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িবষয়  : জলা পয ােয় িডিজটাল উ াবনী মলা-২০১8 উদযাপন সং া  সভার কায িববরণী।  
সভাপিত  : আ  ছােলহ মাহা দ ফরেদৗস খান 

জলা শাসক  
িড় াম।  

 

সভার তািরখ :  ১৪/০2/২০১8 ি া । 
সভার সময় :            িবকাল ০৩:০০ টা। 
সভার ান  : জলা শাসেকর সে লন ক , িড় াম  

সভায় উপি ত সদ গেণর নাম পিরিশ  “ক” দখােনা হেলা।  
আেলাচ  চী : িড় াম জলায় িডিজটাল উ াবনী মলা-২০১8 উ  যাপন সং া ।  

  

উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অত:পর সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািব ক) “িডিজটাল 
উ াবনী মলা-২০১8” উ  যাপন সং া  একেসস  ইনফরেমশন (এ আই) া াম, ধানম ীর কায ালয়, ঢাকা হেত া  জলা পয ােয় িডিজটাল 
উ াবনী মলা-২০১8 আেয়াজেনর িনেদ িশকা ও গত িডিজটাল উ াবনী মলার সভার কায িববরণী পাঠ কের নান। িডিজটাল উ াবনী মলা  
উ  যাপেনর িনিম  তািরখ িনধ ারণ এবং মলা আেয়াজেনর িবষেয় উপি ত সকেলর মতামত কামনা করা হয়। বিণ ত িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনার পর  এ জলায় জ কজমক ণ ভােব িডিজটাল উ াবনী মলা-২০১৮ উ  যাপেনর লে  সব স িত েম িনে া  িস া  হীত হয়ঃ   

১। মলার ান : িড় াম কােল েরট ল এ  কেলজ া ন, িড় াম। 
২।  মলার তািরখ : 22/02/2018 ি ঃ হেত ২4/০2/২০১8 ি ঃ পয । 
৩।  উে াধনী অ ান : ২2/০2/২০১8 ি ঃ তািরখ সকাল 11.0০ ঘ কা। 
৪। সমাপনী অ ান : ২4/০2/২০১8 ি ঃ তািরখ স া ৬.3০ ঘ কা। 
৫।  সময়  : ত হ বলা ১০.০০ ঘ কা হেত স া ০8.০০ ঘ কা পয ; সব সাধারেণর জ  উ ু  থাকেব 

  ( র ১.০০-২.০০  িবরিত)। 
৬। স াদক  : সহকারী কিমশনার (আইিস ), জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম।  
৭। মলায় দশ েনর জ  িবিভ  কে  িনধ ারণ এবং মলার সােথ স ক  িবিভ িতেযািগতা ও অ া  অ ান আেয়াজেনর িনিম  িনে া  

িস া স হ হণ করা হয়ঃ 

আেলাচ  িবষয় িস া  বা বায়েন/অংশ হণকারী  সািব ক ত াবধান 
ািভিলয়নঃ ১ ই- সবাস হ- 

এ আই ক ক িরত িনেদ শনার 
আেলােক ই- সবা ািভিলয়েন ই-
সবা দানকারী সরকাির দ র 

স েহর ল বা তা লক করা এবং 
মলা া ন হেত সবা দান করার 
ব া নওয়া েয়াজন।  

 

১। িবিভ  সরকাির িত ােনর িনজ   কায ম 
িডিজটালী উপ াপন এবং   সংি  ি , িত ান 
স হ জলা পয ােয়র সকল সরকাির িত ান, জলা 
পিরষদ, িলশ পােরর কায ালয়, উপেজলা পিরষদ, 
উপেজলা িম অিফস, ইউিনয়ন পিরষদ, িবআর এ, 
বাংলােদশ রলওেয়, া  িবভাগ, িষ, মৎ , 
ািণস দ এবং অ া  ই- সবা দানকারী বসরকাির 
িত ানস হ মলায় তঃ তভােব অংশ হণ করেব। 

২। জাতীয় ত  বাতায়েনর িবিভ  িফচার এবং ই-
সবার িলংকস েহর মা েম আেবদেনর প িত ও 

আেবদন হেণর ব া হণ, মাবাইল অ াপ 
“বাংলােদশ িডের ির” , “বাংলােদশ দশ নীয় ান”, 
“উ রািধকার” “নিথ” ই-িমউেটশন, ই-ফম, ই-
মাবাইল কাট িত দশ েনর ব া হণ করেত 

হেব। 
3। জাতীয় ত  বাতায়ন, জলা াি ং, ই-িমউেটশন, 
নিথ, ই-ফম, ই- মাবাইল কাট, সবা প িত 
সহিজকরণ, ৩৩৩ ইত ািদর িত  উে ােগর িবষেয় 
One Pager েল দশ েনর ব া হণ করেত 
হেব। 
4। মলায় আগত দশ নাথ েদর জ  ৩৩৩ কল 
স ােরর এক  থ াপন করেত হেব। 

