কুষ্টিয়া জেলা ইননানেশন টিম কর্তক
ৃ গৃহীত বাষ্টষ ৃক কমৃপষ্টিকল্পনা-২০১7
কমৃ
পষ্টিকল্পনা

ক্রষ্টমক
নং
১
২
৩

স্বল্প জময়াদী

মধ্য জময়াদী

৪

ষ্টবষয়

বাস্তবায়ন পষ্টিকল্পনা

ষ্টসটিনেন চার্ ৃাি

প্রধানমন্ত্রীি কার্ ৃালনয়ি গেৃননন্স ইননানেশন ইউষ্টনর্ হনত প্রাপ্ত সব ৃনশষ ষ্টননদ ৃশনা অনুর্ায়ী
জেলা পর্ ৃানয়ি প্রনতেক দপ্তনিি ষ্টসটিনেন চার্ ৃাি স্ব স্ব ওনয়ব জপার্ ৃাল ও জেসবুক জপনে
সংনর্ােন এবং জেলাি সকল দপ্তনিি ষ্টসটিনেন চার্ ৃানিি সমন্বনয় একটি সংকলন প্রকাশ
জসাশ্যাল
জেলা, উপনেলা,ইউষ্টনয়ন পর্ ৃানয়ি সকল সিকাষ্টি, জবসিকাষ্টি দপ্তি, এনষ্টেও, ষ্টশক্ষা
ষ্টমষ্টিয়াি ব্যবহাি
প্রষ্টতষ্ঠাননি জেসবুক জপনেি ষ্টলঙ্ক জকন্দ্রীয়োনব জেলা প্রশাসননি জপে হনত জশয়াি কনি
ষ্টনষ্টিতকিণ
একটি সুবৃহৎ আন্তঃ জনর্ওয়াকৃ ততষ্টি কিা
২০১৬ সানল জেলা পর্ ৃানয় সিকাষ্টি জসবাসমূনহি ষ্টবষনয় জেসবুনক নাগষ্টিক সন্তুষ্টিি েষ্টিপ
সন্তুষ্টি েষ্টিপ
চালাননা হনয়নে । গণশুনাষ্টন গ্রহণ এবং জসাশ্যাল ষ্টমষ্টিয়াি মাধ্যনম জেলা ও উপনেলা পর্ ৃানয়
নাগষ্টিক সন্তুষ্টিি েষ্টিপ কার্ ৃক্রম সম্প্রসািণ।
উদ্ভাবনী আইষ্টিয়া আহবান সিকাষ্টি দপ্তি সমূনহি পাশাপাষ্টশ জমষ্টিনকল কনলে, ষ্টবশ্বষ্টবদ্যালয়, পষ্টলনর্কষ্টনক ও
জবসিকাষ্টি দপ্তিসমূহ হনত নতুন উদ্ভাবনী আইষ্টিয়া আহবান।

৫

চলমান আইষ্টিয়াসমূহ
পর্ ৃানলাচনানন্ত সংনশাধন
ও পষ্টিমােৃন

জেলা ও উপনেলা পর্ ৃানয় চলমান উদ্ভাবনী আইষ্টিয়াসমূহ জেলা ইননানেশন টিনমি সোয়
ষ্টবশদ আনলাচনানন্ত সংনশাধন ও পষ্টিমােৃন।

৬

জমন্টি ততিী

১

প্রষ্টতষ্ঠান ষ্টেষ্টিক জেসবুক
টিষ্টে লাইে জপে ততষ্টি

জেলা পর্ ৃানয় চলমান ইননানেশন কার্ ৃক্রম ত্বিাষ্টন্বত ও গষ্টতশীল কিাি লনক্ষে উৎসাহী
কমৃকতৃানদি মধ্য হনত জমন্টি ষ্টননয়াগ ।
জেলা, উপনেলা,ইউষ্টনয়ন পর্ ৃানয়ি উনেখনর্াগ্য সিকাষ্টি, জবসিকাষ্টি দপ্তি, এনষ্টেও, ষ্টশক্ষা
প্রষ্টতষ্ঠাননি নানমি ষ্টবপিীনত জেসবুক টিষ্টে লাইে জপে খুনল েনস্বানথ ৃ ব্যবহাি ষ্টনষ্টিত কিা

