
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

আইিস  শাখা

...

সভাপিত িজ এস এম জাফরউ াহ, এনিডিস 
 িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ২২ সে র ২০২২ ি .
সভার সময় বলা ১.০০ ঘ কা

ান িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী এর সে লন ক
উপি িত পিরিশ -ক
উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভায় জানােনা হয় য, জনগেণর দারেগাড়ায় ই- সবা
িনি ত করাসহ িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে  িত  ম ণালয়/িবভাগ/দ ের ই- সবা কায ম বা বায়ন এবং ন  দােনর
জ  অ াসপায়ার  ই নােভট (এ আই) া াম সংি  কমকতাগেণর স মতা ি র জ  িবিভ  কম িচ বা বায়ন করেছ। এ

ি য়ার অংশ িহেসেব মি পিরষদ িবভাগ ও অ াসপায়ার  ই নােভট (এ আই) া ােমর যৗথ উে ােগ নাগিরক সবা দােনর
জ  সংি  কমকতােদর স মতা ি র লে  সারােদেশর ায় রাজশাহী িবভােগ িবভাগীয় পযােয় নাগিরক সবায় উ াবনী
িবষয়ক িশ ণ দান করা হেয়েছ। িশ ণ া  কমকতাগণ   দ ের িবিভ  উ াবনী উে াগ হণ কেরেছন এবং দ র

ধানগণ িনয়িমত তােদর কাজেক মিনটিরং করেছন।

০২। সভায় আেরাও জানােনা হয় য, বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) এর বা বায়েনর জ  ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না
২০২২-২০২৩ অথ বছের িবভাগীয় ও জলা পযােয় হণ করা হেয়েছ এবং তা বা বায়ন কায ম অ াহত রেয়েছ। অত:পর
কাযপ  অ যায়ী সভার কাজ আর  করার জ  অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (উ য়ন ও আইিস ), রাজশাহী িবভাগ,
রাজশাহীেক অ েরাধ করা হয়। সভায় িন প িবষেয় আেলাচনা ও িস া  হীত হয়:

ঃঃ আেলাচনারআেলাচনার   
িবষয়িবষয়

আেল াচন াআেল াচন া  িস ািস া বা ব ায়নকারীব া ব ায়নকারী  
ক পক প

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫

১. গত সভার 
কাযিববরণী 
অ েমাদন

গত ১৮ এি ল ২০২২ ি .      
 তািরেখ অ ি ত িবভাগীয় 
ইেনােভশন েমর সভার 
কাযিববরণীেত কান প 
সংেশাধনীর েয়াজনীয়তা আেছ 
িকনা তা সদ েদর িনকট জানেত 
চাওয়া হয়। সভার সদ গণ 
কাযিববরণী স কভােব িলিখত 
হেয়েছ মেম সভােক অবিহত 
কেরন।

গত ১৮ এি ল ২০২২ ি . তািরেখ 
অ ি ত িবভাগীয় ইেনােভশন 

েমর সভার কাযিববরণীেত 
কান প সংেশাধনী না থাকায় 

সবস িত েম তা ঢ়ীকরণ করা 
হয়।

 অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার (উ য়ন 
ও আইিস ), 
রাজশাহী িবভাগ
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২. ববত  সভার 
িস া  
বা বায়ন হার

গত ১৮ এি ল ২০২২ ি .      
 তািরেখ অ ি ত িবভাগীয় 
ইেনােভশন েমর সভায় ৭  
িস া  হীত হয়। ত ে  ৬  
িস া  বা বািয়ত হয়। িস া  
বা বায়ন হার ৯০%

িস া  বা বায়ন হার শতভাগ 
করার চ া করেত হেব।

 িবভাগীয় 
ইেনােভশন েমর 
সদ

৩. জলা িভি ক 
উ াবন 

সভায়, এ িবভােগ হীত জলা 
িভি ক ২০২২-২০২৩ অথ 
বছের উ াবনী পাইলট কে র 
কায ম হণ করা হেয়িছল 
তা জলা শাসকগেণর কাযালেয়র 
ওেয়ব পাটােল ইেনােভশন কণার 
নােম সাব ম েত আপেলাড 
করাসহ পাইলট ক েলা 
বা বায়ন করার িবষেয় সভায় 
আেলাচনা করা হয়।