৫। ৯৯৯ কল স ার াপন করেত হেব। 

 
 

1) সংি  সকল সরকাির 
অিফস/ বসরকাির সং া। 

 

1। ফাকাল পেয়  

অিতির  জলা 

শাসক(সািব ক), 

িড় াম। 

 
2। ল বরা  উপ-
কিম  
 
 

ানং-১ 
 
 



আেলাচ  িবষয় িস া  বা বায়েন/অংশ হণকারী   সািব ক ত াবধান 
ািভিলয়নঃ ২ – িডিজটাল স ার, 

পা ই- স ার, িফনাি য়াল ইন শন, 
াংক ও অ া  িত ানস হ 

 এ আই ক ক িরত িনেদ শনা 
অ যায়ী জনগেণর দারেগাড়ায় ত  ও 
সবা পৗঁেছ দয়ার লে  ািভিলয়েনর 

যাবতীয় কায ম স  করার জ  
সরকাির ই- সবা ািভিলয়েনর সােথ 
এক  বড় আকাের িডিজটাল স ােরর 

ল রাখা েয়াজন। 

 
 
 
 
১। উপেজলা িনব াহী অিফসার )সকল( , িড় াম ,
পাসেপাট অিফস, জলা ও উপেজলা পা  
মা ার এবং জনােরল ােনজার  ,সানালী /
জনতা  /অ ণী /ইসলামী /াক াংক সহ অ া  

াংক, এেজ  াংিকং সবা চা  হেয়েছ এ প  
াংিকং িবধা স িলত িত ান, বীমা 

কা ািনস হ, ইউিনয়ন/ পৗর িডিজটাল স ার, 
এবং রাল ই-কম াস সবা দানকারী সং ার 

ল দশ েনর েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
হেব। 
 

২। মলায় িডিজটাল স ােরর নারী উে া ােদর 
অংশ হেণর েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
হেব। 

 
 
 
 

১)  উপেজলা িনব াহী অিফসার 
(সকল) িড় াম। 
২) জলা পাসেপাট  অিফস, 

িড় াম। 
৩) জলা/উপেজলা পা  
মা ার, িড় াম। 
৪) াংকাস  ফারাম, িড় াম। 
৫) ইউিনয়ন/ পৗর িডিজটাল 
স ার। 

 

 
 
 

1। ফাকাল পেয়  

অিতির  জলা 

শাসক(রাজ ), 

িড় াম। 

 
2। ল বরা  উপ-
কিম । 
 
 
 
 ািভিলয়নঃ ৩ - অথ ৈনিতক ি  

( জলা াি ং, দ তা উ য়ন ও 
কম সং ান এবং রাল ই-কমাস) 
এ আই ক ক িরত িনেদ শনা অ যায়ী 
জলা াি ং, দ তা উ য়ন ও কম সং ান 

এবং রাল ই-কমাস িবষয়ক ল রাখা 
েয়াজন। 

 
১। ব উ য়ন অিধদ র, সমাজেসবা অিধদ র, 
কািরগির িশ া অিধদ র, কম সং ান, জনশি  
ও িশ ণ েরা-িবএমই , বাংলােদশ  ও 

র িশ  করেপােরশন-িবিসকসহ িবিভ  
বসরকাির িত ােনর থক থক ল 
দশ েনর েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

 

২। দ তা উ য়ন িবষয়ক িবেশষ উে াগসহ 
( যমনঃ এে ন সশীপ া াম, কওমী মা াসা 
িশ াথ  দ তা উ য়ন, নারীেদর জ  দ তা 
উ য়ন, বকার  িবহীন াম তিরর লে  
দ তা উ য়ন) দশ েনর ব া করেত হেব। 
3। ইমাম য়াি নগেণর জ  ইমাম বাতয়ন 
দখােনা (imam.gov.bd, ইমাম.বাংলা) 

 ইমাম- য়াি নগণ তােদর কািরগরী ও 
ি লক চািহদা  যােত এ বাতায়েন িদেত 

পােরন  ,স ব া করেত হেব। 
4। ানীয় িশ - িত ানস হেক স ৃ  কের 
‘চা ির মলা’ আেয়াজন করেত হেব।  
5। াহকেদর আ  করেত তাৎ িণক ইজ বা 
লটাির আেয়াজন করেত হেব। 
 

 

 
১) সংি  দ র ধান, িড় াম 
২) সহকারী কিমশনার (সাধারণ 
শাখা), জলা শাসেকর 
কায ালয়, িড় াম। 

৩) উপপিরচালক, ইসলািমক 
ফাউে শন, িড় াম। 

 
1। ফাকাল পেয়  

উপেজলা িনব াহী 

অিফসার, িড় াম 

সদর, িড় াম। 

 
2। ল বরা  উপ-
কিম । 
 

ািভিলয়নঃ   -4 িশ া: 

