ভাফনী রচন্তা-বাফনায কভ 

খযনচ, স্বল্প ভনয় নাগরযক জফা 

েীকযণপূফ যক যকাযী অরপনয জফা 

মূনক নে জফা গ্ররতানদয ভানে 

জ ৌঁোননা মায় এ ংক্রান্ত াইরটিং প্রকল্প 

গ্রণ কযনত নফ। 

যকাযী নীরতভারায রবরিনত উদ্ভাফনী 

রচন্তায ভােনভ জফা প্রদান দ্ধরতয 

নতুন নতুন উদ্ভাফনী প্রকল্প গ্রণ কনয 

আগাভী ০৫ জপব্রয়ারয, ১৭ তারযনখয 

ভনে প্রস্তাফ আকানয জেরা 

ইননানবন টিনভ অনুনভাদননয েন্য 

জপ্রযণ কযনত জেরায কর উনেরা 

রনফ যাী অরপানযয কাম যারনয় ত্র 

জদওয়ায রদ্ধান্ত গৃীত য়। 

ক) কাযী করভনায 

(আইরটি), রদনােপুয 

খ) যকারয অরপ 

প্রধান (কর), 

রদনােপুয। 

৫ ইননানবন রফলয়ক 

এনেন্ডাভূক্তকযণ 

বারত উনেখ কনযন জম, যকারয জফা 

ইননানবননয ভােনভ প্রদাননয রফলয়টি 

এখন আয চচ যা কযায ম যানয় জনই। তাই 

এখন কর যকারয দপ্তযনক 

ফােতামূরক ইননানবননয ভােনভ জফা 

প্রদান কযনত নফ। জেরা ম যানয় অনুরিত 

জেরা উন্নয়ন ভন্বয় বায় কর 

যকারয অরপনয প্রধানগণ উরস্থত 

থাকায় জখানন রফলয়টি 

এনেন্ডাভূক্তকযনণয আনরাচনা কযা য়। 

জেরা ম যানয় অনুরিত ভারক উন্নয়ন 

ভন্বয় বায় ইননানবন রফলয়টি 

এনেন্ডাভূক্ত কযায েন্য বাযপ্রাপ্ত 

কভ যকতযা, াধাযণ াখা, জেরা 

প্রানকয কাম যারয়নক ত্র জদওয়ায 

রদ্ধান্ত গৃীত য়। 

ক) বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা, 

াধাযণ াখা, জেরা 

প্রানকয কাম যারয়, 

রদনােপুয। 

 

অতিঃয আয জকান আনরাচনা না থাকায় কভ যরযকল্পনা অনুমায়ী কাম যক্রভ ফাস্তফায়ননয েন্য কনরয নমারগতা কাভনা 

কনয উরস্থত করনক ধন্যফাদ োরননয় বায ভারপ্ত জঘালণা কযা য়।  

 

 

 

জভা. আবু আউয়ার 

অরতরযক্ত জেরা প্রাক (রক্ষা ও আইরটি) 

রদনােপুয। 

☏ ০৫৩১-৬৩৬৬০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গণপ্রোতিী ফাংরানদ যকায 

জেরা প্রানকয কাম যারয়, রদনােপুয। 

(আইরটি জর) 

www.dinajpur.gov.bd 
 

স্মাযক নং- ০৫.৫৫.২৭০০.০২৫.০০.০৪০.১৭-                                                  তারযখ:         জপব্রুয়ারয, ২০১৭ ররিঃ।  

 

অনুররর দয় অফগরতয েন্য জপ্রযণ কযা নরা। 

 

১। মুখ্য রচফ, প্রধানভিীয কাম যারয়, জতেগাঁও, ঢাকা। 

২। ভারযচারক (প্রান) এফং প্রকল্প রযচারক, একন টু ইনপযনভন (এটুআই) জপ্রাগ্রাভ 

প্রধানভিীয কাম যারয়, জতেগাঁও, ঢাকা। 

৩। রফবাগীয় করভনায, যংপুয রফবাগ, যংপুয। 

 

অনুররর অফগরত ও প্রনয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রনণয েন্য জপ্রযণ কযা নরা।  

 

১।  উনেরা রনফ যাী অরপায (কর), রদনােপুয।  

২।  উ-রফবাগীয় প্রনক রী, গণপুতয রফবাগ, রদনােপুয।  

৩। কাযী অোক ও জচয়াযম্যান, রআইটি রফবাগ, ারফপ্ররফ, রদনােপুয।  

৪। জেরা রক্ষা অরপায/নেরা প্রাথরভক রক্ষা অরপায, রদনােপুয।  

৫। ররনয়য কাযী প্রনক রী, এররেইরড, রদনােপুয। 

৬।  কাযী  করভনায (নগানীয়), জেরা প্রানকয কাম যারয়, রদনােপুয। জেরা প্রাক ভনাদনয়য দয় অফগরতয েন্য।  

৭। ........................................................................... 

 ........................................................................... 

 ............................................................, রদনােপুয।  

 

 

(নভাো: আপানা ইয়ারভন) 

কাযী করভনায 

আইরটি জর 

জেরা প্রানকয কাম যারয়, রদনােপুয। 
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