
কুষ্টিয়া জেলা ইননানেশন টিম কর্তকৃ গৃহীত বাষ্টষকৃ কমপৃষ্টিকল্পনা-২০১৬ 

কম ৃপষ্টিকল্পনা ক্রষ্টমক নং ষ্টবষয় বাস্তবায়ন পষ্টিকল্পনা সংখ্যা বাস্তবায়নকাল 

স্বল্প জময়াদী 

১ ষ্টসটিনেন চার্াৃি প্রনতেক দপ্তনিি ষ্টসটিনেন চার্াৃি স্ব স্ব ওনয়ব জপার্াৃল ও জেসবুক জপনে সংন ােন। ২০০ টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

োনুয়াষ্টি-মাচ ৃ ২০১৬ 

 

 

 

 

২ জসাশ্যাল 

ষ্টমষ্টিয়াি ব্যবহাি 

ষ্টনষ্টিতকিণ 

জেলা ও উপনেলা প াৃনয়ি জ  সকল সিকাষ্টি দপ্তি এখনও জেসবুক জপে জখানলষ্টন 

তানদিনক জেসবুক জপে খুনল ষ্টলনেি মাধ্যনম জেলা প্রশাসননি সানে যুক্ত হনত হনব। প্রষ্টত 

দপ্তনিি ষ্টনয়ষ্টমত কমকৃানেি জপাস্ট প্রদান। 

৫০ টি 

৩  

সন্তুষ্টি েষ্টিপ 

জেলা ও উপনেলা প াৃনয় সিকাষ্টি জসবাসমূনহি ষ্টবষনয় জেসবুনক নাগষ্টিক সন্তুষ্টিি েষ্টিপ 

চালাননা, প্রনয়ােনন গণশুনাষ্টন গ্রহণ কনি নাগষ্টিক চাষ্টহদা ষ্টনরুপন পূবকৃ ষ্টচষ্টিত নাগষ্টিক 

জসবা সহেীকিনণ  ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 

 

-- 

৪ উদ্ভাবনী আইষ্টিয়া 

আহবান 

সিকাষ্টি দপ্তি সমূনহি পাশাপাষ্টশ জমষ্টিনকল কনলে, ষ্টবশ্বষ্টবদ্যালয়, পষ্টলনর্কষ্টনক ও 

জবসিকাষ্টি দপ্তিসমূহ  হনত উদ্ভাবনী আইষ্টিয়া আহবান পূবকৃ ব্যাপক প্রচািণা চালাননা। 

৫০ টি 

 

৫ চলমান আইষ্টিয়াসমূহ 

প াৃনলাচনানে 

সংনশাধন ও 

পষ্টিমােনৃ 

জেলা ও উপনেলা প াৃনয় চলমান উদ্ভাবনী আইষ্টিয়াসমূহ জেলা ইননানেশন টিনমি সোয় 

ষ্টবশদ আনলাচনানে সংনশাধন ও পষ্টিমােনৃ। 

৭৪টি 

৬ জমন্টি ততিী জেলা ও প্রনতেক উপনেলা হনত ১(এক) েন কনি জমন্টি প্রস্তুতকিণ। ০৭ েন 

 

 

 

 

 

 

মধ্য জময়াদী 

১ আইষ্টিয়া 

ম্যাননেনমন্ট ও জেল 

আপ 

জেলা প াৃনয়ি দপ্তি প্রধানগণ তাঁি ষ্টনে দপ্তনিি ষ্টবদ্যমান জসবাসমূনহি মনধ্য অগ্রাষ্টধকাি 

ষ্টেষ্টিনত একটি জসবা ষ্টনধাৃিণপূবকৃ উক্ত জসবা প্রদাননি প্রচষ্টলত পদ্ধষ্টত সোয় উপস্থাপন 

কিনবন। উপস্থাষ্টপত জসবা পদ্ধষ্টত সম্পনক ৃসোয় উপষ্টস্থত সদস্যবৃন্দ তাঁনদি সুষ্টচষ্টেত মতামত 

প্রদান কিনবন। উক্ত মতামনতি জপ্রষ্টিনত সো সবসৃ্মতষ্টতক্রনম প্রচষ্টলত জসবা পদ্ধষ্টতনত 

গুনগত পষ্টিবতনৃ আনয়ন। 

৬০ 

োনুয়াষ্টি-জুলাই ২০১৬ 

২ প্রষ্টশিণ/কমশৃালা উপনেলা প াৃনয়ি কমকৃতাৃনদি ষ্টননয় নাগষ্টিক জসবায় উদ্ভাবন সংক্রাে প্রষ্টশিণ/কমশৃালা 

আনয়ােনপূবকৃ ইননানেশন আইষ্টিয়া সৃেননি পদনিপ গ্রহণ। 

৬×৩৫=

২১০ েন 

৩ অনলাইন িার্ানবস জসবাপ্রদানকািী ও জসবাগ্রাহীতানদি একটি তথ্যবহুল এবং ষ্টনর্ভলৃ অনলাইন িার্ানবস 

