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িবষয়ঃ নওগ  জলার ২০২১-২২ অথ বছেরর ইেনােভশেনর ত  রণ।  
 

উপ  িবষেয় নওগ  জলার ২০২১-২০২২ অথ বছেরর ইেনােভশেনর ত  িনধািরত ছক মাতােবক ত বক 

মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জে  এতদসহ রণ করা হল।  

 

সং ঃ বণনামেত ০৫ (প চ) পাতা।  

 
 
 

 

( মাঃ হারনু  -অর -রশীদ ) 
জলা শাসক  

নওগ । 
রালাপনীঃ+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ (দ র) 

                 +৮৮-০৭৪১-৬২৪২২ (বাংেলা) 
ই– মইলঃ dcnaogaon@mopa.gov.bd 

 

িবভাগীয় কিমশনার 
রাজশাহী িবভাগ 
রাজশাহী। 

[ ি  আকষণঃ সহকারী কিমশনার, উ য়ন ও আইিস  শাখা] 



নওগ  জলার ২০২১-২২ অথবছেরর ইেনােভশনঃ 
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1 জনাব মা:  ফর রহমান 

উপেজলা পিরবার পিরক না 
কমকতা, পোরশা, নওগা।ঁ 
ufpoporsha@gmail.com 
মাবাঃ 01718-326443 

িকেশারী (২০ বছেরর 
নীেচ) মা  রােধ 
ম েভশন কায ম। 

মিশদ র ইউিনয়ন া  ও 
পিরবার ক াণ কে  িকেশারী 
কণার াপন। গাপণীয়তা বজায় 
রেখ কেশারকালীন ও জনন 
া  িবষয়ক পরামশ দান । 

০১/০৭/২০২০ 
 

িবেশষ গাপণীয়তা না 
থাকায় িকেশারীেদর 
উপি িতর সং া কম 
িছল এবং সম ার 
কথা কাশ করেত 
ল া/ িব ত বাধ 
করেতা। 

বতমােন িকেশারীেদর 
উপি িতর সং া বশ ভাল 
এবং সম ার কথা কাশ 
করেত কান ল া/ িব ত 
বাধ কের না। 

 

  

2 জনাব মোঃ সলুতান 
মাহমদু, 
উপজেলা মহিলা বিষয়ক 
করম্করত্া, পোরশা, 
নওগা।ঁ 
ইমেইলঃ 
uwaoporsha@gmail.co
m   
মোবাঃ 01712-574005 

ইভটিজিং ও যৌন 
হয়রানি 
প্রতিরোধে 
মাধয্মিক 
পরয্ায়ের মেয়ে 
শিকষ্ার্থীদের 
মারশ্াল আট 
প্রশিকষ্ণ।  

মেয়ে শিকষ্ার্থীদের 
প্রশিকষ্ণ।  

06/08/2020 - সনত্োষজনক  

3 জনাব মানিক কমুার সাহা,  
উপজেলা সমন্বয়কারী ও 
শাখা বয্বস্থাপক (সাদা) 
আমার বাড়ি আমার খামার 
প্রকলপ্ ও পলল্ীসঞচ্য় 
বয্াংক, পোরশা, নওগা।ঁ 
ইেমইলঃ 
ebek.porsha@gmail.com 
মোবাঃ 01938-879117 

শতভাগ অনলাইন 
কারয্কর্ম। 

শতভাগ অনলাইন 
কারয্কর্ম। 

07/08/2020 - সনত্োষজনক  



 
4 

জনাব মোঃ মনিরজুজ্ামন, 
উপজেলা ম সয্ 
করম্করত্া, পোরশা, 
নওগা।ঁ 
ইমেইলঃ 
ufoporsha@gmail.com 
মোবাঃ 01723-717899 

উন্নত প্রযকুত্িতে 
মাছ চাষ।  

উন্নত প্রযকুত্িতে মাছ 
চাষ। 

07/08/2020  
- 

সনত্োষজনক  

চলমান পাতা- ২ 
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ইনোভেশনের বরণ্না ইনোভেশন 
উদয্োগ 
গ্রহণের 
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5 জনাব মোঃ মঞজ্ুরুল 

