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সভাপিত মাঃ আব ুজাফর 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২১-০৭-২০১৯ ি .
সভার সময় সকাল ১১.৪৫ ঘিটকা

ান জলা শাসেকর সে লন ক
উপি িত সভায় উপি ত সদ বেৃ র তািলকা পিরিশ -ক ত দখােনা হেলা।
সভার ারে  উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর অিতির  জলা শাসক
(িশ া ও আইিসিট) লালমিনরহাট সভায় জানান য, তথ  ও যাগােযাগ যিু র ব াপক ব বহােরর মাধ েম
দেশর সািবক উ য়ন িনি ত করেত সরকার “িভশন ২০২১: িডিজটাল বাংলােদশ” ঘাষণা কেরেছ। সরকােরর

এই ঘাষণা অ সাের দেশ তথ  ও যাগােযাগ যিু  ব বহার, েয়াগ ও সােরর মাধ েম আথ-সামািজক
উ য়েন তথ  ও যাগােযাগ যিু  ম ণালেয়র িনেদশনায় বাংলােদশ কি উটার কাউি ল কাজ কের যাে ।
িব ািরত আেলাচনা ও পযােলাচনাে  িন প িস া  গৃহীত হয়। 

িমক নং আেলাচনা িস া বা বায়নকারী 
০১ ওেয়বওেয়ব  পাটালপাটাল  সং া ঃসং া ঃ

জলার েত ক সরকাির িবভাগীয়   
পাটােলর তথ  বাংলা ও ইংেরিজ উভয় ভাষায় 

হালনাগাদ, ফসবকু পেজর িলংক িনজ িনজ 
ওেয়বেপাটােলর “সামািজক যাগােযাগ” সাব-
ম েত সংযু  করেত হেব  এবং  ইউিনয়ন ও 

উপেজলা পাটােলর তথ  মিনটিরং কায ম 
অব াহত রাখা ও 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।

জলা পযােয়র 
সকল কমকতা, 
লালমিনরহাট।

(খ) ইউিনয়ন ও উপেজলা 
পাটােল তথ  বাংলা ও ইংেরজী 

উভয় ভাষায় হালনাগাদ করার 
িবষয়িট উপেজলা িনিনবাহী 
অিফসারগন িনয়িমত মিনটিরং 
করেবন।

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 
লালমিনরহাট।

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।
(খ) ইউিডিস উেদ া ার পদ শূ  
হওয়া মা  উেদ া া িনেয়ােগর 

েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত 
হেব। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 
লালমিনরহাট।
২। সংি  ইউিপ 
চয়ারম ান
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০৩ অনলাইেনঅনলাইেন  রকড মরকড ম  হেতহেত  পচাপচা  সরবরাহঃসরবরাহঃ
জলা ই- সবা কে র মাধ েম িনয়িমত পচা 

সরবরাহ করা আব ক।

িতিদেনর পচা িতিদন 
সরবরাহ করেত হেব।

ভার া  কমকতা, 
রকড ম।

০৪ ইই--ফাইিলংফাইিলং  িসে েমিসে েম  িচিঠপিচিঠপ   িন ি ঃিন ি ঃ  
ই-ফাইল (নিথ) এর মাধ েম নিথর িন ি  বিৃ  
এবং ড াশ বাড িনয়িমত পিরদশন করা 
আব ক। 

ই-ফাইল (নিথ) এর মাধ েম 
নিথর িন ি  বিৃ  এবং ড াশ 
বাড িনয়িমত পিরদশন করেত 

হেব।

অিতির  জলা 
শাসক (সািবক 

), (রাজ ) ও
অিতির  জলা 
ম ািজে ট
লালমিনরহাট। 

০৫ সরকািরসরকাির  ইই-- মইলমইল  ব বহারব বহার  সং া ঃসং া ঃ 
মাঠ পযােয়র সােথ ত যাগােযাগ াপেনর 
জ  ই- মইল ব বহার করা েয়াজন।

মাঠ পযােয় েয়াজনীয় কায ম 
স ে র জ  যাগােযাগ র ায় 

েত ক অিফেস ই-
মইল সংর ণ এবং তা 

ব বহার করেত হেব।

জলা/উপেজলা 
পযােয়র সকল 
কমকতা,
 লালমিনরহাট।

০৬ উপেজলাউপেজলা  আইিসিটআইিসিট  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা  অ ানঃঅ ানঃ
িতমােস উপেজলা আইিসিট কিমিটর সভা 

আেয়াজন কের সভার কাযিববরণী িতমােসর 
০১ তািরেখর মেধ  আইিসিট শাখায় রণ 
করার জ  পুনরায় অ েরাধ করা হয়।

