
 
িদনাজ র জলা শাসন ক ক হীত ২০১৬ সােলর হীত ইেনােভশেনর কম পিরক না 

 

১। ১৩-১৪ জা য়াির, ২০১৬- মি পিরষদ িবভাগ এবং রং র িবভাগীয় কিমশনার কায ালেয়র িনেদ শনা মাতােবক 

াথিমক 

িশ া অিফস, মা িমক িশ া অিফস, মিহলা িবষয়ক অিফস, সমাজেসবা অিফস, ব উ য়ন অিধদ র এবং িষ 

অিফেসর জলা ও  উপেজলার মাট ২৮ জন কম কত ােক ০২ ( ই) িদন াপী নাগিরক সবায় উ াবন িবষয়ক 

কম শালা আেয়াজন। 

২। ২৭-২৮ জা য়াির, ২০১৬- িডিজটাল উ াবনী মলা আেয়াজন।  

৩। মাচ, ২০১৬- িদনাজ র সদর, িবরল, বীরগ , বাচাগ , কাহােরাল ও খানসামা উপেজলা ইেনােভশন েমর সে  

সভা এবং বা বায়নেযা  ন ন উ াবনী ধারণা সং হ ও িবে ষণ।। 

৪। এি ল, ২০১৬- িচিররব র, পাব তী র, লবাড়ী, িবরাম র, নবাবগ , হািকম র ও ঘাড়াঘাট উপেজলা ইেনােভশন 

েমর 

 সে  সভা এবং বা বায়নেযা  ন ন উ াবনী ধারণা সং হ ও িবে ষণ।।  

৫। আগামী  ন এবং িডেস র মােস অ  জলার কায ম িনেয় ‘ইেনােভশন পির মা’ কাশ করা হেব। 

৬।  আগামী ন, ২০১৬ ও িডেস র, ২০১৬ - সা াল িমিডয়া সংলাপ আেয়াজন করা হেব। 

৭। আগামী ন, ২০১৬ ও িডেস র, ২০১৬ – মতিবিনময় সভা আেয়াজন করা হেব। 

৮। আগামী মাচ, ২০১৬ ও ন, ২০১৬ - সা াল িমিডয়া আ া আেয়াজন করা হেব। 

৯। িত মােসর ইেনােভশন ম ও িবিভ  দ েরর ইেনােভশন ফেলাআপ িতেবদন িবভাগীয় কিমশনার অিফস, 

মি পিরষদ  

 িবভাগ ও এ আই বরাবর রণ করা হেব। 

১০।  ’  ইেনােভশন সােকেল িবিভ  ক াটাগিরেত সরা ৬  পাইলট উে াগেক ী িত দান করা হেব। 

১১। সফল পাইলট উে াগস হেক রি েকশন এর জ  পািরশ করা হেব। 

১২। ইেনােভশন সােকেল পািরশ ত উে াগস হ িনিদ  সমেয় বা বায়ন করা হেব। 

১৩। আগামী লাই, ২০১৬ - জলা ও উপেজলা পয ােয়র নাগিরক সবায় উ াবন িবষয়ক িশ ণ া  কম কত ােদর িনেয় 

ইেনােভশন সােকল আেয়াজন করা হেব।  

১৪। ইেনােভশন কায মস হ জলা শাসক সে লেন এবং িবভাগীয় সম য় কিম র সভায় এেজ া  কের আেলাচনা 

করার  

 উে াগ নয়া হেব।  

১৫। পাইলট উে াগ বা বায়কারীেদর সােথ িনিদ  িবরিতেত সভা/িভিডও কনফােরে র আেয়াজন করা হেব এবং জলার 

 ম র ে র সােথ আগামী মাচ, ন, অে াবর এবং িডেস র, ২০১৬ মােস সভা আেয়াজন করা হেব। 

 
 



 
ইেনােভশন সােকল িবষয়ক িতেবদন এবং কম পিরক না ণয়ন িববরণ  

 
: 

নং 
উে  িবষয়স হ জলা িভি ক 

ত  
উপেজলা িভি ক ত  

১ ইেনােভশন েমর সভার সং া: ১২  িত উপেজলায় ১২   
২ বাছাই ত কে র সং া: ০৮  িত সােকেল ০২  কের মাট ০৮  

 
৩ ম র িনধ ারণ: ০৮ জন ---- 
৪ পাইলট কে র সং া: ০৮  িত সােকেল ০২  কের মাট ০৮  

 
৫ পাইলট ক  পিরদশ েনর সং া ১৬  িত ক  ০২  কের মাট ১৬   
৬ রি েকবল পাইলট কে র সং া 

(বণ নাসহ): 
০২  ---- 

৭ সা াল িমিডয়া আ ার সং া: ০২  িত উপেজলায় ০১   
৮ উে াগ বা বায়নকািরেদর সােথ সভার 

সং া: 
০৪  ---- 

৯ উে াগ বা বায়নকারীেদর সােথ িভিডও 
কনফােরে র সং া: 

০২  ---- 

১০ ম রেদর সােথ সভার সং া ০৫  ---- 
১১ কয়  পাইলট ক েক ী িত দান করা 

হেয়েছ (বণ নাসহ): 
---- ---- 

১২ ইেনােভশন েমর িবেশষ অজন (যিদ 
থােক): 

---- ---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