মোরশ্েদ, উপজেলা 
প্রকলপ্ করম্করত্া, 
ইমেইলঃ 
manjorul.phy@gmail.
com 
মোবাঃ 01717-544468  

বা সরিক মেয়াদে 
কষ্দুর্ ঋণ 
সহজীকরন ও 
সদসয্ে পরয্ায় 
দকষ্তা উনন্য়ন, 
সমবায় সচেতনতা 
বদৃধ্ি সমবায় 
বয্বসথ্াপনা বিষয়ে 
প্রশিকষ্ণ। 

বা সরিক মেয়াদে কষ্দুর্ 
ঋণ সহজীকরন ও সদসয্ে 
পরয্ায় দকষ্তা উনন্য়ন, 
সমবায় সচেতনতা বদৃধ্ি 
সমবায় বয্বসথ্াপনা বিষয়ে 
প্রশিকষ্ণ 

07/08/2020 - সনত্োষজনক  

৬ জনাব মোঃ ওয়াসিউর 
রহমান 
উপজেলা মাধয্মিক 
শিকষ্া অফিসার 
নওগাঁ সদর, নওগা ঁ
ইমেলঃ 
washiurrahman66@g
mail.com 
01710-945522 

“মাধয্মিক পরয্ায়ে 
শিকষ্ার্থীদের 
সনুাগরিক হিসেবে 
গড়ে তোলা”।  

সনুাগরিক হিসেবে গড়ে 
ওঠার জন্য যে সমসত্ নীতি 
ও আদরশ্ শিকষ্ার্থীদের 
মধয্ে থাকা দরকার তার 
বয্াপক অনপুস্থিতি লকষ্য্ 
করা যাচছ্ে। শিকষ্ার্থীদের 
সনুাগরিক হিসেবে গড়ে 
তোলার জন্য তার মধয্ে 

১২/০৩/২০
২০ 

মানসম্মত নয়  করোনা ভাইরাস 
জনিত কারণে সক্লু 
বনধ্ থাকায় এর 
ফলাফল আশানরূুপ 
হয়নি।  

 



নমর্তা, ভদর্তা, 
মানবিকতা, সজৃনশীলতা, 
সহমর্মিতা, আবেগপ্রবণ ও 
ধৈরয্য্ের গনুাবলীর বিকাশ 
সাধন দরকার। এজনয্ 
প্রতিটি 
কল্াশে শিকষ্ার্থীদের 
অনসুরণীয় ভাল কাজ ও 
বরজ্নীয় মনদ্ 
কাজের চারট্ থাকবে। 
এছাড়াও পরারথ্ে স্বপন্, 
সনুাগরিক হিসেবে গড়ে 
তোলার জনয্ 
অনসুরণীয় বিষয়াদি ও নীতি 
বাকয্ের চার্ট ঝুলানোর ব্
যবস্থা গর্হণ। 
এ্যাসেমবেলিতে পর্তিদিন 
নীতিবাকয্ ও পরারথ্ স্বপন্ 
নিয়ে আলোচনার বয্বসথ্া 
গর্হণ। এছাড়া শারীরিক 
সসুথ্তার জনয্ 
সব্াসথ্্যবিধি মেনে চলা 
মাকস্ ব্যবহার ও কিছ ু
সহজ টিপস প্রদরশ্নের 
বয্বসথ্া গর্হণ।    

 
 

চলমান পাতা- ৩ 
 

পাতা- ৩ 
 

ক্
রঃ

ইনোভেটরের নাম, 
পদবী, 

ইনো
ভেশনে

ইনোভেশনের বরণ্না ইনোভেশন 
উদয্োগ 

ইনোভেশন 
উদয্োগ 

ইনোভেশন 
উদয্োগ গর্হণের 

মন্ত
বয্ 



নং  ই-মেইল, মোবাইল র 
সংক্ষি
পত্ 
শিরো
নাম 

গ্রহণের 
তারিখ 

গ্রহণের পরূ্ব 
অবসথ্া 

পর ফলাফল 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭. জনাব ডাঃ সব্পন কমুার 
বিশব্াস 
উপজেলা সব্াসথ্্য ও 
পরিবার পরিকলপ্না 
করম্করত্া  
ধামইরহাট, নওগা ঁ
ইমেইলঃ 
dhamoirhat@uhfpo.d
ghs.gov.bd 
01716-145600 