২

প্রষ্টশক্ষণ/কমৃশালা

৩

অনলাইন িার্ানবস

উপনেলা পর্ ৃানয়ি কমৃকতৃানদি ষ্টননয় নাগষ্টিক জসবায় উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রষ্টশক্ষণ/কমৃশালা
আনয়ােনপূব ৃক ইননানেশন আইষ্টিয়া সৃেননি পদনক্ষপ গ্রহণ (এটুআই হনত প্রষ্টশক্ষক প্রাষ্টপ্ত
সানপনক্ষ)।
জেলা ও উপনেলা পর্ ৃানয় উদ্ভাবনী আইষ্টিয়াসমূনহি একটি তথ্যবহুল এবং ষ্টনর্ভৃল অনলাইন
িার্ানবস প্রস্তুতকিণ। উক্ত িার্ানবনস জকান পাইলর্ প্রকল্প কত শতাংশ অগ্রগষ্টত হল জস
সম্পনকৃ ষ্টনয়ষ্টমত হালনাগাদ কিা হনব।

সংখ্যা

বাস্তবায়নকাল

৭০ টি
দপ্তি
২২০ টি
জেসবুক জপে
১৩টি
দপ্তি
২০ টি নতুন
ইননানেশন
আইষ্টিয়া
৪০টি
ইননানেশন
আইষ্টিয়া

োনুয়াষ্টি-মাচ ৃ
২০১৭

০৭ েন
২০ টি দপ্তি/
প্রষ্টতষ্ঠান

৬×২০=১২০
েন
৭ টি

োনুয়াষ্টি-জুন
২০১৭

১
২

দীর্ ৃনময়াদী

মাষ্টসক সো
ইননানেশন সানকৃল

৩

ইননানেশন সানকৃনল
পুিস্কাি প্রদান

৪

জসাশ্যাল ষ্টমষ্টিয়া সংলাপ

৫
৬

উদ্ভাবনী আইষ্টিয়া
বাস্তবায়নন অথ ৃায়ননি
ব্যবস্থা গ্রহণ
পাইলর্ উনদ্যাগ সমাপ্ত

৭

কোসনকষ্টিং ওয়াকৃশপ

৮

জিষ্টিনকশন

প্রষ্টত মানস জেলা ও উপনেলা পর্ ৃানয় ইননানেশন টিনমি মাষ্টসক সোি আনয়ােন।
প্রষ্টত ৩ মাস অন্তি জেলা পর্ ৃানয় উপনেলা পর্ ৃানয় বাষ্টষ ৃক ইননানেশন সানকৃল এি
আনয়ােন।
প্রষ্টত ৩ মাস অন্তি জেলা পর্ ৃানয় ও উপনেলা পর্ ৃানয় আনয়াষ্টেত বাষ্টষ ৃক ইননানেশন
সানকৃনল সেল ইননানেশন আইষ্টিয়া বাস্তবায়নকািীনক পুিস্কাি প্রদান।

১২টি
১০ টি

প্রষ্টত ৬ মাস অন্তি জেলা ও উপনেলা পর্ ৃানয় বেনি একবাি ইসুেষ্টেষ্টিক জসাশ্যাল ষ্টমষ্টিয়া
সংলাপ অনুষ্টষ্ঠত হনব এবং এি মাধ্যনম জেসবুক ইউোিসহ অন্যান্য অংষ্টশেননদি সম্পৃক্ত
কিণ।
জেলা ও উপনেলাওয়ািী চলমান ইননানেশন আইষ্টিয়াগুনলাি সেল বাস্তবায়ননি েন্য
স্থানীয় সিকাি প্রষ্টতষ্ঠান (ইউষ্টনয়ন , উপনেলা পষ্টিষদ ও জেলা পষ্টিষদ) হনত অথ ৃায়ননি
েন্য ব্যবস্থাকিণ।
উদ্ভাবনী পাইলর্ উনদ্যাগ সমাপ্ত কিণ।

