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গাপালগ  জলা ইেনােভশন েমর নেভ র ২০১7 মােসর সভার কায িববরণী 

 
সভাপিত : মাঃ আঃ জিলল, অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), গাপালগ  
সভার ান  : জলা শাসক, গাপালগ  এর সে লন ক  
সভার তািরখ  : ২০ নেভ র ২০১৭  
সময়  : র ০৩.০০ টা  
উপি ত সদ  : পিরিশ -“ক” 
 
 সভাপিত সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। এরপর িতিন উপি ত সকলেক ইেনােভশন 
স েক  আেলাচনার আহবান জানান। 
 

সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িন প িস া স হ হীত হয়ঃ 
িমক 
নং 

আেলাচনা হীত িস া  বা বায়নকারী 

০১ সভাপিত জানান উপেজলা পয ােয়র 
ইেনােভশন ম কান ইেনােভশন উে াগ 

হণ কেরেছ িক না তা জানা দরকার এবং 
তােদর ইেনােভশন েমর সভায় জলা 
ইেনােভশন েমর একজন সদ  উপি ত 
থাকা েয়াজন। 

উপেজলা ইেনােভশন েমর মািসক সভায় 
জলা ইেনােভশন েমর একজন সদ েক 

আম ন জানােত হেব এবং মািসক সভার 
কায িববরনী এ দ ের রণ করেত হেব। 

১। উপেজলা িনব াহী 
অিফসার (সকল) 

০২ সহকারী পিরচালক, জলা কম সং ান ও 
জনশি  অিফস, গাপালগ  সভায় জানান 
য, সরকািরভােব িবেদেশ যেত আ হী 

িনবি ত কম েদর পাসেপাট  করার ি য়া 
আরও সহজ করা েয়াজন। 

িনবি ত কম গেণর পাসেপাট করার 
ি য়া সহজ করার পদে প িহেসেব 

তােদর িফ ারি  হণ, ছিব তালা এবং 
াট কাড  সরবরােহর জ  জলা 

কম সং ান অিফেস পাসেপাট  অিফেসর 
এক  এক  থ খালা যেত পাের। 

েয়াজেন সখােন পাসেপাট  অিফেসর 
একজন কম কতা/ কম চারী থাকেত পাের। 

১। উপ-পিরচালক, জলা 
পাসেপাট  অিফস, 
গাপালগ  

২। সহকারী পিরচালক, 
জলা কম সং ান ও 

জনশি  অিফস 

০৩ উপ-পিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, 
গাপালগ  সভায় জানান, জলা 
শাসেকর কায ালয় হেত ানীয় ক াবল 

অপােরটেরর এক  চ ােনল িনয় ণ করা 
গেল স চ ােনেল জলার সকল দ েরর 

িবিভ  সা লার ও িব ি  দান করা 
সহজ হেতা। 

এ িবষেয় জলা শাসক মেহাদেয়র সােথ 
আেলাচনা কের অিত ত এই পদে প 
বা বায়ন করেত হেব। 

১। অিতির  জলা 
শাসক (িশ া ও 

আইিস ) 
২। উপ-পিরচালক, ব 
উ য়ন অিধদ র 
৩। অিফস ধান (সকল) 

 

অতঃপর সভায় আর কান আেলাচ িচ না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

 

( মাঃ আঃ জিলল) 
অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ) 

গাপালগ   
ফানঃ ০২-৬৬৮৫০১২ 



 

ারক নং-০৫.৩০.৩৫০০.০২৩.০৯.০১২.১৫-                                    তািরখঃ 
আষাঢ় ১৪২২ ব া  
 ন ২০১৫ ি া  

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলাঃ 
 

০১। অিতির  কিমশনার (সািব ক/ উ য়ন), উ য়ন শাখা, কিমশনার, ঢাকা িবভাগ এর কায ালয়, ঢাকা। 

০২। …………………………………………………………….., গাপালগ । 
০৩। সহকারী কিমশনার, গাপনীয় শাখা; জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।  
 

 
 

(মহিসন উ ীন) 
সহকারী কিমশনার 

আইিস  শাখা 
জলা শাসেকর কায ালয়, গাপালগ  

 
 

 


