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রফলয়  : ঠাকুযগাঁও জজরা আননানবন টিনভয ২০১৭-১৮ থ থফছনযয ফারল থক কভ থরযকল্পনা। 

 

সূত্র : ভরিরযলদ রফবাগ, ঢাকা’য গত ০২ জুরাআ, ২০১৭ তারযনখয ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০৪.১৭.২১২ নং স্মাযক। 

 

উর্য থক্ত রফলয় ও সূনত্রাক্ত স্মাযনকয রযনেরিনত জানাননা মানে জম, ঠাকুযগাঁও জজরা আননানবন টিনভয কভ থরযকল্পনা রনম্নরু :  

ক্রম রফলয় েস্তারফত রফলয় (গৃীতব্য কানজয নাভ) ফাস্তফায়নকার ফাস্তফায়ননয 

জিনত্র দারয়ত্বোপ্ত 

কভ থকতথা/টিভ 

েতযারত পরাপর (কাজটি ম্পন্ন নর 

গুণগত ফা রযভাণগত কী রযফতথন 

অনফ) 

রযভা (েতযারত পরাপর 

ততরয নয়নছ রকনা তা 

রযভানয ভানদন্ড) 

শুরুয তারযখ ভারপ্তয তারযখ 

1 জজরা 

আননানবন 

ানকথর 

অনয়াজন। 

জজরা ম থানয় রতন ভা ন্তয ন্তয জজরা ও উনজরা 

আননানবন টিনভয দস্য ও উদ্ভাফনী উনযাগ 

ফাস্তফায়নকাযী ংরিষ্ট কনরয ভন্বনয় আননানবন 

ানকথর অনয়াজন কযা।  

েথভ ানকথর ২৫/০৯/২০১৭ 

রিতীয় ানকথর ২০/১২/২০১৭ 

তৃতীয় ানকথর ১৪/০৩/২০১৮ 

চতুথ থ ানকথর ১২/০৬/২০১৮ 
 

২৫/০৯/২০১৭ ১২/০৬/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

জনাধাযনণয রনকট দ্রুততভ ভনয় 

যকারয জফা জৌছাননায রনিয এফং 

জননফায় নতুন নতুন দ্ধরত উদ্ভাফন। 

নতুন উনযাক্তা রচরিতকযণ  

এফং জফা জীকযনণয 

জিনত্র গ্রারধকায রবরিনত 

রচরিতকযণ। 

2 উনজরা 

আননানবন 

ানকথর 

অনয়াজন। 

জজরায ন্যায় উনজরা ম থানয়ও উনজরা আননানবন 

টিনভয দস্য ও উনজরা ম থানয় ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী 

উনযাগ ফাস্তফায়নকাযী কভ থকতথানদয ভন্বনয় উনজরা 

আননানবন ানকথর অনয়াজন কযা। 

ঠাকুযগাঁও দয ১৯/০৯/২০১৭ 

ীযগঞ্জ ১৮/১২/২০১৭ 

ফাররয়াডাঙ্গী ২৩/০১/২০১৮ 

যাণীংককর ১১/০৩/২০১৮ 

রযপুয ২৩/০৫/২০১৮ 
 

১৯/০৯/২০১৭ ২৩/০৫/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

জনাধাযনণয রনকট দ্রুততভ ভনয় 

যকারয জফা জৌছাননায রনিয এফং 

জননফায় নতুন নতুন দ্ধরত উদ্ভাফন। 

নতুন উনযাক্তা রচরিতকযণ 

এফং জফা জীকযনণয 

জিনত্র গ্রারধকায রবরিনত 

রচরিতকযণ। 

3 আননানবন 

টিনভয বা 

অনয়াজন 

েরত ভান রনয়রভত আননানবন টিনভয বা নুষ্ঠান 

এফং জজরায আননানবন টিনভয কাম থক্রনভয গ্রগরত 

ম থানরাচনা কযা। 

জুরাআ/২০১৭ জুন/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

জজরা ও উনজরায আননানবন টিনভয 

কাম থক্রনভয গ্রগরত ম থানরাচনা কযা। 

জজরা ও উনজরা আননানবন 

টিনভয কাম থরফফযণী েণয়ন। 

4 রটিনজন রটিনজন চাট থায ওয়ারকথং গ্রুনয ভাধ্যনভ জজরায কর অগস্ট/২০১৭ জভ/২০১৭ জজরা আননানবন জজরায কর দপ্তনয রটিনজন চাট থায রটিনজন চাট থায 