এ আই ক ক িরত িনেদ শনা অ যায়ী 
িশ া িবষয়ক ািভিলয়েনর যাবতীয় 
কায ম (িশ ক বাতায়ন এবং িকেশার 
বাতায়ন, পাঠ ও মাি িমিডয়া াস ম 
মিনটিরং এবং ম িরং িসে মসহ) স  
করার জ  ল বরা  রাখা। 

 
জলা িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া 

অিফসার, পািরনেটে , িপ আই এবং জলা 
পয ােয়র সকল িশ া িত ােনর সম েয় েলর 

ব া রাখেত হেব। 

২। িকেশার বাতায়েন “ আ জািতক মা ভাষা 
িদবস ২০১৮” িনেয় িতেযািগতায় িশ াথ েদর 
অংশ হেণর ব া করেত হেব। 

 
১)  জলা িশ া অিফসার, 

িড় াম।  
২) জলা াথিমক িশ া 
অিফসার, িড় াম। 
৩) পার, িপ আই, 

িড় াম। 
4) সংি  িত ান। 
 

1। ফাকাল পেয়  

জলা িশ া 

অিফসার,  

িড় াম। 

 
2। ল বরা  উপ-
কিম । 

ানং-2 
 
 

 



আেলাচ  িবষয় িস া  বা বায়েন/অংশ হণকারী   সািব ক ত াবধান 
ািভিলয়ন 5-ত ণ উ াবক : দশ নী ও 

িতেযািগতা: 
জাতীয় ণ িবিভ  সম ার 
সমাধােনর লে  িডিজটাল ইেনােভশন 
ফয়ার এর এক  ণ অংশ িহেসেব 

‘InnovatHon’ িতেযািগতার 
আেয়াজন করা হেব। এই সমাধান 
সং া  িতেযািগতায় ত ণ উ াবেকরা 
তােদর ািবত সমাধােনর েটাটাইপ 
িনেয় মলায় অংশ হণ করেব।  

 

 
অ , িড় াম সরকাির কেলজ, অ , 

িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ, অ , 
িড় াম পিলেটকিনক ই উট, অধ , 
িড় াম কােল েরট ল এ  কেলজ, অ , 

মিজদা আদশ  িড ী কেলজ, অ , টকিনক াল 
ল এ  কেলজ, িড় াম,  অ , খিললগ  

কািরগির ও বািণজ  মহািব ালয়, িড় াম, 
অ , িভশন পিলেটকিনক, িড় াম এবং 
অ , ভসপার ইনি উট অফ ইি জিনয়ািরং 
টকেনালিজ, িড় াম-এ আই ক ক িরত 

িনেদ শনা অ যায়ী ািভিলয়ন-৫ আেয়াজন করার 
েয়াজনীয় ব া হণ করেবন। 
চার- চারণাঃ 

১। এ আই া াম থেক া  পা ার- ানার-
িলফেলট সংি  িশ া িত ােন িবতরণ এবং 
চােরর উে ে  পাঠােত হেব।  

২। সংি  িশ া িত ােনর িশ াথ েদর 
অংশ হণ িনি তকরেণর লে  েয়াজনীয় সকল 
পদে প হণ করেত হেব।  
৩। ‘InnovatHon’ এ অংশ নয়ার জে  
ত ণেদর মােঝ উৎসাহ-উ ীপনা ি  করার 
লে  েয়াজনীয় ব া িনেত হেব। সংি  
িশ া িত ানস েহ িবেশষ কের েকৗশল ও 
কািরগির িশ া িত ােন াপক চারনার 
আেয়াজন করেত হেব। 
৪। মলা আেয়াজেনর সময়, তািরখ ও ান উে খ 
কের ানীয় Cable  TV ত Scroll এর 
মা েম চােরর ব া হণ করেত হেব। 
অংশ হণ 
১। িব মান জাতীয় যেকান সম ার সমাধান এর 
Prototype িনেয় উপি ত হেব। 
২। এক বা একািধক িব িব ালেয়র িশ াথ রা 
িমেল অনিধক 3 সদে র ম তির করেত 
পারেব ( নতম ১জন ছা ী সহ)। 
৩। ািবত ১০  নাগিরক সম া থেক যেকান 
এক  নাগিরক সম ার সমাধান িনেয় এক  দল 
কাজ করেত পারেব এবং জলা উ াবনী মলােত 
াথিমক ােটাটাইপ দশন করেত হেব।  

৪। ‘InnovatHon’ থ উ াবেকর খ েজ 
া ােমর থ িহেসেব বহার করা এবং 
াক াউে  থাকা ‘InnovatHon’ পা ার 

এর সােথ উ াবেকর খ েজ 
া ােম রিজে শেনর জ  উ ু  রাখেব। 

 
ায়ন কায ম 

িডিজটাল উ াবনী মলা-২০১৮ আেয়াজন সং া  
িনেদ িশকা অ যায়ী মলায় অংশ হণকারী িবভাগ 
এবং সং ার কায ম ও সবা দােনর মান 
িনধ ারণ ব ক এ আই থেক া  িডিজটাল 
উ াবনী মলা-২০১৮ িনেদ িশকার আেলােক িবিভ  
ক াটাগিরেত র ার দান করেত হেব। 
 

