
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র 
�জলা কায �ালয়, লালমিনরহাট

�সে��র/২০২০ ি��া� মােস অ�ি�ত �জলা আইিস� কিম�র সভার কায �িববরণী

সভাপিত
�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �শাসক

সভার তািরখ ২০ �সে��র ২০২০ ি��া�
সভার সময় িবকাল ৩ঃ০০ টা
�ান ভা��য়াল ��াটফম �
উপি�িত পিরিশ� 'ক'

সভাপিত মেহাদয় সভার �ারে� উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। অতঃপর ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি�
অিধদ�র, লালমিনরহাট সভায় জানান �য, ত� ও �যাগােযাগ ��ি�র �াপক �বহােরর মা�েম �দেশর সািব �ক উ�য়ন িনি�ত করেত সরকার
“িভশন ২০২১: িডিজটাল বাংলােদশ” �ঘাষণা কেরেছ। সরকােরর এই �ঘাষণা অ�সাের �দেশ ত� ও �যাগােযাগ ��ি� �বহার, �েয়াগ ও
�সােরর মা�েম আথ �-সামািজক উ�য়েন ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভােগর িনেদ �শনায় ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র কাজ কের যাে�।
িব�ািরত আেলাচনা ও পয �ােলাচনাে� িন��প িস�া� �হীত হয়ঃ

�
.
নং

আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী

০
১

ওেয়ব �পাট �াল সং�া�
 
   

ক) �জলার সকল ওেয়বেপাট �াল িনয়িমত হালনাগাদ ও মিনটিরং করার িবষেয়
সভায় আেলাচনা হয়। �জলা পয �ােয়র সকল সরকাির �িত�ােনর
ওেয়বেপাট �ােলর কািরগির কাঠােমা সং�া� সম�া সহ িরেপাট � শতভাগ �রণ
কের �দয়া হেয়েছ। এসব ত� হালনাগাদ রাখার জ� �জলা পয �ােয়র সকল
কম �কত�ােক অ�েরাধ করা হয়।

সংি�� অিফস �ধান/ কম �কত�াগণ,
লালমিনরহাট।

০
২

ই-ফাইিলং িসে�েম
িচ�প� িন�ি�
 
   

সভায় উপেজলা পয �ােয় ই-নিথর যথাযথ �বহার করার �িত ���ােরাপ করা
হয়। সভাপিত মেহাদয় এই �জলার সকল উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর
কায �ালেয়র অিন�� তািলকা িনেয় আেলাকপাত কেরন, তােত িন�সং�ক
ডাক অিন�� পাওয়া যায়ঃ
লালমিনরহাট সদর- ৩৪৫
আিদতমারী- ৪৫০
কালীগ�- ৯০৫
হাতীবা�া- ১০৮৩
পাট�াম- ৩৫৫
এসব ডাক িন�� করাসহ ই-নিথ �বহার বাড়ােনার জ� সংি�� সকলেক
িনেদ �শনা �দান কেরন। �যসকল অিফস ই-ফাইিলং (নিথ) িসে�েম লাইেভ
�নই, তােদর সােথ নিথ �থেক ই-�মইেল প� ��রণ করার িবষেয় আেলাচনা ও
িস�া� হয়।

�জলা/উপেজলা পয �ােয়র কম �কত�া
(সকল), লালমিনরহাট/ ��া�ামার

০
৩

ই�ারেনট কােনি�িভ�
সং�া�
   

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভােগর অধীন বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল
ক��ক বাংলা গভঃেনট ও ইনেফা-সরকার-২ �কে�র মা�েম �জলা ও
উপেজলা পয �ােয় সরকারী দ�ের �নটওয়াক� কােনক�িভ� �াপন করা হেয়েছ
এবং ইনেফা-সরকার-৩ �কে�র মা�েম ইউিনয়ন পয �ােয় �নটওয়াক�
কােনক�িভ� �ািপত হেয়েছ। �নটওয়াক� কােনক�িভ� সচল রাখার িবষেয়
সভায় আেলাচনা হয়।

��া�ামার/সহকারী �নটওয়াক�
ইি�িনয়ার



০
৪

িশ�া �িত�ােন �ািপত
আইিস� �াব িবষয়ক

কেরানা পিরি�িতেত �ল কেলজ ব� থাকায় সকল �ােবর কি�উটার এবং
অ�া� মালামাল সচল রাখার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। সভায় জানােনা
হয় এিবষেয় সংি�� �িত�ােন িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ।

উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল),
লালমিনরহাট।

০
৫

ঘের বেস িশ�া ঘের বেস িশ�া কায ��ম চলমান আেছ মেম � সভায় আেলাচনা হয়। �জলা
িশ�া অিফসার ও �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার এিবষেয় সভায় জানান �য
মিনটিরং কায ��ম চলমান আেছ।

�জলা িশ�া অিফসার/�জলা
�াথিমক িশ�া
অিফসার,লালমিনরহাট।

০
৬

ইউিডিস সং�া�
 
   