“ডাববি
ন” 

ডাব একটি উপকারী ফল যা পর্চরু 
পরিমানে পটাশিয়াম ও পষুট্িগনু সমদৃধ্। 
হাসপাতালে হাসপাতালে সাধারণত 
ডায়রিয়া এবং ইলেকট্েলাইট 
ইমবয্েলেনস্ রোগীকে ডাব খাওয়ার 
উপদেশ প্রদান করা হয়। তবে 
হাসপাতালে যে কোন রোগীকে দেখতে 
এলে ডাব নিয়ে আসেন। এটি 
সামাজিকতার একটি অংশ। হাসপাতালে 
ভরত্ি রোগীকে  ডাব নিয়ে দেখতে এসে 
যত্রততর্ ডাবের খোসঁা ফেলায় 
হাসপালের পরিবেশ নষট্ হয় ও ডাবের 
খোসঁায় পানি জমে এডিস মশার 
বংশবিসত্ার হয় যা ডেংগু রোগের 
প্রদরুভ্াব ঘটায়। উপজেলা সব্াসথ্্য 
কমপল্েকস্, ধামইরহাট, নওগাঁ ও এর 
বয্তিকর্ম ছিল না। রোগী ও রোগীর 
সব্জনদের বারবার বলর পরেও সরকারী 
বরজ্ ব্যবসথ্াপনার অংশ হিসাবে 
প্রদতত্ ডাষট্বিনে ডাবের খোসঁা 
ফেলতে আগর্হী ছিলনা। এজনয্ 
উপজেলা সব্াসথ্্য কমপল্েকস্ 
ধামইরহাটের উদয্োগে সয্ানিটারি রিং 
দিয়ে বানানো হয় ডাবের খোসঁা ফেলার 
বিশেষ পাতর্ যার নামকরণ করা হয় 
ডাসট্বিন যা মহিলা ও পরুষু ওয়ারড্ সহ 

১১ই 
ডিসেমব্র 
২০২০ ইং 

হাসপাতালের 
চত্বরে যেখানে 
সেখাসে ডাবের 
খোসা ছড়ানো 
ছিটানো ছিল এবং 
ডাবের খোসায় 
পানি জমে এডিস 
মশা বংশবিসত্ার 
করে ডেংগু 
রোগের 
প্রাদর্ুভাব 
হওয়ার সমভ্াবনা 
ছিল। 

হাসপাতালে মহিলা ও 
পুরষু ওয়ারড্সহ 
জরুরী বিভাগের সামনে 
ডাসট্বিন বসানো 
হয়েছে। যার ফলে 
ডাবের খোস জনিত 
বরজ্য্ থেকে 
হাসপাতালের পরিবেশ 
এখন মকুত্।  

 



জরুরী বিভাগের সামনে ডাসট্বিন 
বাসানো হয়েছে। বরত্মানে ডাবের 
খোসা ডাসট্বিনে ফেলতে মানষু আগর্হী 
তচ্ছে। ফলে ডাবের খোসা জনিত বজয্ 
থেকে হাসপাতালের পরিবেশ এখন মকুত্। 

 
 
 
 
 
 
 

চলমান পাতা- ৪ 
পাতা- ৪ 

 

ক্
রঃ
নং 

ইনোভেটরের নাম, 
পদবী, 

 ই-মেইল, মোবাইল 

ইনোভেশ
নের 

সংক্ষিপত্ 
শিরোনাম 

ইনোভেশনের বরণ্না ইনোভেশন 
উদয্োগ 
গ্রহণের 
তারিখ 

ইনোভেশন 
উদয্োগ 

গ্রহণের পরূ্ব 
অবসথ্া 

ইনোভেশন 
উদয্োগ গর্হণের 
পর ফলাফল 

মন্তব্
য 
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০
৮ 

জনাব মহুাঃ আব ুতাহির 
উপজেলা নির্বাহী 
অফিসার 
বদলগাছী, নওগাঁ। 
ই-মেইলঃ 
unobadalgachi@mop
a.gov.bd 
মোবাইলঃ 01717-
097261 

