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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট 

আইিস� শাখা

...

সভাপিত
�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �শাসক

সভার তািরখ ১৯/০১/২০২০ ি�ঃ
সভার সময় িবকাল ০৪.০০ টা
�ান �জলা �শাসেকর সে�লন ক�।
উপি�িত সং�� ''ক''
     সভার �ারে� উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� করা হয়। অতঃপর অিতির� �জলা �শাসক (িশ�া ও আইিস�) লালমিনরহাট
সভায় জানান �য, িডিজটাল বাংলােদশ তথা �পক�-২০২১ বা�বায়েন জনগেণর �দারেগাড়ায় সহেজ, �ত ও �� �েয় সরকাির �সবা �পৗেছ �দয়ার
লে�� ২০১০ সােলর ১১ নেভ�র মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা �দেশর ৪৫০১ � ইউিনয়েন একেযােগ উে�াধন কেরন ইউিনয়ন ত� ও �সবা �ক�
যা বত�মােন ইউিনয়ন িডিজটাল �স�ার (UDC) নােম পিরিচত। িডিজটাল �স�ােরর মা�েম সরকাির-�বসরকাির �সবা �দানেক স�� ও সহজ
করার লে�� ‘এক �সবা’ �ত উ�ীত করা হেয়েছ। ‘জনগেণর �দারেগাড়ায় �সবা’ �দােনর চলমান কায�েম আেরা গিতশীলতা আনা এখন সমেয়র
দািব। কারণ �েত�ক� �ােম সকল ধরেণর নাগিরক �িবধা �পৗেছ �দয়ার মা�েম �াম�েলােক শহের �পা�িরত করার �িবশাল সরকাির কম �কাে�র
অ�তম অ�ষ� এই মা�ম। সভায় িব�ািরত আেলাচনা ও পয �ােলাচনাে� িন��প িস�া� �হীত হয়।

�
র
িম
ক
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আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী
 

০
১
ওেয়ব �পাট �াল সং�া�ঃ
 ইউিনয়ন �পাট �ােলর ত� বাংলা ও
ইংেরজী উভয় ভাষায় হালনাগাদ
করা আব�ক। 

(ক) �জলা পয �ােয়র  �যসকল অিফস স�েহর র �াি�ং কম, �সসকল �পাট �াল �ত �েয়াজনীয়
ত� স�� কের হালনাগাদ করেত হেব, সামািজক বনায়ন, পাট উ�য়ন, মসলা গেবষণা
উপেক� সহ ১০০ শ�া িবিশ� হাসপাতাল ও �িতবি� �সবা ও সাহা�েক� এর �পাট �াল
স�হেক প� �দান করেত হেব।

সহকারী
��া�ামার
(সকল),
লালমিনরহাট
উে�া�া
(সকল),
লালমিনরহাট।

(খ) ইউিনয়ন ও উপেজলা �পাট �ােল ত� বাংলা ও ইংেরজী উভয় ভাষায় হালনাগাদ করার
িবষয়� িনয়িমত মিনটিরং করার জ� উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল)�ক  িনেদ �শ �দয়া
হয়। �জলা পয �ােয় অ�ি�ত সভায়  সহকারী ��া�ামারগেণর  
উপি�ত থাকেত হেব।

০
২
ইউিডিস আয় ও �সবা �দােনর
ত� আপেলাড সং�া�ঃ
ইউিডিসর কায ��ম সচল ও �বগবান
করা, এেজ� �াংিকং �সবা �দান
কায ��ম চা� করা এবং এর মা�েম
জনসাধারণেক উপ�� �সবা �দান
করা �েয়াজন। িক� িক�
ইউিডিসেত �ি�প� �মাতােবক
উে�া�া �নই।

(ক) ইউিডিসর কায ��মেক সচল ও �বগবান রাখা এবং  কায ��েম আয় ও �সবা�হীতার সং�া
�ি� করেত হেব। ইউিডিসর আয় ও �সবা �দােনর ত� সাব ��িণক আপেডট রাখেত হেব।
িডিজটাল �স�ার স�েহর বাইের িডিজটাল �স�ার স�হ হেত িক িক �সবা �দান করা হয়,
�সসকল �সবার িব�াপন �দশ �েনর �ব�া করেত হেব, িডিজটাল �স�ােরর মা�েম �সবা
�হেণর �িবধা স�িলত ক�াে�ইন কের �পক �চােরর �বসথা �হণ করেত হেব। এেজ�
�াংিকং এর মা�েম জনগনেক িবিভ� আিথ �ক �িবধা স� �ােয়, স� সমেয় �দােনর �ব�া
�হণ করেব।

