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আইিসিট শাখা

...

সভাপিত মাঃ আব ুজাফর 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ১৫/০৯/২০১৯
সভার সময় িবকাল ০৩.৩০ টা

ান জলা শাসেকর সে লন ক ।
উপি িত পিরিশ  'ক'
          সভার ারে  উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর অিতির  জলা

শাসক (িশ া ও আইিসিট) লালমিনরহাট সভায় জানান য, িডিজটাল বাংলােদশ তথা পক -২০২১
বা বায়েন জনগেণর দারেগাড়ায় সহেজ, ত ও  ব েয় সরকাির সবা পৗেছ দয়ার লে  ২০১০ সােলর
১১ নেভ র মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা দেশর ৪৫০১ িট ইউিনয়েন একেযােগ উে াধন কেরন ইউিনয়ন তথ
ও সবা ক  যা বতমােন ইউিনয়ন িডিজটাল স টার (UDC) নােম পিরিচত। িডিজটাল স টােরর মাধ েম
সরকাির- বসরকাির সবা দানেক সমৃ  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 কিট
ােম সকল ধরেণর নাগিরক িবধা পৗেছ দয়ার মাধ েম াম েলােক শহের পা িরত করার িবশাল সরকাির

কমকাে ডর অ তম অ ষ  এই মাধ ম। সভায় িব ািরত আেলাচনা ও পযােলাচনাে  িন প িস া  গৃহীত হয়। 

িমক 
নং

আেলাচনা িস া বা বায়নকারী 

০১ ওেয়বওেয়ব  পাটালপাটাল  সং া ঃসং া ঃ
 ইউিনয়ন পাটােলর তথ  
বাংলা ও ইংেরজী উভয় ভাষায় 
হালনাগাদ করা আব ক। 

(ক) জলা উ য়ন ও সম য় সভার সকল 
সদ েক পাটােল   িবভােগর তথ  বাংলা 
ও ইংেরিজ উভয় ভাষায় হালনাগাদ করেত 
হেব এবং ফসবকু পেজর িলংক িনজ িনজ 
ওেয়বেপাটােলর “সামািজক যাগােযাগ” সাব-
ম েত সংযু  করেত হেব।

উেদ া া
(সকল), 

লালমিনরহাট।

(খ) ইউিনয়ন ও উপেজলা পাটােল তথ  
বাংলা ও ইংেরজী উভয় ভাষায় হালনাগাদ 
করার িবষয়িট িনয়িমত মিনটিরং করার জ  
উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল) ক  িনেদশ 
দয়া হয়।

১



০২ ইউিডিসইউিডিস  আয়আয়  ওও  সবাসবা  দােনরদােনর  
তথতথ   আপেলাডআপেলাড  সং া ঃসং া ঃ
ইউিডিসর কায ম সচল ও 
বগবান করা এবং এর মাধ েম 

জনসাধারণেক উপযু  সবা 
দান করা েয়াজন। িকছ ুিকছ ু

ইউিডিসেত চিু প  
মাতােবক উেদ া া নই।

(ক) ইউিডিসর কায মেক সচল ও বগবান 
রাখা এবং এ কায েম আয় ও সবা হীতার 
সংখ া বিৃ  করেত হেব।

উেদ া া
(সকল), 
লালমিনরহাট।

(খ) ইউিডিস উেদ া ার পদ শূ  হওয়া মা  
উেদ া া িনেয়ােগর েয়াজনীয় ব ব া হণ 
করেত হেব। 

উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
লালমিনরহাট।

০৩ অনলাইেনঅনলাইেন  রকড মরকড ম  হেতহেত  পচাপচা  
সরবরাহঃসরবরাহঃ
ইউিনয়ন িডিজটাল স টার 
হেত পচার আেবদন করার জ  
জনসাধারণেক উ ু  করেত 
হেব। 

িতিদেনর পচা িতিদন সরবরাহ করেত 
হেব। উেদ ােদর মাধ েম আেবদনকতৃ পচা 
পেত যােত অিতির  সময় না লােগ স 

ব াপাের েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত হেব।

রিভিনউ 
ডপুিট 

কােল র 
,উেদ া া

(সকল), 
লালমিনরহাট।

০৪ জজ   িনব নিনব ন  সং াসং া  : :
জ  িনব েনর হার বিৃ  করেত 
হেব। 

জ  িনব ন শত ভাগ করেত হেব। যসকল 
ইউিনয়েন জ  িনব ন করা যাে  না সসকল 
ইউিনয়ন সমেুহর ত জ  িনব েনর ব ব া 

হণ করেত হেব।

 উেদ া া
(সকল), 
লালমিনরহাট।

০৫ 333 333 বা বায়নবা বায়ন  সং া ঃসং া ঃ 
৩৩৩ এর কায ম স েক 
ব ল চােরর জ   ইউিডিসর 
সামেন ফ নু রাখেত হেব। 

৩৩৩ কায ম স েক িবিভ  মাধ েম ব ল 
চােরর ব ব া হণ করেত হেব।

উেদ া া
(সকল), 
লালমিনরহাট।

০৬ ইই--িমউেটশনিমউেটশন  সং াসং া  :  : 
িতিট উপেজলা ভুিম অিফেস 

ই-িমউেটশন চাল ুহেয়েছ। ই-
িমউেটশেনর আেবদন ফরম 
পূরণ করেত হেব।

ই-িমউেটশেনর আবেদন ইউিডিস হেত করা 
হয়। এিবষেয় ব াপক চার করেত হেব। এবং 
ই- ট ডার, িব ৎিবল পিরেশােধর ব ব া, 
ই টারেনট সবা দােনর মাধ েম আয় 
বাড়ােত হেব। 

উেদ া া
(সকল), 
লালমিনরহাট।

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

 

মাঃ আব ুজাফর 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০২৮.০১.০২২.১৯.১৯৪ তািরখ: 
২২ অে াবর ২০১৯

৬ কািতক ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
২



১) িসিনয়র সিচব, তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ
২) মহাপিরচালক, তথ  ও যাগােযাগ যিু  অিধদ র
৩) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৫) ---------------------------------------------------------------------, লালমিনরহাট

 

মাঃ আব ুজাফর 
জলা শাসক

৩