৮ টি

জেলা ও উপনেলা পর্ ৃানয় চলমান ইননানেশন প্রকল্প সংক্রান্ত কোসনকষ্টিং ওয়াকৃশনপি
আনয়ােন।
সেলোনব বাস্তবাষ্টয়ত ইননানেশন প্রকল্পগুনলা োতীয় পর্ ৃানয় জিষ্টিনকর্ কিাি েন্য সংষ্টিি
মন্ত্রনালনয় জপ্রিণ।

১০ টি

২৫ টি
২৫ টি
১৪ টি
১০ টি

সেলোনব বাস্তবাষ্টয়ত ইননানেশন প্রকল্পগুনলা ষ্টননয় বাষ্টষ ৃক প্রকাশনা প্রকাশ।
চলমান উদ্ভাবনী আইষ্টিয়াসমূহ জেলা প্রশাসক, অষ্টতষ্টিক্ত জেলা প্রশাসক, সংষ্টিি দপ্তনিি
জেলা প্রধানগণ ও উপনেলা ষ্টনব ৃাহী অষ্টেসািগণ কর্তৃক ষ্টনয়ষ্টমত পষ্টিদশৃন ও এ সংক্রান্ত
প্রষ্টতনবদন মতামত সহ জেলা ইননানেশন টিনমি সোয় ষ্টনয়ষ্টমত উপস্থাপন এবং
পর্ ৃানলাচনা।
ইননানেশন
ইননানেশন আইষ্টিয়াসমূহ জর্কসইকিণ ও েনবান্ধব কিাি লনক্ষে স্থানীয় েনপ্রষ্টতষ্টনষ্টধ ও
আইষ্টিয়াসমূনহ স্থানীয়
েনগণনক সম্পৃক্তকিনণি েন্য জেলা পর্ ৃানয় জেকনহাল্ডািনদি ষ্টননয় অবষ্টহতকিণ সোি
েনপ্রষ্টতষ্টনষ্টধ ও েনগণনক আনয়ােন।
সম্পৃক্তকিণ

০১ টি
১৫০টি পষ্টিদশৃন

১২

রুরাল সিটিজেন োন নাসলস্ট ফেলা, উপজেলা ও ইউসনয়ন পর্ নাজয় রুরাল সিটিজেন োন নাসলস্টজের িংখ্যা বৃসি
ফ ারাম

১৩

ফেলা ও উপজেলা পর্ নাজয় ফেলা ও উপজেলা পর্ নাজয় ি ল ইজনাজেশন আইসর্য়া বাস্তবায়নকারীজক পুরস্কার প্রোন
প্রোনকৃত ইজনাজেশন
এওয়ার্ ন
গ্রামবাতায়ন (Village গ্রাম বাতায়ন (Village Portal) এর িংখ্যা বৃসিকরণ
Portal)

২৫টি
(নেলা,উপনেলা,
ইউষ্টনয়ন)
১৫টি

৯
১০

১১

১৪

প্রকাশনা প্রকাশ
ষ্টনয়ষ্টমত পষ্টিদশৃন

১২ টি

১০৫টি (পূনব ৃি
৬৫টিসহ)