http://www.thakurgaon.gov.bd/


চাট থায 

েস্তুতকযণ। 

দপ্তনয রটিনজন চাট থায ফাস্তফায়ননয উনযাগ গ্রণ। টিভ েস্তুত ও ফাস্তফায়ন 

5 উদ্ভাফনী 

েকল্পমূ 

তদাযরক 

২০১৬ ানর জজরা আননানবন টিভ কতৃথক রচরিত 

ঠাকুযগাঁও জজরায় ফাস্তফায়নাধীন ১৯ টি উদ্ভাফনী 

েকল্পমূ নযজরভনন তদাযরক কযা। 

 ১৫/১০/২০১৭ ২০/০৫/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

ঠাকুযগাঁও জজরায় ফাস্তফায়নাধীন ১৯ টি 

উদ্ভাফনী েকল্পমূ নযজরভনন 

তদাযরক কযা। 

২০১৬ ানর গৃরত ১৯টি 

উদ্ভাফনী েকল্পমূনয 

াপল্যজনক ফাস্তফায়ন। 

6 

জফা 

জীকযণ 

থফা জফায় 

আননানবন 

২০১৭-১৮ থ থফছনয জজরায জফা গ্রীতায ংখ্যা 

রফনফচনা কনয েরতটি জজরা কাম থারনয় ন্ততঃ ১টি 

গুরুত্বপূণ থ জফা জীকযনণয জন্য গ্রারধকায রবরিনত 

রচরিতকযণ। 

২০/০৮/২০১৭ ২৫/০৫/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

যকারয জফা জীকযনণয জন্য 

েরতটি জজরা কাম থারনয় ন্ততঃ ১টি 

গুরুত্বপূণ থ জফা গ্রারধকায রবরিনত 

রচরিত কযা । 

গ্রারধকায রবরিনত রচরিত 

েরতটি জজরা কাম থারনয় ন্ততঃ 

১টি জফায উনেখ 

আননানবন টিনভয কাম থরফফযণী 

েণয়ন। 

7. গ্রারধকায রবরিনত রচরিত েরতটি জজরা কাম থারনয় 

ন্ততঃ ১টি জফা রচরিত জফা রধকতয জ উানয় 

এফং ংরিষ্ট অআন ফা রফরধয অওতায় েদান। 

১৯/০৭/২০১৭ ২০/০৬/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

জফা জীকযনণয জন্য কাম থকযী ন্থা 

ফা েরক্রয়া উদ্ভাফন। 

ংরিষ্ট জফায কভ থরযকল্পনা 

এফং েন ম্যা 

8. জজরা আননানবন করভটিয রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ননয জন্য ও 

নতুন রযনয েরতটি জজরা কাম থারনয় ন্ততঃ ১টি 

জফা েদান শুরু কযা।  

১৫/০৭/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

যীিামূরক জফা েদান শুরু যীিামূরক জফা েদান শুরুয 

নঙ্গ ংরিষ্ট েনয়াজনীয় 

কাগজত্র। 

9. রজথত রবজ্ঞতায অনরানক েনয়াজনীয় ংনাধন ও 

রযভাজথন নতুন দ্ধরতনত রযনয েথভ জফাটি 

েদান। 

১৮/০৭/২০১৭ ২০/০১/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

নতুন দ্ধরতনত জফা েদান শুরু। নতুন দ্ধরতনত জফা েদান 

শুরুয ানথ ংরিষ্ট েনয়াজনীয় 

কাগজত্র। 

10. ফ্রন্টনডস্ক 

চালুকযণ 

জজরায কর দপ্তনয ফ্রন্টনডস্ক স্থাননয উনযাগ গ্রণ। ০৩/০৮/২০১৭ ২২/০৫/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