সেবা 
প্রাপত্ির 
মান 
উন্নয়ন। 

১) আগত সেবা প্রতয্াশীগণের 
নিরদ্িষট্ বসার জায়গা সথ্ান। 
 
২) বাইক, মোটর বাইক রাখার 
সথ্ান নিরধ্ারণ। 
 
৩) নির্বাহী অফিসারের বসার 
ককষ্, সভা ককষ্ নিহন্িতকরণ।  

১৩/১২/২০
২০ 

১) আগত সেবা 
প্রতয্াশীগণের 
নিরদ্িষট্ কোন 
বসার জায়গা ছিল 
না। 
 
২) বাইক, মোটর 
বাইক রাখার সথ্ান 
নিরধ্ারণ ছিল না। 
  
৩) নির্বাহী 
অফিসারের বসার 
ককষ্, সভা ককষ্ 
অনেকে চিনতে 

১) আগত সেবা 
প্রতয্াশীগণ এখন 
নিরদ্িষট্ বসার স্থানে 
সব্চছ্ন্দে সময় 
অতিবাহিত করতে 
পারছেন। 
 
২) বাইক, মোটর 
বাইক নর্াপদে রাখতে 
পারছেন। 
 
৩) তীর চিহন্িত 
সমব্লিত চেনার 
নিরদ্েশক পল্য্াকারড্ 

 



পারত না।  লাগানোর ফলে সেবা 
প্রতয্াশীগণের সেবা 
গ্রহণ সহজতর 
হয়েছে।  

০
৯ 

জনাব মোঃ আল মামনু 
উপজেলা নির্বাহী 
অফিসার 
রাণীনগর, নওগা।ঁ 
ই-মেইলঃ 
unoraninagar@mopa
.gov.bd 
মোবাঃ 01726-040701 

ব্রেসট্ 
ফিডিং 
করণ্ার 

আগত মহিলা সেবা গর্হীতা যাদের 
ছোট বাচ্চা আছে সেসব মহিলা 
তাদের বাচচ্াদের বকুের দধু 
খাওয়ানোর সবুিধার্থে নির্মিত 
করণ্ার। 

১২/০৩/২০
২০ 

আগে আগত মহিলা 
সেবা গর্হীতাগণ 
তাদের বাচচ্াদের 
বকুের দধু 
খাওয়াতে সমসয্ায় 
পড়ত।  

বাসত্বায়নের পর 
তারা স্বাচছ্ন্দে 
তাদের বকুের দধু পান 
করাতে পারবেন।  

২০২০-
২১ 
অথবছের 
বা বায়ন 

১
০ 

জনাব মোঃ আল মামনু 
উপজেলা নির্বাহী 
অফিসার 
রাণীনগর, নওগা।ঁ 
ই-মেইলঃ 
unoraninagar@mopa
.gov.bd 
মোবাঃ 01726-040701 

মহিলাদের 
নামাজের 
সথ্ান 

আগত মহিলা সেবা গর্হীতাগণের 
নামাজের জনয্ আলাদা স্থান 
নির্মাণ।  

১২/০৩/২০
২০ 

আগে আগত মহিলা 
সেবাগর্হীতাগণ 
ঠিকমত নামাজ 
আদায় করতে 
পারতেন না। 

মহিলা 
সেবাগর্হীতাগণ 
নির্মিত সথ্ানে 
সময়মত নামাজ 
আদায় করতে 
পারবেন।  

২০২০-
২১ 
অথবছের 
বা বায়ন 

 
 
 

চলমান পাতা- ৫ 
পাতা- ৫ 

 