 
১) জলা শাসন, 

িড় াম। 
2) অ , িড় াম 
সরকাির কেলজ 
3) অ , িড় াম 
সরকাির মিহলা কেলজ 
4) অ , িড় াম 
পিলেটকিনক ই উট 
5) অ , টকিনক াল 

ল এ  কেলজ, িড় াম। 
6) জলা ত  অিফসার, 

িড় াম 
7) অ , িড় াম 
কােল েরট ল এ  
কেলজ, িড় াম। 
8) অ , মিজদা আদশ 
িড ী কেলজ, িড় াম 
9) সংি  িত ান ধান। 
10) জনাব মন আহেমদ, 
রডি েস  সাসাই , 
িড় াম 

  

 

1। ফাকাল পেয়  

জনাব মাঃ জাহা ীর 

আলম , ই া র, 

ইেলক িন , 

পিলেটকিনক 

ই উট, িড় াম। 

 
2। ল বরা  উপ-
কিম । 
3। চার- চারণা উপ-
কিম  
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আেলাচ  িবষয় িস া  বা বায়েন/অংশ হণকারী   সািব ক ত াবধান 

সাং িতক অ ান 

আগত দশ ানাথ ও ল দানকারীেদর 
উপেভােগর জ  মলায় িতিদন সাং িতক 
অ ান আেয়াজন করেত হেব । 
 

১) জলা িশ কলা একােডমী, 
িড় াম 

 

সাং িতক 
উপ-কিম  

মলায় আকষ ণীয় অ া  কে  

িদন াপী  জলার সরকারী, বসরকারী দ েরর 
িডিজটাল ইেনােভশন সং া  িভ/ি রিচ  
/পাওয়ার পেয়  দশ ন করেত হেব। মলায় অং হণকারী সংি  

দ র/ িত ান 
সংি  

উপ-কিম  

িতেযািগতা 

১। মলার ি তীয় িদন ল, কেলজ ও 
িব িব ালেয়র িশ াথ েদর অংশ হেণ   
আমি ত ২ জন বীর ি েযা া ক ক বিণ ত 
“ ি  ও ব ব র গ ” িবষেয় তাৎ িণক 

ইজ িতেযািগতার ব া করেত হেব 
( িতেযািগতায় অংশ হণকারী াথিমক, 
মা িমক, উ -মা িমক ও াতক পয ােয়র 
িশ াথ )। িতেযািগতায় িত  েপ থম, 
ি তীয় ও তীয় ান অজনকারীেক র ত 
করা হেব। 

২। মলার তীয় িদন “আমার চােখ িডিজটাল 
বাংলােদশ” িবষয়ক পাওয়ারপেয়  

েজে শন িতেযািগতা অ ি ত হেব 
( িতেযািগতায় অংশ হণকারী াথিমক, 
মা িমক, উ -মা িমক ও াতক পয ােয়র 
িশ াথ )। িতেযািগতায় িত  েপ থম, 
ি তীয় ও তীয় ান অজনকারীেক র ত 
করা হেব। 

িতেযািগেদর প িবভাজন: 

প-1: 1ম-5ম ণী 
প-2: 6 -10ম ণী  
প-3: উ মা িমক ও াতক 
প-4: াতেকা র ও ত  

 

১)  জলা িশ া অিফসার, 
িড় াম।  

২) জলা াথিমক িশ া 
অিফসার, িড় াম। 
3) সংি  সকল িশ া 

িত ান। 
 

সংি   
উপ-কিম  
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8) সভায় িব ািরত আেলাচনাে  ভােব িডিজটাল উ াবনী মলা উ  যাপেনর জ  িনে া ভােব িডিজটাল উ াবনী মলা আেয়াজন কিম   
গঠন করা হয়।  
 