উে�া�া
(সকল),
লালমিনরহাট।
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 (খ) ইউিডিস উে�া�ার পদ �� হওয়া মা� উে�া�া িনেয়ােগর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ
করেত হেব। �যসকল িডিজটাল �স�াের উে�া�া পদ �� রেয়েছ, �সসকল ইউিনয়েনর
�চয়�ার�ান গণ উে�া�া িনেয়ােগর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ কের �ি� প� �জলা �শাসেকর
কায �ালেয় ��রণ করেবন।

ইউিনয়ন
পিরষদ
�চয়ার�ান
(সকল
ইউিনয়ন),
লালমিনরহাট।

০
৩
অনলাইেন �রকড ��ম হেত পচ �া
সরবরাহঃ
ইউিনয়ন িডিজটাল �স�ার হেত
পচ �ার আেবদন করার জ�
জনসাধারণেক উ�ু� করেত হেব। 

�িতিদেনর পচ �া �িতিদন সরবরাহ করেত হেব। উে��ােদর মা�েম আেবদন�ত পচ �া �পেত
যােত অিতির� সময় না লােগ �স �াপাের �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব। পচ �ার
আেবদন �হণ কের হাড �কিপ অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) �র িনকট ��রণ করেত হেব।
�হীত আেবদেনর ধরণ ও �মা�যায়ী পচ �া �ত িবতরণ করেত হেব।
(খ) অনলাইেন ��রীত পচ �ার কিপ �ারা দা�িরক কায ��ম িনব �াহ করা যােব িকনা, পচ �ায়
অেটা-�জনােরট �া�র িসে�ম চা� করার �াপাের িবেশষ� ক��ক পরামশ � �হণ করেত
হেব।

�রিভিনউ
�ড��
কােল�র ,
ভার�া�
কম �কত�া,
�রকড ��ম,
লালমিনরহাট,
উে�া�া
(সকল)

০
৪
জ� িনব�ন সং�া� :

জ� িনব�েনর হার �ি� করেত
হেব। 

জ� িনব�ন শত ভাগ করেত হেব। �যসকল ইউিনয়েন জ� িনব�ন করা যাে� না �সসকল
ইউিনয়ন স�েহর �ত জ� িনব�েনর �ব�া �হণ করেত হেব।

সিচব,
উে�া�া
(সকল),
লালমিনরহাট।

০
৫

333 বা�বায়ন সং�া�ঃ 
৩৩৩ এর কায ��ম স�েক� ব�ল
�চােরর জ�  ইউিডিসর সামেন
�ফ�ন রাখেত হেব। 

৩৩৩ কায ��ম স�েক� িবিভ� মা�েম ব�ল �চােরর �ব�া �হণ করেত হেব। উে�া�া
(সকল),
লালমিনরহাট।

০
৬
ই-িমউেটশন সং�া� : 

�িত� উপেজলা �িম অিফেস ই-
িমউেটশন চা� হেয়েছ। ই-
িমউেটশেনর আেবদন ফরম �রণ
করেত হেব।

ই-িমউেটশেনর আবেদন ইউিডিস হেত করা হয়। এিবষেয় �াপক �চার করেত হেব। এবং ই-
�ট�ার, িব��ৎিবল পিরেশােধর �ব�া, ই�ারেনট �সবা �দােনর মা�েম আয় বাড়ােত হেব।
পাট�াম উপেজলায় ই-নামজারী করেত িব�মান সম�া �ত িন�ি� করার �েয়াজনীয় �ব�া
�হণ করেত হেব।

উে�া�া
(সকল),
লালমিনরহাট।

     পিরেশেষ উপি�ত সদ��ে�র িনকট িডিজটাল বাংলােদশ তথা �পক�-২০২১ বা�বায়েন আ�িরক সহেযািগতা কামনা কের সকলেক ধ�বাদ
জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।

 

�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �শাসক

�ারক ন�র: ০৫.৪৭.৫২০০.০২৮.০১.০২২.১৯.৯ তািরখ: 
২৬ জা�য়াির ২০২০

১২ মাঘ ১৪২৬

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) িসিনয়র সিচব, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ
২) মহাপিরচালক, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৩) িনব �াহী পিরচালক, িনব �াহী পিরচালক এর দ�র, বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, রং�র
৫) উপ পিরচালক, �ানীয় সরকার, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৬) অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক), সািব �ক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
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৭) অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�), রাজ�, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৮) সহকারী কিমশনার, �রকড � �ম শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৯) সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
১০) সহকারী কিমশনার, �� �ড� শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
১১) ��া�ামার, আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
১২) উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট।

 

�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �শাসক


