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স্মারক নম্বর : 05.43.3800.015.99.002.2৩.                                                              তাশরখ : 
      মাঘ ১৪২৯ 

     জেব্রুয়াশর ২০২৩ 

শবষয়  :   শবভাগীয় ইদনাদভশন টিদমর সভার শসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর অগ্রগশত প্রশতদবেন জপ্ররণ। 

 

সূত্র     :  বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালয়, োজশাহী বিভাগ, োজশাহী এর আইশসটি শাখার ০৫ জেব্রুয়াশর ২০২৩ তাশরদখর ৯ নম্বর স্মারক পত্র।    

 

 

  উপর্য যক্ত বিষয় ও সূররাক্ত স্মারদকর পবেরেবিরে শবভাগীয় ইদনাদভশন টিদমর গত ২২/০৯/২০২২ তাশরদখ অনুশিত সভার 

কার্ যশববরণীর আদলাদক শসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর অগ্রগশত প্রশতদবেন মদহােদয়র সদয় অিগবে ও পেিেী েরয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহরেে জন্য 

এ সারে প্রেেে কো হরলা। 

     

 

সাংযুশি : বণ যনামদত ০১ (এক) পাতা।  

 

 

 

শবভাগীয় কশমশনার 

রাজশাহী শবভাগ 

রাজশাহী  

 

দৃশি আকষ যণ : [শসশনয়র সহকারী কশমশনার, আইশসটি শাখা]  

(সাদলহীন তানভীর গাজী) 

জজলা প্রশাসক  

জয়পুরহাট 

জোন : ০২৫৮৯৯১৫০৫১       

dcjoypurhat@mopa.gov.bd 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joypurhat.gov.bd/


শবভাগীয় ইদনাদভশন টিদমর গত ২২/০৯/২০২২ তাশরদখ অনুশিত সভার শসদ্ধাদন্তর আদলাদক জজলা পর্ যাদয়র অগ্রগশত প্রশতদবেন : 

 

ক্রম: আদলাচনার শবষয় শসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর অগ্রগশত প্রশতদবেন 

 

১ ২ ৩ ৪ 

৩. জজলা শভশিক উদ্ভাবন উপরজলা/রজলা পর্ যারয় প্রর্ সকল উদ্ভািনী উরযাগ 

চলিান েরয়রে প্রসগুরলাে প্রজলাবভবিক োবলকা 

করে ২০২২-২০২৩ অে য িেরেে চলিান উদ্ভািনী 

েকল্প নারি প্রজলা েশাসকগরেে কার্ যালরয়ে ওরয়ি 

প্রপার্ যারল ইরনারভশন কে যাে নারি সাি প্রিন্যুরে 

আপরলাডসহ পাইলর্ েকল্পগুরলা িাস্তিায়ন বনবিে 

কেরে হরি। 

উপরজলা/রজলা পর্ যারয় প্রর্ সকল উদ্ভািনী উরযাগ 

চলিান েরয়রে প্রসগুরলাে প্রজলাবভবিক োবলকা 

করে ২০২২-২০২৩ অে য িেরেে চলিান উদ্ভািনী 

েকল্প নারি প্রজলা েশাসরনে ওরয়ি প্রপার্ যারল 

ইরনারভশন কে যাে নারি সাি প্রিন্যুরে আপরলাডসহ 

পাইলর্ েকল্পগুরলা িাস্তিায়ন কোে কার্ যক্রি 

চলিান েরয়রে।    

৪. উদ্ভাবনী উদযাগ 

পশরেশ যন ও মশনটশরাং 

উদ্ভাবনী উদযাগগুদলা শনয়শমত পশরেশ যন ও 

মশনটশরাং কার্ যক্রম অব্যাহত রাখদত হদব।  

 

জজলা প্রশাসক/অশতশরি জজলা প্রশাসক (সাশব যক) 

উদ্ভাবনী উদযাগগুদলা শনয়শমত পশরেশ যন ও 

মশনটশরাং কদরন। উপদজলা পর্ যাদয়র উদ্ভাবনী 

উদযাগগুদলা শনয়শমত পশরেশ যন ও মশনটশরাং করার 

জন্য উপদজলা শনব যাহী অশেসারগণদক শনদে যশনা 

প্রোন করা হদয়দে।  

৫. প্রজলা ইরনারভশন 

টিরিে িাবষ যক উদ্ভািন 

কি যপবেকল্পনা  

১) ২০২২-২০২৩ অে য িেরেে িাবষ যক ই-গভন্যযান্স 

ও উদ্ভািন কি যপবেকল্পনা (এবপএে সংরর্াজনী-৫) 

বিভগীয় ও প্রজলা পর্ যারয়ে ওরয়ি প্রপার্ যারলে 

ইরনারভশন কে যাে নারি সাি প্রিন্যুরে আপরলাডসহ 

কি যপবেকল্পনা িাস্তিায়ন বনবিে কেরে হরি। 

২) প্রজলা পর্ যারয়ে ২০২২-২০২৩ অে য িেরেে 

িাবষ যক ই-গভন্যযান্স ও উদ্ভািন কি যপবেকল্পনাে 

অর্ যিাবষ যক স্বমূল্যায়ন েবেরিদন আগািী 

০৮/০১/২০২৩ োবেরেে িরে এ কার্ যালরয় প্রেেে 

বনবিে কেরে হরি।   

১) ২০২২-২০২৩ অে য িেরেে িাবষ যক ই-গভন্যযান্স ও 

উদ্ভািন কি যপবেকল্পনা (এবপএে সংরর্াজনী-৫) 

বিভগীয় ও প্রজলা পর্ যারয়ে ওরয়ি প্রপার্ যারলে 

ইরনারভশন কে যাে নারি সাি প্রিন্যুরে আপরলাডসহ 

কি যপবেকল্পনা িাস্তিায়ন বনবিে কো হরয়রে।  

২) প্রজলা পর্ যারয়ে ২০২২-২০২৩ অে য িেরেে িাবষ যক 

ই-গভন্যযান্স ও উদ্ভািন কি যপবেকল্পনাে অর্ যিাবষ যক 

স্বমূল্যায়ন েবেরিদন প্রেেে কার্ যক্রি গ্রহে কো 

হরয়রে।  

৬. ইদনাদভশন টিদমর 

সভা 

জজলা ও উপদজলায় ইদনাদভশন টিদমর সভা 

আদয়াজন কদর সভার কার্ যশববরণী মশন্ত্রপশরষে 

শবভাদগ জপ্ররণ পূব যক স্ব-স্ব ওদয়ব জপাট যাদলর 

ইদনাদভশন কণ যাদর আপদলাড করদত হদব। 

প্রশত মাদস জজলা ও উপদজলায় ইদনাদভশন টিদমর 

সভা অনুিান ও সভার কার্ যশববরণী মশন্ত্রপশরষে 

শবভাগ এবাং শবভাগীয় কশমশনার মদহােদয়র 

কার্ যালদয় জপ্ররণ পূব যক স্ব-স্ব ওদয়ব জপাট যাদলর 

ইদনাদভশন কণ যাদর আপদলাড করার জন্য সাংশিি 

সকলদক শনদে যশনা প্রোন করা হদয়দে।  

৭. মাশসক উন্নয়ন সমন্বয় 

সভায় ইদনাদভশন 

সাংক্রান্ত আদলাচনা 

উপদজলা/দজলা/শবভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভায় 

শবশভন্ন েপ্তদরর উদ্ভাবনী কার্ যক্রম সাংক্রান্ত শবষদয় 

আদলাচনা করদত হদব।  

জজলা/উপদজলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় ইদনাদভশন 

সাংক্রান্ত কার্ যক্রম শনদয় আদলাচনা অব্যাহত রদয়দে। 

৮. ওদয়ব জপাট যাল 

হালনাগাে 

জজলা ও শবভাগীয় পর্ যাদয়র প্রশতটি েপ্তদরর ওদয়ব 

জপাট যাদল তথ্য শনয়শমত হালনাগাে করা এবাং জজলা 

প্রশাসদনর ওদয়ব জপাট যাদল ১১-১৬ তম জগ্রদড 

কম যরতদের নাদমর সাদে শাখার নামসহ হালনাগাে 

করদত হদব। 

জজলা ও উপদজলা পর্ যাদয় প্রশতটি েপ্তদরর ওদয়ব 

জপাট যাদলর তথ্য শনয়শমত হালনাগাে এবাং জজলা 

প্রশাসদনর ওদয়ব জপাট যাদল ১১-১৬ তম জগ্রদড 

কম যরতদের নাদমর সাদে শাখার নামসহ হালনাগাে 

কার্ যক্রম গ্রহণ করা হদয়দে। 

 

 
 

 

 

 

(প্রিা: হারিল উবিন) 

সহকােী কবিশনাে 

আইবসটি শাো  

প্রজলা েশাসরকে কার্ যালয় 

জয়পুেহার্ 

প্র ান : ০২৫৮৯৯১৫০৬৬ 

acictjoypurhat@gmail.com 