োনুয়াষ্টি-ষ্টিনসম্বি
২০১৭

১

ইউষ্টিষ্টস








২

ওনয়ব জপার্ ৃাল






অন্যান্য



৩

এমএমষ্টস







৪

ই-নষ্টথ







সকল ইউষ্টিষ্টসি মাধ্যনম অনলাইনন পেী ষ্টবদ্যেনতি ষ্টবল গ্রহণ ষ্টনষ্টিতকিণ ।
সকল ইউষ্টিষ্টস এি মাধ্যনম (েনসনচতনতা বৃষ্টিকনল্প) আইষ্টসটি ও ইননানেশন
কার্ ৃক্রম এবং সিকাষ্টি সকল জসবা সমূহ সম্পনকৃ ব্যাপক প্রচািণা চালাননা।
সকল ইউষ্টিষ্টসি মাধ্যনম অনলাইনন পাসনপানর্ ৃি আনবদন গ্রহণ প্রষ্টক্রয়া
ত্বিাষ্টন্বতকিণ।
সকল ইউষ্টিষ্টসি মাধ্যনম এনেন্ট ব্যাংষ্টকং কার্ ৃক্রম ত্বিাষ্টন্বতকিণ।
সকল ইউষ্টিষ্টসি মাধ্যনম ই-টিআইএন কার্ ৃক্রম ত্বিাষ্টন্বতকিণ।
ষ্টিষ্টসএমএসএস (ষ্টিষ্টের্াল জসন্টাি ম্যানেনমন্ট ষ্টসনেম) জক আনিা কার্ ৃকি কিনত
প্রতেহ মষ্টনর্ষ্টিং কিা।
জেলা ও উপনেলা ও ইউষ্টনয়ন পর্ ৃানয়ি সকল তথ্য বাতায়নন ০% ষ্টনর্ভৃলতা
আনয়ন এবং ষ্টনয়ষ্টমত তথ্য হালনাগাদ কিা।
সকল সোি জনাটিশ ও কার্ ৃষ্টববিণী ওনয়ব জপার্ ৃানল প্রদান।
সকল দপ্তনিি ষ্টসটিনেন চার্ ৃাি স্ব স্ব দপ্তনিি জপার্ ৃানল প্রদান কিা।
জমাবাইল জকার্ ৃ ও প্রষ্টত বুধবানি পষ্টিচাষ্টলত গণশুনাষ্টন এি তথ্যাষ্টদ ওনয়ব জপার্ ৃানল
প্রদান কিা।
সংষ্টিি কমৃকতৃা কমৃচািীনদি প্রনয়ােনীয় প্রষ্টশক্ষণ প্রদান ও ৬মাস অন্তি ষ্টিনেশাস ৃ োনুয়াষ্টি-ষ্টিনসম্বি ২০১৭
কমৃশালাি আনয়ােন।
ইননানেশন সংক্রান্ত সকল তথ্য ওনয়ব জপার্ ৃানল আপনলািকিণ।
১০০% মাষ্টিষ্টমষ্টিয়া ক্লাস চালুকিণ।
ষ্টশক্ষা প্রষ্টতষ্ঠাননি ষ্টশক্ষকনদি প্রষ্টশক্ষণ প্রদান অব্যাহত িাখা এবং ৬মাস অন্তি
ষ্টিনেশাস ৃ কমৃশালাি আনয়ােন।
এমএমষ্টস-জত োল ষ্টশক্ষা প্রষ্টতষ্ঠান প্রধান ও সংষ্টিি ষ্টশক্ষকনদি আনুষ্ঠাষ্টনক োনব
পুিস্কাি প্রদান।
মাষ্টিষ্টমষ্টিয়া ক্লাসরুম পষ্টিদশৃননি েন্য সহকািী জপ্রাগ্রামাি, মাধ্যষ্টমক ষ্টশক্ষা
অষ্টেসািনক ষ্টননয় কষ্টমটি গঠন কনি ষ্টনয়ষ্টমতোনব ক্লাস পষ্টিদশৃন কিা।
এমএমষ্টস িোশনবাি ৃ ষ্টনয়ষ্টমত মষ্টনর্ষ্টিং কিা।
জেলা প্রশাসননি সকল কমৃকতৃা-কমৃচািীনদি ষ্টননয় প্রষ্টত ষ্টতন মাস অন্তি ইনষ্টথ ষ্টবষয়ক কমৃশালাি আনয়ােন।
ষ্টনয়ষ্টমত মষ্টনর্ষ্টিং জোিদািকিণ।
জনার্ প্রদান, স্বপ্রননাষ্টদত জনার্, নষ্টথ ষ্টনষ্পষ্টি ও পত্রোিী সংখ্যা বৃষ্টিকিণ।
সেল ই-নষ্টথ ব্যবহািকািীনদি পুিস্কাি প্রদান।