িত মােস উপেজলা আইিসিট 
কিমিটর সভা কের কাযিববরণী 
জলায় রণ করেত হেব।

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 
লালমিনরহাট। 

০৭ ইউিডিসইউিডিস  এরএর  মাধ েমমাধ েম  প ীপ ী  িব েতরিব েতর  িবলিবল  
আদায়আদায়  কায মঃকায মঃ 
এ জলায় এখনও ইউিডিস এর মাধ েম প ী 
িব েতর িবল আদায় কায ম  করা 
হয়িন। 

ইউিডিস এর মাধ েম প ী 
িব েতর িবল আদায় কায ম 

র েয়াজনীয় ব ব া হণ 
করেত হেব।

অিতির  জলা 
শাসক (সািবক)

০৮ িবিসিসিবিসিস  হেতহেত  িশ ািশ া  িত ােনিত ােন  ািপতািপত  ল াবল াব  
পিরদশনপিরদশন  িতেবদনিতেবদন  দািখলদািখল  িবষয়কিবষয়ক  তথতথ ::
িবিসিস কতকৃ ািপত ল াবসমেূহর যথাযথ 
ব বহার ও র ণােব ণ এবং পিরদশন করার 
জ  উপেজলা কিমিটেক অ েরাধ করা হয়।

িবিসিস কতকৃ ািপত 
ল াবসমেূহর যথাযথ ব বহার ও 
র ণােব ণ এবং 
পিরদশন অব াহত রাখেত হেব।

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল) 
ও জলা িশ া 
অিফসার, 
লালমিনরহাট। 

০৯ জলাজলা  পযােয়পযােয়  িবিভিবিভ   িশ ণিশ ণ  আেয়াজেনরআেয়াজেনর  
তথ ঃতথ ঃ 
সহকারী কিমশনার (আইিসিট) সভায় অবিহত 
কেরন য, এমােস কান  িশ ণ দান করা 
হয়িন।

িশ ণ কায ম অব াহত 
রাখেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার 
(আইিসিট)
লালমিনরহাট।

১০ মাি িমিডয়ামাি িমিডয়া  াসাস  মম  পিরদশনপিরদশন  সং া ঃসং া ঃ 
মাি িমিডয়া াস ম পিরদশন করার জ  
অ েরাধ করা হয়।

মাি িমিডয়া াস ম িনয়িমত 
পিরদশন করেত হেব।

অিতির  জলা 
শাসক 

(সািবক)/উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল) ও জলা 
িশ া অিফসার, 
লালমিনরহাট।

২



১১ জনেসবায়জনেসবায় facebook  facebook এরএর  ব বহারব বহার  বিৃবিৃ   
সং াসং া ::
সরকাির িত ােন সামািজক যাগােযাগ মাধ ম 
ব বহার সং া  িনেদিশকা, ২০১৬ মাতােবক 

েত কিট অিফস ও িশ া িত ান িভি ক 
ফসবকু আইিড খালা এবং পিরচালনার জ  

অ েরাধ করা হয়।

েত কিট অিফস ও িশ া 
িত ান িভি ক ফসবকু আইিড 

খুলেত ও পিরচালনা করেত 
হেব। 

জলা পযােয়র 
সকল কমকতা, 
লালমিনরহাট।

১২ National e-Government NetworkNational e-Government Network  
ব বহারব বহার  সং াসং া : : 
তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভােগর অধীন 
বাংলােদশ কি উটার কাউি ল কতকৃ বাংলা 
গভঃেনট ও ইনেফা-সরকার-২ কে র 
মাধ েম জলা ও উপেজলা পযােয় সরকারী 
দ ের নটওয়াক কােনকিটিভিট াপন করা 
হেয়েছ। এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। 

নটওয়াক কােনকিটিভিট সচল 
রাখেত হেব। 

িতিনিধ, 
ফাইবার এট হাম

১৩ িবিবধিবিবধ :  : 
জলা ওেয়ব পাটােল িশ া িত ােনর তথ ািদ 

হালনাগাদ করার েয়াজনীয় ব ব া হেণর 
জ  অ েরাধ জানােনা হয়।

জলা ওেয়ব পাটােল িশ া 
িত ােনর তথ ািদ হালনাগাদ 

করার েয়াজনীয় 
ব ব া হণ করেত হেব।

জলা িশ া 
অিফসার/ জলা 

াথিমক িশ া 
অিফসার, 
লালমিনরহাট।

         পিরেশেষ উপি ত সদ বেৃ র িনকট িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ িভশন-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: ০৫.৪৭.৫২০০.০২৮.০১.০০২.১৯.৯২(৩০) তািরখ: 
২৯ জলুাই ২০১৯

১৪ াবণ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) 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) পিুলশ পার, পিুলশ পােরর কাযালয়, লালমিনরহাট
৬) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, লালমিনরহাট
৭) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, লালমিনরহাট
৮) সহকারী া ামার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,
লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট।
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মাঃ আব ুজাফর 
জলা শাসক

৪