িডিজটাল উ াবনী মলা আেয়াজন কিম ঃ 
১। জলা শাসক, িড় াম  সভাপিত  
2। চয়ার ান, জলা পিরষদ, িড় াম সদ  
3।  িসিভল সাজন, িড় াম সদ   
4।  িলশ পার, িড় াম  সদ   
৫। উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম সদ   
৬। অিতির  জলা শাসক (রাজ )/(আইিস )/িব  অিতির  জলা ািজে ট, িড় াম সদ   
৭। ময়র, িড় াম পৗরসভা সদ   
৮। অ , িড় াম সরকাির কেলজ, িড় াম সদ   
৯।  অ , িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ, িড় াম সদ   
১০ অ , িড় াম পিলেটকিনক ই উট, িড় াম সদ  
১১। উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, িড় াম সদ   
১২। উপেজলা িনব াহী অিফসার ও উপেজলা ইেনােভশন অিফসার, (সকল) িড় াম সদ  
১৩। িনব াহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ িবভাগ, িড় াম সদ   
১৪। জলা িশ া অিফসার, িড় াম সদ  
১৫। জলা াথিমক িশ া অিফসার, িড় াম সদ   
১৬। ধান িশ ক, িড় াম সরকাির বালক উ  িব ালয়, িড় াম সদ  
১৭। ধান িশ ক, িড় াম সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, িড় াম সদ   
১৮। অ , টকিনক াল ল এ  কেলজ, িড় াম সদ   
১৯। জলা ত  অিফসার, িড় াম সদ   
২০। সহকারী েকৗশলী, িব িসএল, িড় াম  সদ  
২১। অ , িড় াম কােল েরট ল এ  কেলজ, িড় াম সদ  
২২। সভাপিত, স াব, িড় াম সদ   
২৩। জনাব রােশ ামান বা , সাধারণ স াদক, জলা িশ কলা একােডমী, িড় াম সদ   
২৪। জনাব মাঃ কািজউল ইসলাম, া ন পৗর চয়ার ান, িড় াম পৗরসভা  
25। অিতির  জলা শাসক (সািব ক), িড় াম সদ  সিচব  

  

9)   িনিবড়ভােব পিরবী েণর মা েম মলা আেয়াজন ও পিরচালনার িনিম  িন িলিখত উপ-কিম  গঠন করা হেলা । 
 

উপ-কিম  স হ িন পঃ( জ তার িভি েত নয়) 
1।     মলা পিরচালনা ও ল বরা  উপ-কিম ঃ   

১।  অিতির  জলা শাসক (সািব ক), িড় াম আহবায়ক 
২। অিতির  িলশ পার, িড় াম। সদ  
৩। অ , িড় াম সরকাির কেলজ ক ক মেনানীত িতিনিধ  
৪। অ , িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ ক ক মেনানীত িতিনিধ সদ  
৫।  অ , িড় াম পিলেটকিনক ই উট সদ  
৬। অ , িড় াম টকিনক াল ল এ  কেলজ  সদ  
৭। জলা িশ া অিফসার, িড় াম  সদ  
8। জলা াথিমক িশ া অিফসার, িড় াম সদ  
9। জলা মিহলা িবষয়ক কম কতা, িড় াম  সদ  
10। জনােরল ােনজার, সানালী/জনতা/অ ণী/ ইসলামী/ াক াংক, িড় াম সদ  
11। রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম সদ  
12। জলা নািজর, জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  
13। নজারত ড  কােল র, িড় াম সদ  সিচব 
 

২।     অথ  ব াপনা ও র ার য় উপ-কিম ঃ 
১। অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম আহবায়ক 
২। নজারত ড  কােল র, িড় াম সদ  
৩। এ ািসে  ভাইস িসেড  ও ােনজার, ইসলামী াংক িলিমেটড, িড় াম  সদ  
৪। জনাব মাঃ আির র রায়হান, লাইে িরয়ান, জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  
৫। 
 

জনাব মাঃ রজাউল কিরম, সহকারী নািজর, জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ   
সদ  ৬। সহকারী কিমশনার (আইিস ), িড় াম সদ  সিচব 
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৩।   আইন- ংখলা উপ-কিম ঃ 
১। িব  অিতির  জলা ািজে ট, িড় াম আহবায়ক 
২। অিতির  িলশ পার, িড় াম  সদ  
৩। জলা কমা া , আনসার ও িভিডিপ, িড় াম  সদ  
৪। 
৫। 
৬। 
৭। 
৮। 

ময়র, িড় াম পৗরসভা এর িতিনিধ 
সভাপিত/ স াদক, িড় াম স াব, িড় াম 
অিফসার ইনচাজ,  িড় াম সদর থানা, িড় াম 
ািফক ই েপ র, িড় াম 

স াদক, রাভার াউট, িড় াম 

সদ   
সদ  
সদ  
সদ  
সদ  

৯। সহকারী কিমশনার, জ এম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম 
 

সদ  সিচব 
 

 
৪।    সাজস া, অভ থ না ও আ ায়ন উপ-কিম ঃ  
১। 
 

উপেজলা িনব াহী অিফসার, িড় াম সদর, িড় াম।  আহবায়ক 
সদ  ২। জলা কালচারাল অিফসার, িড় াম সদ  

৩। জলা নািজর, জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  
৪। সহকারী নািজর ( েটাকল), জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  
৫। জনাব মাঃ িব ব হাসান, অিফস সহকারী ( জ এম শাখা), জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  

৬। 
 

উে া া, হেলাখানা ইউিনয়ন িডিজটাল স ার, িড় াম সদর সদ  

৭। জনাব মাঃ মেনায়ার হােসন, েসস সাভ ার, গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  

