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www.thakurgaon.gov.bd

আগ /২০১৭ মােসর জলা ইেনােভশন িটেমর সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ জ ল ইসলাম 
অিতির  জলা শাসক

সভার তািরখ ২০ আগ , ২০১৭ ি া
সভার সময় বলা ১২.১৫ টা

ান অিতির  জলা শাসক (সািবক), ঠা রগঁাও এর ক ।
উপি িত উপি ত সদ গেণর তািলকা- পিরিশ  ‘ক’
সভার েত উপি ত সদ েদর াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। সভায় জলা ইেনােভশন
িটেমর ২০১৭-১৮ অথবছেরর কমপিরক না তিরর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

            ঠা রগঁাও জলা ইেনােভশন িটম কতকৃ উ াবনী উেদ াগসমেূহর বতমান অব াসহ অ া
কায ম সং া  আেলাচনায় িন প িস া  গৃহীত হয় :-

মম আেলাচআেলাচ  িবষয়িবষয় িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী
১ জনগেণর সবা াি েত

ভাগ লাঘেবর জ
জলার সকল দ ের

তকতৃ িসিটেজন চাটার
অ যায়ী সবা দান।

তকতৃ িসিটেজন চাটার মাতােবক
সকল দ ের সবা দােনর জ
অ েরাধ করা হেলা।

১। সকল দ র ধান
২। অিতির  জলা শাসক
(সািবক), ঠা রগঁাও
৩। সহকারী কিমশনার
(আইিসিট), জলা শাসেকর
কাযালয়, ঠা রগঁাও।

২ উ াবনী উেদ াগ হণকারী
অেনক কমকতা বদলী ও
কেমােদ াগী না হওয়ার
কারেণ উেদ াগসমহূ
বা বায়েন অ গিত
পযােলাচনা।

জলা ও উপেজলার কমকতাগণ
কতকৃ গৃহীত ১৯িট উ াবনী উেদ াগ
সফলভােব বা বায়েনর জ  সকল
কমকতা ও ম টরগণেক অ েরাধ করা
হেলা। আেরা নতনু উেদ াগ হণ
করার জ  সংি  সকলেক অ েরাধ
করা হেলা।

১। জলার সকল দ র ধান
২। উপেজলার সকল দ র ধান

৩ ঠা রগঁাও জলায় চলমান ১৯ িট উ াবনী উেদ ােগর কায ম আেরা গিতশীল করেত হেব।

মম উেদ ােগরউেদ ােগর িশেরানামিশেরানাম উ াবনীউ াবনী কমকতারকমকতার নামনাম
ওও পদবীপদবী

মাবাইলমাবাইল ওও ইই- মইলমইল

1.

ক পযােয়
মাঠকমীগেণর মাধ েম
কাি ত কিৃষ সবা
িনি তকরণ

ক.এম. মাউ ল
ইসলাম
উপপিরচালক, কিৃষ
স সারণ অিধদ র,
ঠা রগঁাও

01711916671
maudud1961@gmail.com

2. 
নাগিরক  বা অ া
সনদ দান কায ম
সহজীকরণ

মা: রােশ র রহমান,
সিচব,
ঠা রগঁাও পৗরসভা

০১৭১৬-৯২০১১০
rashed.rahman11

@yahoo.com

3.

যবু িশ ণ অিধকতর
বা ব উপেযাগী কের
আ কমী সজৃন

মা: কাম ামান,
উপেজলা যবু উ য়ন
কমকতা,

০১৭১৩-৭৮৪২৮৯
zaman_mahir@

yahoo.com1



3. আ কমী সজৃন কমকতা,
রাণীশংৈকল

yahoo.com

4.
ওয়ািরিশয়ান সনদ সহ
অ া  সনদ দান
কায ম সহজীকরণ

মা: সিফউ াহ সরদার,
সিচব,
রাণীশংৈকল পৗরসভা

০১৭১৮-৬১৭৫৯৯
safi00425@yahoo.com

5.

পনশন কইস িন ি
কায ম সহজীকরণ

দেবশ চ  রায়,
উপেজলা িহসাবর ণ
অিফসার, পীরগ ,
ঠা রগঁাও

০১৯২০-১৯৯১৮৮

6.
সিঠক সমেয় সিঠক
বাতা, অিধক ফসেলর
িন য়তা

মা: সািফয়ার রহমান,
উপেজলা কিৃষ অিফসার,
বািলয়াডা ী

০১৭১৫-১৩৭৬৫৯

7.
সচ িবধা দান

সহজীকরণ
মাঃ শিফ ল ইসলাম,

সহকারী েকৗশলী,
িবএমিডএ, ঠা রগঁাও

 

8. 

জব ফয়ােরর মাধ েম
চা রী দান কায ম
সহজীকরণ

মাঃ মহিসন আলী,
ই া র (গিণত),
ঠা রগঁাও টকিনক াল

লু এ ড কেলজ

০১৭১৮-০০৭৬৪৩
mohsin.birgong

@gmail.com

9.

সমবায় সিমিত িনব ন
ি য়া সহজীকরণ

মাঃ রজাউল কিরম,
উপেজলা সমবায়
অিফসার, ঠা রগঁাও
সদর, ঠা রগঁাও

০১৭১৯-৫১৩৪১৩
ucosadarthakurgaon

@gmail.com

10.

মািটর া  র ায় 
ব াপকভােব জব সার
উৎপাদন ও ব বহার

কিৃষিবদ মাঃ মােজ ল
ইসলাম, উপেজলা কিৃষ
অিফসার, রাণীশংৈকল,
ঠা রগঁাও

০১৭২১-৭৮৫৭৬৩
mazed1968@

gmail.com

11. 

ইউিনয়ন পিরষদ
পযােয় সরকাির
সবাদানকারী দ েরর
সবাদানকারী দ েরর
সবা স েক

জনগণেক অবিহতকরণ
ও সবা হেণর ি য়া
সহজীকরণ

মাঃ কাম ল হাসান,
িডি  ফ ািসিলেটটর,
এলিজএসিপ-২, জলা

শাসেকর কাযালয়,

০১৭১৮-৩৫৫৪৬৬
hkamrul78@
yahoo.com

12.

লাকাল গভণেম ট
সােপাট েজ -২
(এলিজএসিপ-২) এর
আিথক সহায়তায়
ঠা রগঁাও জলার
সকল াথিমক
িবদ ালেয় িমড- ড িমল
চালকুরণ

13. 

ঠা রগঁাও জলার
পীরগ  উপেজলার
ভামরাদহ ইউিনয়েন

৪৫ িদেনর কম বয়সী
িশ েদর জ িনব েনর
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13. 
িশ েদর জ িনব েনর
হার শতকরা ১০০
ভােগ উ ীতকরণ

14. 

ছা -ছা ীেদর দায়মিু
সহজীকরণ

মাঃ শাহিরয়ার আলম,
জুিনয়র ইন া র ( টক)
ফুড, ঠা রগঁাও
পিলেটকিনক
ইনি িটউট, ঠা রগঁাও

০১৭১৬-৩৬৯১৬০
shahriaralam7
@gmail.com

15. 

Innovative Work to
Reduce the
Percentage of
Death of Pregnant
Mother & Neonate

ডাঃ মাঃ আ লু মিজদ,
উপেজলা া  পঃ পঃ
কমকতা, উপেজলা া
কমে , পীরগ ,
ঠা রগঁাও

০১৭১৩৭৮২১২৫
pirganj@uhfpo.

dghs.gov.bd
 

16. 

বাল িববাহ
িতেরােধর মাধ েম
েুল ঝেড় পড়া রাধ

মাঃ আঃ মা ান
উপেজলা িনবাহী
অিফসার
বািলয়াডাংগী, ঠা রগঁাও

০১৭১৫০০৪১২৭
Mannanfh354
@gmail.com

17. 

জলা শাসেকর
কাযালেয়
সবা হীতােদর

মতামত হণ এবং
গৃহীত মতামত
মলূ ায়নপূবক সবা

ি য়া উ িত সাধন
(Citizen Report
Card)

িবতান মার ম ডল,
সহকারী কিমশনার,
জলা শাসেকর

কাযালয়, ঠা রগঁাও

০১৯৮১৯০৫৯০০
bitankumar

@gmail.com

18.

সংগঠেনর মাধ েম
িশ ণাথী ও আ কমী

সজৃন

মাঃ জুলিফকার আলী,
উপেজলা যবু উ য়ন
কমকতা, পীরগ ,
ঠা রগঁাও

 

19.

ভূিম সবা হীতােদর
হয়রািন লাঘেব
SMS-এর মাধ েম
অবিহতকরণ

মাঃ আঃ মা ান,
সহকারী কিমশনার
(ভূিম) (অিতির
দািয় ), বািলয়াডা ী,
ঠা রগঁাও

০১৭১৫০০৪১২৭
Mannanfh354
@gmail.com

 
৪ িবিবধ িস া সমহূ :

ক) উপেজলা পযােয় উপেজলা ইেনােভশন িটেমর সভা ও অ া  কায ম
সিঠকভােব চলেছ িকনা তা তদারিকর জ  উপেজলা ইেনােভশন িটেমর সভায়
গৃহীত কাযিববরণীর কিপ জলা ইেনােভশন িটেমর সভাপিত বরাবর রেণর
জ  সংি েদর অ েরাধ জনােনা িস া  গৃহীত হয়।

১। উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল)
২। জলা শাসেনর
সকল শাখা ধান
 

 

      
 উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় জলা ইেনােভশন িটেমর সভার কায ম সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

মাঃ জ ল ইসলাম 
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অিতির  জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৫৫.৯৪০০.০১২.০১.০০২.১৬.৬৪ তািরখ: 
৩০ আগ , ২০১৭

১৫ ভা , ১৪২৪

সদয় অবগিত/কাযােথ িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব এর দ র, মি পিরষদ িবভাগ
২) মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৫) মহাপিরচালক, গভেন  ইেনােভশন ইউিনট, ধানম ীর কাযালয়, তজগাঁও, ঢাকা।
৬) ক  পিরচালক, ক  পিরচালেকর দ র, এ াকেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই) া াম
৭) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, ঠা রগাঁও
৮) ................................................, .........................................................
৯) ............................................, .........................................., সদ  জলা
ইেনােভশন িটম, ঠা রগাঁও।

২০১৭-০৮-৩০

মাঃ মাহববুলু হক 
সহকারী কিমশনার

4