প্রস্তুতকিণ। উক্ত িার্ানবনস  জকান পাইলর্ প্রকল্প কত শতাংশ অগ্রগষ্টত হল জস সম্পনক ৃ 

ষ্টনয়ষ্টমত হালনাগাদ কিা হনব।  

-- 

৪ ষ্টনয়ষ্টমত পষ্টিদশনৃ চলমান উদ্ভাবনী আইষ্টিয়াসমূহ জেলা প্রশাসক, অষ্টতষ্টিক্ত জেলা প্রশাসক, সংষ্টিি দপ্তনিি 

জেলা প্রধানগণ ও উপনেলা ষ্টনবাৃহী অষ্টেসািগণ কর্তকৃ ষ্টনয়ষ্টমত পষ্টিদশনৃ ও এ সংক্রাে 

প্রষ্টতনবদন মতামত সহ জেলা ইননানেশন টিনমি সোয় ষ্টনয়ষ্টমত উপস্থাপন এবং 

প াৃনলাচনা।   

-- 

৫ ইননানেশন 

আইষ্টিয়াসমূনহ স্থানীয় 

েনপ্রষ্টতষ্টনষ্টধ ও 

েনগণনক 

সম্পৃক্তকিণ 

ইননানেশন আইষ্টিয়াসমূহ জর্কসইকিণ ও েনবান্ধব কিাি লনিে স্থানীয় েনপ্রষ্টতষ্টনষ্টধ ও 

েনগণনক সম্পৃক্তকিনণি েন্য জেলা প াৃনয় জস্টকনহাল্ডািনদি ষ্টননয় অবষ্টহতকিণ সোি 

আনয়ােন। 

 

 

০৩ টি 



 

দীর্নৃময়াদী 

 

১ মাষ্টসক সো 

 

প্রষ্টত মানস জেলা ও উপনেলা প াৃনয় ইননানেশন টিনমি মাষ্টসক সোি আনয়ােন। ১২টি 

োনুয়াষ্টি-ষ্টিনসম্বি ২০১৬ 

২ ইননানেশন সানকলৃ প্রষ্টত ৩ মাস অেি জেলা প াৃনয় ৬ মাস অেি উপনেলা প াৃনয়  ইননানেশন সানকলৃ এি 

আনয়ােন। 

০২ টি 

৩ ইননানেশন সানকনৃল 

পুিোি প্রদান 

 প্রষ্টত ৩ মাস অেি জেলা প াৃনয় ও প্রষ্টত ৬ মাস অেি উপনেলা প াৃনয়  আনয়াষ্টেত 

ইননানেশন সানকনৃল সেল ইননানেশন আইষ্টিয়া বাস্তবায়নকািীনক পুিোি প্রদান। 

১৪ টি 

৪ জসাশ্যাল ষ্টমষ্টিয়া 

সংলাপ 

প্রষ্টত ৬ মাস অেি জেলা ও উপনেলা প াৃনয় জসাশ্যাল ষ্টমষ্টিয়া সংলাপ অনুষ্টিত হনব এবং 

এি মাধ্যনম ১৬৫০০ েন জেসবুক ইউোিসহ অন্যান্য অংষ্টশেননদি সম্পৃক্ত কিণ। 

১৪ টি 

৫ উদ্ভাবনী আইষ্টিয়া 

বাস্তবায়নন অোৃয়ননি 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

জেলা ও উপনেলাওয়ািী চলমান   ইননানেশন আইষ্টিয়াগুনলাি সেল বাস্তবায়ননি েন্য 

স্থানীয় সিকাি প্রষ্টতিান (ইউষ্টনয়ন , উপনেলা পষ্টিষদ ও জেলা পষ্টিষদ) হনত অোৃয়ননি 

েন্য ব্যবস্থাকিণ। 

-- 

৬ পাইলর্ উনদ্যাগ সমাপ্ত উদ্ভাবনী পাইলর্ উনদ্যাগ সমাপ্ত কিণ। ৬০ টি 

৭ কোসনকষ্টিং 

ওয়াকশৃপ 

উপনেলা প াৃনয় চলমান ইননানেশন প্রকল্প সংক্রাে কোসনকষ্টিং ওয়াকশৃনপি আনয়ােন। ০৬ টি 

৮ জিষ্টিনকশন সেলোনব বাস্তবাষ্টয়ত ইননানেশন প্রকল্পগুনলা োতীয় প াৃনয় জিষ্টিনকর্ কিাি েন্য সংষ্টিি 

মন্ত্রনালয়নক উদ্বুদ্ধকিণ। 

-- 

৯ প্রকাশনা প্রকাশ সেলোনব বাস্তবাষ্টয়ত ইননানেশন প্রকল্পগুনলা ষ্টননয় প্রষ্টত ৬ মাস অেি আেি প্রকাশনা 

প্রকাশ। 

০২ টি 

 

 

 

 