৮। জনাব ির  িবকাশ চাকমা, সহকারী কিমশনার ও এি িকউ ভ ািজে ট, িড় াম সদ  সিচব 
 
 
৫।    সাং িতক অ ান আেয়াজন উপ-কিম ঃ  
১।  উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম আহবায়ক 
২।  উপেজলা িনব াহী অিফসার, িড় াম সদর, িড় াম।  
৩। নজারত ড  কােল র, িড় াম সদ  
৪। জলা কালচারাল অিফসার, জলা িশ কলা একােডমী, িড় াম সদ  
৫। ধান িশ ক, িড় াম সরকাির বািলকা উ  িব ালয় ক ক মেনানীত িতিনিধ সদ  
৬। জনাব রােশ ামান বা , সাধারণ স াদক, জলা িশ কলা একােডমী, িড় াম  
7। সভাপিত/ স াদক, দ, িড় াম সদ  
8।  আহবায়ক, সি িলত সাং িতক জাট, িড় াম জলা সদ  
9।  জলা নািজর, জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  
10। জনাব মাঃ রজাউল কিরম, সহকারী নািজর, জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  
১1। জনাব মাঃ এরশা ল হক, অিফস সহকারী (এল িজ শাখা), জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  
১2। িম   ফােতমা খা ন, সহকারী কিমশনার ও এি িকউ ভ ািজে ট, িড় াম সদ  সিচব 

 
 
6।   সিমনার/আেলাচনা/ িতেযািগতা/ শােকিজং আেয়াজন উপ-কিম ঃ 

১।  উপেজলা িনব াহী অিফসার, িড় াম সদর, িড় াম আহবায়ক 
২।  অ , িড় াম সরকাির কেলজ এর িতিনিধ সদ  
৩। অ , িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ সদ  
৪। রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম সদ  
৫। অ , িড় াম পিলেটকিনক ই উট সদ  
৬।  অ , িড় াম টকিনক াল ল এ  কেলজ সদ  
৭। সহকারী া ামার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, লবাড়ী, িড় াম সদ  
৮। জনাব মাঃ তা ল ইসলাম ামািণক, সহকারী নািজর, জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  
৯। জনাব িব িজৎ ব ন, পিরচালক, আশার আেলা পাঠশালা, নােগ রী সদ  
১০। 
 

জনাব ির  িবকাশ চাকমা, সহকারী কিমশনার ও এি িকউ ভ ািজে ট, িড় াম সদ  সিচব 

   

 

ানং-6 
 

 



7।    কািরগরী িদক ব াপনা উপ-কিম ঃ  

১।  উপপিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম আহবায়ক 
২।  অ , টকিনক াল ল এ  কেলজ, িড় াম  সদ  
৩।  িবভাগীয় ধান, ইেলকি ক াল টকঃ, িড় াম পিলেটকিনক ই উট সদ  
৪। িবভাগীয় ধান, কি উটার টকঃ, িড় াম পিলেটকিনক ই উট সদ  
৫। িনয়র ই া র, কি উটার টকঃ, িড় াম পিলেটকিনক ই উট সদ  
   ৬। জনাব মাঃ কাম ামান, সহকারী নটওয়াক েকৗশলী, িড় াম কােল েরট সদ  
৭।  জনাব মাঃ গালাম মাহ ব, উপেজলা টকিনিশয়ান, িচলমারী সদ  
৮। জনাব মাঃ আ স সাবহান, উপেজলা টকিনিশয়ান, নােগ রী সদ  
৯। জনাব মাঃ ইমরান আলী, উপেজলা টকিনিশয়ান, রাজারহাট সদ  
১০।  িসিনয়র এি িকউ ভ িরিজওনাল সলস, ামীনেফান, িড় াম সদ  
১১। জনাব মাঃ আ  সােয়ম, অিফস সহকারী ( রকড ম শাখা) জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  
১২। জনাব মাঃ আ র রিহম, অিফস সহায়ক ( রকড ম শাখা), জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  
১৩। জনাব মাঃ িমজা র রহমান, অিফস সহায়ক (বাংেলা), জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম সদ  
১৪। সহকারী া ামার, লবাড়ী, িড় াম সদ  সিচব 

 
8।     চার ও কাশনা কাশ উপ-কিম ঃ 

১।  উপপিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম আহবায়ক 
২। উপেজলা িনব াহী অিফসার, িড় াম সদর সদ  
৩। রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম সদ  
৪।  জলা ত  অিফসার, িড় াম সদ  
৫। জলা াথিমক িশ া অিফসার, িড় াম সদ  
৬।  অ , িড় াম সরকাির কেলজ, িড় াম ক ক মেনানীত িতিনিধ সদ  
৭। অ , িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ, িড় াম ক ক মেনানীত িতিনিধ সদ  
৮। জলা কালচারাল অিফসার, জলা িশ কলা একােডমী, িড় াম সদ   
৯। সভাপিত/সাধারণ স াদক, স াব, িড় াম সদ  
১০। ধান িনব াহী, জীিবকা, িড় াম সদ  
১১। সভাপিত/ সাধারণ স াদক, টিলিভিশন সাংবািদক ফারাম, িড়গাম সদ  
১২। ধান িনব াহী, িড় াম ক াবল নটওয়াক, িড় াম সদ  
১৩। জনাব আহসান হাবীব নী , জলা িতিনিধ, বাংলােদশ টিলিভশন, িড় াম সদ  
১৪। শন ইন চাজ, রিডও িচলমারী, িড় াম  
১৫। জনাব সাধন মার িব াস, সহকারী কিমশনার ও এি িকউ ভ  ািজে ট, িড় াম সদ  সিচব 