উপেজলা/ জলা পযােয় য সকল 
উ াবনী উে াগ েলা চলমান 
রেয়েছ স েলার জলািভি ক 
তািলকা কের ২০২২-২০২৩ অথ 
বছেরর চলমান উ াবনী ক  
নােম জলা শাসকগেণর 
কাযালেয়র ওেয়ব পাটােল 
ইেনােভশন কণার নােম সাব 
ম েত আপেলাডসহ পাইলট 
ক েলা বা বায়ন িনি ত 

করেত হেব।

১। অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার (উ য়ন 
ও আইিস ), 
রাজশাহী িবভাগ
২। জলা শাসক 
(সকল),
 রাজশাহী িবভাগ।

৪. উ াবনী 
উে াগ 
পিরদশন ও 
মিনটিরং

সভায়, মাঠ পযােয়র উ াবনী 
উে াগ েলা িনয়িমত পিরদশন ও 
মিনটিরং অ াহত রাখার িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়।

উ াবনী উে াগ েলা িনয়িমত 
পিরদশন ও মিনটিরং কায ম 
অ াহত রাখেত হেব।

১। জলা শাসক
(সকল), রাজশাহী 
িবভাগ

২। িবভাগীয় 
ইেনােভশন েমর 
সদ /িবভাগীয় 
দ র ধানগণ

৫. জলা 
ইেনােভশন 

েমর বািষক 
উ াবন 
কমপিরক না 

১। সভায়, ২০২২-২০২৩ অথ 
বছেরর বািষক ই-গভ া  ও 
উ াবন কমপিরক না িবভাগীয় ও 
জলা পযােয়র ওেয়ব পাটােলর 

ইেনােভশন কণার নােম সাব 
ম েত আপেলাডসহ 

কমপিরক না বা বায়ন করার 
িবষেয় আেলাচনা করা।
 ২। সভায় জলা পযােয়র 
২০২২-২০২৩ অথ বছেরর বািষক 
ই-গভ া  ও উ াবন 
কমপিরক নার অধবািষক 

ায়ন  িতেবদন আগামী 
০৮/০১/২০২৩ ি . তািরেখর মে  
এ কাযালেয় রেণর িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়।

 ২০২২-২০২৩ অথ বছেরর বািষক 
ই-গভ া  ও উ াবন 
কমপিরক না (এিপএর 
সংেযাজনী-৫) িবভাগীয় ও জলা 
পযােয়র ওেয়ব পাটােলর 
ইেনােভশন কণার নােম সাব 
ম েত আপেলাডসহ 

কমপিরক না বা বায়ন িনি ত 
করেত হেব।
২। জলা পযােয়র ২০২২-২০২৩ 
অথ বছেরর বািষক ই-গভ া  ও 
উ াবন কমপিরক নার অধবািষক 

ায়ন  িতেবদন আগামী 
০৮/০১/২০২৩ ি . তািরেখর মে  
এ কাযালেয় রণ িনি ত করেত 
হেব।

১। জলা 
শাসক (সকল),

 রাজশাহী িবভাগ
২। িবভাগীয় 
ইেনােভশন েমর 
সদ / িবভাগীয় 
দ র ধানগণ।
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৬. ইেনােভশন 
েমর সভা 