জজরায কর দপ্তজয ফ্রন্টনডস্ক স্থান। ফ্রন্টনডনস্কয ভাধ্যনভ জফা 

েদান। 

11 জস্যাার 

রভরডয়া 

ংরা 

অনয়াজন। 

জজরা ও উনজরা ম থানয় রতনভা ন্তয কর 

কভ থকতথা, জনেরতরনরধ, াংফারদক, জাজীফী, জজরা 

ও উনজরা আননানবন টিনভয দস্য , রডরজটার 

জন্টানযয উনযানদয ভন্বনয় জস্যাার রভরড য়া ংরা 

অনয়াজন।  

েথভ জস্যাার রভরডয়া ংরা ১৯/০৯/২০১৭ 

রিতীয় জস্যাার রভরডয়া ংরা ১১/১২/২০১৭ 

তৃতীয় জস্যাার রভরডয়া ংরা ১৩/০২/২০১৮ 

চতুথ থ জস্যাার রভরডয়া ংরা ১৬/০৫/২০১৮ 
 

১৯/০৯/২০১৭ ১৬/০৫/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

গণনচতনতা ও জনম্পৃক্ততা সৃরষ্ট , 

ভস্যায ম্ভাব্য ভাধান , ভস্যা 

ভাধানন রডরজটার ভাধ্যনভয ব্যফায। 

কাম থরফফযণী েণয়ন এফং 

রফস্তারযত রফফযণী জপবুনক 

Public Service 

Innovation াতায় 

েকা। 

১২ উনজরা 

ম থানয় জজরায 

কর 

ধঃস্তন 

রপনয 

আননানবন 

উনজরা ম থানয় জজরায কর ধঃস্তন রপনয  

আননানবন টিভমূনক রক্রয় কযা এফং েরতভান 

আননানবন টিভমূনয বা রনরিত কযা। 

২০/০৭/২০১৭ ১৪/০৬/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

উনজরা ম থানয় জজরায কর ধঃস্তন 

রপনয আননানবন টিভমূনয বা 

অনয়াজন। 

বায কাম থরফফযণী 

১৩ উনজরা ম থানয় আননানবন টিনভয ২০১৭-১৮ 

থ থফছনযয কভ থরযকল্পনা েণয়ন রনরিত কযা এফং 

েনয়াজনীয় যাভ থ েদান কযা।  

৩০/০৮/২০১৭ ২৫/১০/২০১৭ জজরা আননানবন 

টিভ 

উনজরা আননানবন টিনভয 

কভ থরযকল্পনা েণীত। 

উনজরা আননানবন টিনভয 

কভ থরযকল্পনায কর। 



কাম থক্রভ 

তদাযরক। 

১৪ আননানবন 

কাম থক্রনভয 

গ্রগরত 

ভন্বয় কযা। 

েরত ভান  রফবাগীয়  ম থানয়য আননানবন ানকথর 

এফং এটুঅআ েকনল্পয ানথ কাম থক্রনভয গ্রগরত 

ভন্বয় কযা 

েরতভান 

একফায 

েরতভান 

একফায 

জজরা আননানবন 

টিভ 

রফবাগীয় ম থানয়য আননানবন ানকথর 

এফং এটুঅআ েকনল্পয ানথ জজরায 

গ্রগরত ম থানরাচনা  

জজরায গ্রগরত ম থানরাচনা 

েরতনফদন 

15 উনজরা/ 

জৌয 

রডরজটার 

জন্টানযয 

কাম থক্রনভ 

গরতীরতা 

অনয়ন 

জজরা ও উনজরা ম থানয় নরাআন /রডরজটার ভাধ্যনভ 

েদাননমাগ্য জফামূ   উনজরা /জৌয রডরজটার 

জন্টানযয ায়তায েদাননয উনযাগ গ্রণ 

০৪/০৮/২০১৭ ২২/০৬/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

জজরা ও উনজরা ম থানয় নরাআন / 

রডরজটার ভা ধ্যনভ েদাননমাগ্য 

জফামূ জনগণ উনজরা / জৌয 

রডরজটার জন্টায নত ানফ। 

কাম থকয উনজরা /জৌয 

রডরজটার জন্টায 

১৬ জেষ্ঠ 

উনযাক্তানক 

পুযস্কায েদান 

ফছয জনল জেষ্ঠ ৩ (রতন) টি  উদ্ভাফনী েকনল্পয 

উনযাক্তানক পুযস্কায েদান 

ফছনয একফায ফছনয একফায জজরা আননানবন  

টিভ 

জেষ্ঠ ৩ (রতন) জন উনযাক্তানক স্বীকৃরত 

েদান 

স্বীকৃরতসূচক জক্রষ্ট েদান 

১৭ জক্রাড়ত্র 

েকানা 

উদ্ভাফনী কাম থক্রভ ম্পরকথত জক্রাড়ত্র েকানা। ফছনয রতনফায ফছনয রতনফায জজরা আননানবন 

টিভ 

ফছনয রতনটি  উদ্ভাফনী কাম থক্রভ 

ম্পরকথত 

জক্রাড়ত্র েকা জক্রাড়ত্র 

েকানা 

১৮ রডরজটার 

আননানবন 

জভরা 

অনয়াজন 

রডরজটার আননানবন জভরা অনয়াজন ফছনয একফায ফছনয একফায জজরা আননানবন 

টিভ 

এটুঅআ কাম থক্রনভয ানথ ভন্বয় কনয 

ফছনয একফায  আননানবন জভরা 

অনয়াজন 

আননানবন জভরা অনয়াজন 

১৯ Replicat

ion of 

Best 

Practice

s 

জদনয ন্য জকান জজরা /উনজরায় ফাস্তফারয়ত  জফা 

উদ্ভাফনী উনযাগমূনয নুকযণ , নুযণ ও 

েরতস্থান  

০২/০৭/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

জফা উদ্ভাফনী উনযাগমূনয নুকযণ , 

নুযণ ও েরতস্থান 

জফা উদ্ভাফনী উনযাগমূনয 

অনরানক জনগণনক জফা 

েদান 

২০ ফাৎরযক 

গ্রগরত 

ম থানরাচনা 

জজরা ও উ জজরা আননানবন টিনভয ফারল থক 

কাম থক্রনভয গ্রগরত ম থানরাচনা 

২০/০৬২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮ জজরা আননানবন 

টিভ 

জজরা ও উনজরা আননানবন টিনভয 

কাম থক্রনভ ২০১৭-১৮ থ থফছনযয জথন

  

২০১৭-১৮ থ থফছনযয 

জথনমু 

 

আা ভনাদনয়য দয় ফগরত ও েনয়াজনীয় কাম থানথ থ জেযণ কযা নরা। 

স্বািরযত/- 

(জভাঃ অব্দুর অওয়ার) 

জজরা োক 

ঠাকুযগাঁও 