ক্
রঃ
নং 

ইনোভেটরের নাম, 
পদবী, 

 ই-মেইল, মোবাইল 

ইনোভেশ
নের 

সংক্ষিপত্ 
শিরোনাম 

ইনোভেশনের বরণ্না ইনোভেশন 
উদয্োগ 
গ্রহণের 
তারিখ 

ইনোভেশন 
উদয্োগ 

গ্রহণের পরূ্ব 
অবসথ্া 

ইনোভেশন 
উদয্োগ গর্হণের 
পর ফলাফল 

মন্তব্
য 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 



১
১ 

জনাব মোঃ রাশেদলু 
ইসলাম 
সহকারী কমিশনার 
(ভমূি) 
রাণীনগর, নওগা।ঁ 
ই-মেইলঃ 
aclraninagar@mopa.
gov.bd 
মোবাঃ 01911-113897 

ভমূি 
উন্নয়ন 
কর পর্দান 

কোন ভমূি মালিক ০২ বছর পরয্নত্ 
ভমূি উনন্য়ন কর প্রদান না করলে 
মোবাইল ফোন/ এস, এম, এস এর 
মাধয্মে ভমূির মালিককে ভমূি 
উন্নয়ন কর পরিশোধের বিষয়টি 
জানানো।  

০৯/০৯/২০
২০ 

ভমূি মালিকগণ ভমূি 
উন্নয়ন কর 
পরিশোধ নিয়ে 
বিভিনন্ জটিলতা/ 
ভোগান্তির 
সব্ীকার হতেন।  

ভমূি মালিকগণ 
সারট্িফিকেট মামলা 
সহ ভমূি নিয়ে বিভিনন্ 
জটিলতা থেকে মকুত্ 
থাকতে পারবেন।  

২০২০-
২১ 
অথবছের 
বা বায়ন 

১
২ 

জনাব মোঃ রহুলু আমীন 
উপজেলা মাধয্মিক 
শিকষ্া অফিসার 
রাণীনগর, নওগা।ঁ 
ই-মেইলঃ 
useoraninagor@gmai
l.com 
মোবাঃ 01753-244512 

সড়ক 
দরূ্ঘটনা 
প্রতিরোধে 
শিকষ্ার্থী
দের মাঝে 
সচেতনতা 
সষৃট্ি।  

প্রতি বছর সড়ক দরূ্ঘটনায় অনেক 
শিকষ্ার্থী পর্াণ হারায় বা 
পুঙগ্তুব্বরণ করে। সে লকষ্য্ে 
রাণীনগর উপজেলায় মাধয্মিক 
পরয্ায়ে শিকষ্ার্থীদের শিকষ্া 
প্রতিষঠ্ানে যাতায়াত সড়ক/ রাসত্া 
পারাপার সচেতনতামলূক করম্সূচী।  

১২/০৮/২০১
৯ 

ইনোভেশন 
কারয্কর্ম 
গর্হণের পরূ্বে 
সড়ক/ রাসত্া 
পারাপারে 
শিকষ্ার্থীরা 
কতটকুু সতরক্তা 
অবলম্বন করবে 
বা কিভাবে 
পারাপার হবে তা 
বুঝতোনা।  

ইনোভেশন 
কারয্কর্ম গর্হণের 
পর সড়ক/ রাসত্া 
পারাপারে 
শিকষ্ার্থীরা অনেক 
সতরক্ হয়েছে এবং 
সড়ক দরূঘ্টনা থেকে 
নিরাপদ আছে।  

চলমান 

১
৩ 

জনাব মোঃ সাজজ্াদ 
হোসেন সোহেল 
কষৃি সম্পর্সারণ 
অফিসার 
রাণীনগর, নওগা।ঁ 
ই-মেইলঃ 
sohelbau20@gmail.co
m 
মোবাঃ 01717-686447 

লতি কচ,ু 
নিউটন কচ ু
চাষে 
আত্নকরম্
সংসথ্ান 
সষৃট্ি।  

উদব্দুধ্ করণের মাধয্মে কচ ু চাষ 
সমপ্্রসারণ।  

০৩/০১/২০২
১ 

০০ হেকট্র ৫.০০ হেকট্র চলমান 

 
 
 
 
 



অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ) 
নওগ  