 
9।  এওয়াড  দান িবষয়ক উপ-কিম ঃ 

১।  উপপিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম আহবায়ক 
২।  উপেজলা িনব াহী অিফসার, িড় াম সদর সদ  

৩।  উপ-পিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র িড় াম 
 

সদ  
৪। জলা িশ া অিফসার, িড় াম সদ  
৫। জলা াথিমক িশ া অিফসার, িড় াম সদ  
৬। 
৭। 

জলা ত  অিফসার, িড় াম 
সহকারী কিমশনার (আইিস ), িড় াম 

সদ  
সদ  সিচব 

 

10) (ক) আগামী 20/02/2018 তািরখ িবকাল 4.00 ঘ কায় সংবাদ সে লন অ ি ত হেব। অিতির  জলা শাসক (সািব ক), িড় াম সংবাদ সে লন  
        আেয়াজন করেবন। 
      (খ) িডিজটাল উ াবনী মলা-২০১৮ র আেগ থেকই মলার হীত কম িচস হ াপক চারণার জ  জলা ত  অিফসার, িড় ামেক অ েরাধ    
        করা হেলা। 
11) মলার চারণা বাড়ােনার উে ে  িড় াম ক াবল নটওয়াক এ মলা সরাসির স চার করা,  রিডও িচলমারীেত সা াৎকার চার  এবং ফস েক    
      সরাসির স চার করার জ  সংি  সকলেক অ েরাধ করা হেলা। 
১2) মলায় অ ায়ী িব ৎ সংেযাগ, িনরবি  িব ৎ সরবরাহসহ সকল েল ব িতক লাইন াপেনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনব াহী েকৗশলী,    
      NESCO, িড় ামেক অ েরাধ করা হেলা। 
১3) মলা া েণ লা-বািল িনবারেণর জ  পয া  পািন িছটােনার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  উপ-সহকারী পিরচালক, ফায়ার সািভস ওিসিভল  
      িডেফ , িড় ামেক অ েরাধ করা হেলা। 
১4) মলায় আগত দশ নাথীেদর জ  ড কণ ােরর ব া রাখার জ  ল বরা  উপ-কিম েক অ েরাধ করা হেলা। 
১5) মলায় েয়াজনীয় সং ক অ ায়ী ওয়াশ ম াপেনর জ  িনব াহী েকৗশলী , জন া  েকৗশল অিধদ র, িড় ামেক অ েরাধ করা হেলা। 
১6) মলায় অ ায়ীিভি েত েপয় পািন সরবরােহর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  ময়র, িড় াম পৗরসভা, িড় ামেক অ েরাধ করা  হেলা। 

ানং-7 
 



 
১7) মলা া েণ ী Wi-Fi জান িনি তকরেণর জ  সহকারী েকৗশলী, িব িসএল, িড় াম ও িনব াহী পিরচালক, এিমেড  আই , িড় ামেক  
      অ েরাধ করা হেলা। 
১8) মলায় বােয়ােমি ক প িতর মা েম জাতীয় পিরচয়প  দােনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  জলা িনব াচন অিফসার, িড় ামেক অ েরাধ করা 
      হেলা। 
19) মলা আেয়াজন সং া  গাইড লাইন এ উি িখত িবিভ  ক াটাগিরিভি ক এ াওয়াড  দােনর লে  িনিদ  মানদে র িভি েত এওয়ািড  িনব াচন  করার  
      জ  সংি  কিম েক অ েরাধ করা হেলা। 
20) মলায় দশ ানাথ  িহেসেব জলার িশ া িত ােনর িশ াথ েদর িশ া সফেরর অংশ িহেসেব মলা পিরদশ েনর ব া হণ করেত হেব। এ  
      িবষেয় জলা িশ া অিফসার ও জলা াথিমক িশ া অিফসার, িড় াম সময় চী িনধ ারণ ব ক িশ া িত ান স হেক অবিহত করেবন। 
 

২1) মলায় আগত দশ নাথ েদর ব ত যানবাহন ব াপনার িনিম  মলা া েনর বাইের এক  অ ায়ী ােরজ াপেনর জ  নজারত ড   
      কােল র,  িড় ামেক অ েরাধ করা হেলা। 
 

২2) মলায় ইজ িতেযািগতায় াথিমক/মা িমক/উ  মা িমক/মা াসার ছা -ছা ীেদর অংশ হেণর িনিম  DEO, িড় ামেক DPEO, িড় াম  
      এর সােথ সম য় ব ক  েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধ করা হেলা। 
 