ক) ইউিডিসর কায ��মেক সচল ও �বগবান রাখা এবং এ কায ��েম আয় ও
�সবা�হীতার সং�া �ি� করেত হেব।ইউিনয়ন িডিজটাল �স�ার �থেক িক িক
�সবা �দান করা হয় তা ব�ল �চােরর �ব�া করেত হেব।
খ) ইউিডিস উে�া�ার পদ �� হওয়া মা� উে�া�া িনেয়ােগর �েয়াজনীয়
�ব�া �হণ করেত হেব।
গ) ইউিডিস�েলােত মিহলা উে�া�ার িনয়িমত উপি�িত িনি�ত করেত
হেব।

অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�),
উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল),
সহকারী কিমশনার লালমিনরহাট।

০
৭

উপেজলা আইিস�
কিম�র সভা অ��ানঃ
   

সভাপিত �িত মােস উপেজলা আইিস� কিম�র সভা আেয়াজন করার তািগদ
�দান কেরন এবং কায �িববরণী �জলায় ��রণ করার িনেদ �শনা �দান কেরন।
িনধ �ািরত সমেয়র মে� সকল উপেজলা হেত কায �িববরণী পাওয়ার লে��
�টিলেফােন �যাগােযাগ কের তািগদ �দান করেত হেব।

উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল),
লালমিনরহাট/ ��া�ামার

০
৮

�জলা পয �ােয় িবিভ�
�িশ�ণ আেয়াজন
   

সভায় ই-নিথ �িশ�ণ �জারদার করার িবষেয় আেলাচনা হয়। লািন �ং এ�
আিন �ং �ডেভলপেম� �কে�র আওতায় আউটেসািস �ং �িশ�ণ কায ��েমর
অ�গিত িবষেয় সভাপিত মেহাদয় জানেত চান। ��া�ামার এিবষেয় ত�েক
অবিহত কেরন। সভাপিত মেহাদয় �িশ�ণ কায ��ম তদারিকর িবষেয়
পরামশ � �দান কেরন।

��া�ামার/সহকারী কিমশনার
(আইিস�), লালমিনরহাট।

০
৯

সামািজক �যাগােযাগ
মা�ম �বহার সং�া�
   

সামািজক �যাগােযাগ মা�ম �বহার সং�া� িনেদ �িশকা, ২০১৯ �মাতােবক
�েত�ক� অিফস ও িশ�া �িত�ান িভি�ক সামািজক �যাগােযাগ মা�ম
আইিড পিরচালনা করেত পাের। এছাড়া সামািজক �যাগােযাগ মা�েম যােত
�কান ধরেণর �জব ছড়ােনা না হয় এিবষেয় সকেলর �ি� আকষ �ন করা হয়।

�জলা পয �ােয়র সকল কম �কত�া,
লালমিনরহাট।

         
       পিরেশেষ সভাপিত মেহাদয় উপি�ত সদ��ে�র িনকট িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম �ােণ িভশন-২০২১ বা�বায়েন আ�িরক সহেযািগতা
কামনা কেরন এবং আর �কান আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �শাসক

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.৫২০০.০০০.০৬.০০১.১৯.১৫ তািরখ: 
০৯ অে�াবর ২০২০

২৪ আি�ন ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) মহাপিরচালক, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
২) মাননীয় ম�ীর একা� সিচব, ম�ীর দ�র, সমাজক�াণ ম�ণালয়
৩) �িলশ �পার, �িলশ �পােরর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৪) িসিভল সাজ�ন, িসিভল সাজ�েনর কায �ালয়, �জলা িসিভল সাজ�েনর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৫) উপপিরচালক , �িষ স�সারণ অিধদ�র, লালমিনরহাট
৬) উপ পিরচালক, �ানীয় সরকার, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৭) �ধান িনব �াহী কম �কত�া, �জলা পিরষদ, লালমিনরহাট
৮) অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক), সািব �ক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৯) িনব �াহী �েকৗশলী, গণ�ত� িবভাগ, লালমিনরহাট
১০) �জলা মৎ� কম �কত�া, �জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, লালমিনরহাট



১১) �জলা �ািণস�দ অিফসার, �জলা �ািণস�দ কায �ালয়, লালমিনরহাট
১২) উপ পিরচালক, �জলা সমাজেসবা কায �ালয়, লালমিনরহাট
১৩) �জলা িশ�া কম �কত�া, �জলা িশ�া অিফস, লালমিনরহাট
১৪) �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার, �জলা �াথিমক িশ�া অিফস, লালমিনরহাট
১৫) উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট
১৬) �িতিনিধ, লালমিনরহাট সরকাির কেলজ
১৭) �িতিনিধ, মিজদা খা�ন মিহলা কেলজ, লালমিনরহাট
১৮) �িনয়র সহকারী �ােনজার, িব�িসএল, লালমিনরহাট
১৯) �ধান িশ�ক, লালমিনরহাট সরকাির উ� িব�ালয়
২০) অ��, সরকাির কািরগির �িশ�ণ �ক�, লালমিনরহাট
২১) সহকারী �নটওয়াক� ইি�িনয়ার, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
২২) �শাসিনক পিরচালক, এলআইএস�, লালমিনরহাট
২৩) ��ািধকারী, পারে�ি�ভ িডজাইন িলিমেটড, �রা��, লালমিনরহাট
২৪) আইিস� িশ�ক, মিজয়া �সাবহান ইসলািময়া �ল, লালমিনরহাট
২৫) পিরচালক, �মা�ফা আউটেসািস �ং, লালমিনরহাট

 
 

অিনেমষ চ� ব�নীয়া 
��া�ামার


