
বািষক ইেনােভশন কমপিরক না 
িবেবচ  সালঃ ২০১৮-২০১৯ 

দ েরর নামঃ উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
তলাল, জয় রহাট 

 
নং 

িবষয় ািবত ক  দািয় া  
কমকতা  

বা বায়নকাল ত ািশত ফলাফল (কাজ  
স  হেল ণগত বা 
পিরমাণগত কী পিরবতন আসেব) 

পিরমাণ ( ত ািশত ফলাফল 
তির হেয়েছ িক না তা 

পিরমােপর মানদ )  
    র 

তািরখ 
সমাি র 
তািরখ 

  

০১ উপেজলার সকল 
MPO  
িত ােন সমবায় 

প িতেত 
াপটপ য় 

MPO  িশ কগণ িত মােস তােদর বতন থেক ২০০০/- 
টাকা কের িনেয় এক  কের এক  াপটপ য় করেব এবং 
লটারীর মা েম িবতরণ করা হেব। এইভােব যতজন িশ ক 
থাকেব তত মাস তারা ২০০০/- কের িদেব। এভােব সকল িশ ক 
এর এক  াপটপ হেব এবং তারা েত কিদন মাি িমিডিয়া 
কাজ স  করেবন। 
অবকাঠােমা ভাল এমন ১০  িত ােন িসিস ক ােমরাসহ সকল 
কায ম অনলাইন করার উে গ হণ করা হেব। যমন: 
অনলাইন ভিত, বতন, হািজরা (ছা -ছা ী ও িশ ক), ছা -ছা ী 
রিজে শন ফরম িফ ইত ািদ যাবতীয় কায ম অনলাইেন স  

করার উে গ হণ। 

উপেজলা মা িমক 
িশ া অিফসার, 

তলাল, 
জয় রহাট 

লাই 
২০১৮ 

ন 
২০১৯ 

সকল িশ ক এর এক  াপটপ 
হেব এবং তারা  মাি িমিডিয়া 
কাজ স  করেত পারেবন। 
সকল কায ম অনলাইেন 
মিনটিরং করা স ব হেব 
 

মাি িমিডয়া াশ সহ 
যাবতীয় অনলাইন কায ম 
স  করা স ব হেব 

০২ উপেজলায় 
িব মান আদশ 
াম/আ য়ণ 
কে র 

সদ েদর 
িশ েণের 

মা েম সমাজ 
িভি ক মাছ চােষ 
উ  করণ 

উপেজলায় িব মান আ ায়ণ কে র অ  িত  রেক 
সমাজ িভি েত মাছ চােষর আওতায় িনেয় তােদরেক মাছ চােষর 
উপর িশ ণ ও সমাজিভি ক মাছ চােষর ফল স েক 
অবগত করেণর মা েম র লীেজর পিরবেত সকল সদ েদর 
স ৃ  কের র পােড় সবিজ অথাৎ সমি ত মাছ চােষ আ হ 
বািড়েয় তােদরেক সরাসির স ৃ  কের আয় বধক করা যেত 
পাের  

উপেজলা মৎস 
কমকতার কাযালয়, 

তলাল, 
জয় রহাট 

লাই 
২০১৮ 

ন 
২০১৯ 

উপেজলায় িব মান আ ায়ণ 
কে র সকল সদ েদর স ৃ  

কের র পােড় সবিজ অথাৎ 
সমি ত মাছ চােষর মা েম 
তােদরেক সরাসির স ৃ  করেল 
আেয়র পিরমাণ বাড়েব এবং 
তারা তােদর িনেজেদর মে  
স ীিত ও লতা লাভ করেব 
 

পযা  মাছ চাষ হেব এবং 
আিথক অব ার উ িত হেব 

০৩ উপেজলায় াম 
িভি ক গবািদ 
প র কা  দান 

িত স ােহ ২িদন িবিভ  ােম িগেয় গবািদ প র িবিভ  রােগর 
কা দান করা হয় এেত রােগর া ভ াব কেম যায় গবািদ 

প  পালনকারীরা এেত উপ ত হয় এবং দেশ আিমেষর চািহদা 
মটােত সহায়ক হেব 

উপেজলা ািণ 
স দ অিফস, 

তলাল 
,জয় রহাট 

লাই 
২০১৮ 

ন 
২০১৯ 

সবা দানকািরেক একই ােম 
একই সবার জ  একািধকবার 
যাবার েয়াজন পড়েবনা  ফেল 
অ  জনবেল অিধক ষকেক 
সবা দয়া স ব হেব। ােমর 

সকল গবািদপ েক একই সে  
কা দওয়ােত রােগর া ভাব 

কম হেব। 

অ  সমেয় ােমর সকল 
গবািদপ েক কা িদেত 
পারেবন। 

 