জলা ও উপেজলা ইেনােভশন 
েমর সভা িনয়িমত আেয়াজন 

এবং সভার 
কাযিববরণী  মি পিরষদ িবভােগ 

রণ বক -  ওেয়ব 
পাটােলর ইেনােভশন 

কণাের আপেলাড করার িবষেয় 
সভায় আেলাচনা করা হয়। 

জলা ও উপেজলায় ইেনােভশন 
েমর সভা আেয়াজন কের সভার 

কাযিববরণী মি পিরষদ িবভােগ 
রণ বক -  ওেয়ব 

পাটােলর ইেনােভশন 
কণাের আপেলাড করেত হেব।

১। জলা 
শাসক (সকল),

 রাজশাহী িবভাগ
২। িবভাগীয় 
ইেনােভশন েমর 
সদ / িবভাগীয় 
দ র ধানগণ।

৭. মািসক উ য়ন 
সম য় সভায় 
ইেনােভশন

সং া  
আেলাচনা 

উপেজলা/ জলা/িবভাগীয় উ য়ন 
সম য় সভায় ইেনােভশন কায ম 
িনেয় আেলাচনা করার উপর 

ােরাপ করা হয়। সভায় আরও 
বলা হয়, সম য় সভায় ইেনােভশন 
সং া  আেলাচনা হেল এক দ র 
অ  দ েরর ইেনােভশন কায ম 
স েক জানেত পারেব যা 
ইেনােভশন কমপিরক না 
বা বায়েন সহায়ক হেব।

উপেজলা/ জলা/িবভাগীয় 
উ য়ন সম য় সভায় িবিভ  
দ েরর উ াবনী কায ম সং া  
িবষেয় আেলাচনা করেত হেব।

১। জলা শাসক
(সকল), রাজশাহী 
িবভাগ

২। িবভাগীয় 
ইেনােভশন েমর 
সদ /িবভাগীয় 
দ র ধানগণ।

৮. ওেয়বেপাটাল 
হালনাগাদ 

জলা ও িবভাগীয় পযােয়র িত  
দ েরর ওেয়ব পাটােল ত  
িনয়িমত হালনাগাদ করা এবং 
জলা শাসেনর ওেয়ব পাটােল 

১১-১৬তম েড কমরতেদর 
নােমর সােথ শাখার নাম উে খ 
করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা 
হয়। 

জলা ও িবভাগীয় পযােয়র িত  
দ েরর ওেয়ব পাটােল ত  
িনয়িমত হালনাগাদ করা এবং 
জলা শাসেনর ওেয়ব পাটােল 

১১-১৬তম েড কমরতেদর 
নােমর সােথ শাখার নামসহ 
হালানাগাদ করেত হেব।

১। জলা 
শাসক (সকল),

 রাজশাহী িবভাগ
২। িবভাগীয় 
ইেনােভশন েমর 
সদ /িবভাগীয় 
দ র ধানগণ
৩। সহকারী 

া ামার, িবভাগীয় 
কিমশনােরর 
কাযালয়, রাজশাহী

পিরেশেষ সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 

 

িজ এস এম জাফরউ াহ, এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১৭.০২.০০১.২২.৯৫ তািরখ: 
২৫ সে র ২০২২

১০ আি ন ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
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৩) সিচব, সম য় ও সং ার, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ
৪) ক  পিরচালক ( সিচব), এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম
৫) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, রাজ , িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৬) অিতির  উপ-মহা িলশ পিরদশক, রাজশাহী র , রাজশাহী
৭) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, সািবক, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৮) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৯) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
১০) জলা ািজে ট, জলা শাসেকর কাযালয়, নােটার
১১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নও া
১২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, াপাইনবাবগ
১৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, পাবনা
১৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ
১৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ব ড়া
১৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জয় রহাট
১৭) ধান েকৗশলী, রাজশাহী িস  কেপােরশন, রাজশাহী
১৮) অিতির  ধান েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র, রাজশাহী
১৯) পিরচালক, ািণস দ অিধদ র, রাজশাহী
২০) অিতির  পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, রাজশাহী
২১) িবভাগীয় উপপিরচালক, িবভাগীয় মৎস অিধদ র, রাজশাহী
২২) উপ-পিরচালক (ভার া ) , মা িমক ও উ  িশ া, রাজশাহী অ ল
২৩) উপ-পিরচালক, াথিমক িশ া, রাজশাহী অ ল
২৪) কিমশনােরর একা  সিচব, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী (মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )
২৫) জনাব মাঃ সিলম রজা, সহকারী া ামার, (সং  িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী)

 

এ. এন. এম. মঈ ল ইসলাম 
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার
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