২3) িত  েলর সাজস ার ে  একই রকম ানার তির করেত সংি  সকলেক অ েরাধ করা হেলা। 
24) মলার এক  েল মাননীয় ধানম ী ক ক অিজত র ারস হ ও রাে র অজনস হ দশ ন করার জ  জলা ত  অিফসার, িড় ামেক অ েরাধ  
      করা হেলা। 
 

25) মলায় "ওয়াল অফ ফইম” নােম এক  ল াপন ব ক িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/ দ র থেক এক   অজন ( সবা) দশ েনর জ  সংি   
      সকলেক অ েরাধ করা হেলা ।  
26) মলার 2য় িদেন মধাবী ও িত িশ াথ েদর আম ণ জানােনা এবং তােদর িতে র সংি  িববরণ িশ া িত ান হেত সং হ ব ক 2041 সােল  
      উ ত বাংলােদশ গড়েত পিরক না িক হেত পাের তা েল ধের ওয়াকসপ আেয়াজেনর জ  জলা িশ া অিফসার, িড় ামেক অ েরাধ করা হেলা। 
27) মলার 3য় িদেন 2041 সােল উ ত বাংলােদশ গড়েত িক ধরেনর সাং িতক কম কা  হওয়া দরকার সটা সং িত কম েদর আম ণ জািনেয়   
      ওয়াকসেপর মা েম ত েদর াবনা তির ব ক প ওয়াক ও েজে শেনর ব া করেত অিতির  জলা শাসক (সািব ক), িড় ামেক অ েরাধ  
      করা হেলা। 
২8) উপ-কিম র আ  বায়ক  আগামী 18 ফ য়াির, ২০১৮   উপ-কিম ’র সভা আ  বান ব ক িব ািরত কম পিরক না হণ করেবন এবং মলা ু   
      ও সফলভােব আেয়াজেনর ব া করেবন। েয়াজেন উপ-কিম  য কান ি েক উপ-কিম েত কা-অ  করেত পারেবন। 
 

২9) মলা পিরচালনা ও ল বরা  উপ-কিম  স া  ল সং া িনধ ারণ করেবন।  
  

পিরেশেষ সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জানান এবং িডিজটাল উ াবনী মলা-২০১৮ উপলে  আেয়ািজত সকল কম িচেত ত: তভােব 
অংশ হেণর জ  সকল িবভাগ ও িত ান ধােনর সািব ক সহেযািগতা ও উপি িত কামনা কের সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 
 
 
 
 
 
 
  

(আ  ছােলহ মাহা দ ফরেদৗস খান) 
জলা শাসক 

িড় াম। 
ফানঃ0581-61645(অঃ) 

ফ া ঃ ০৫৮১-৬২৩৭৪ (অঃ) 
০৫৮১-৬১৬১৪ (বাঃ) 

ই - মইল-dckurigram@mopa.gov.bd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ারক নং-০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০2.০০5.১8.60 (১৫০) তািরখঃ          06 ফা ন, ১৪২4 
        18 ফ য়াির, ২০১8  

 

অ িলিপঃ সদয় াতােথ- 
 

১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। জনাব..........................................................................., মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ , ১/২/৩/৪, িড় াম। 

৩। সিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত  ি  ম ণালয়, িবিসিস ভবন (৫ম তলা), ই-১৪/এ , 
 আগারগ ও, শের বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।    
৪। িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
৫। মহাপিরচালক ( শাসন), ধানম ীর কায ালয় এবং ক  পিরচালক, একেসস  ইনফরেমশন া াম, ধানম ীর কায ালয়, ঢাকা। 
৬। িনব াহী পিরচালক, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, শেরবাংলা নগর, ঢাকা। 

 

অ িলিপঃ (সদয় াতােথ / াতােথ ও কায ােথ)- ( জ তার মা সাের নয়) 
1। চয়ার ান, জলা পিরষদ, িড় াম। 
2। িলশ পার, িড় াম। 
3। িসিভল সাজন, িড় াম। 
4। ধান িনব াহী কম কতা, জলা পিরষদ, িড় াম। 
5। উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম। 

6। অিতির  জলা শাসক (সািব ক)/(রাজ )/(আইিস )/অিতির  জলা ািজে ট, িড় াম 

7। ময়র, ............................ পৗরসভা, িড় াম। 
8। অ , িড় াম সরকাির কেলজ/ িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ, িড় াম। 
9। উপেজলা পিরষদ চয়ার ান,(সকল)..................................... িড় াম।  
10। ময়র, উিল র/নােগ রী পৗরসভা, িড় াম। 
১1। উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, িড় াম। 

১2। উপেজলা িনব াহী অিফসার,.....................................................(সকল), িড় াম। 

১3। িনব াহী েকৗশলী,............................................................... (সকল), িড় াম। 
১4। রিভিনউ ড  কােল র/ নজারত ড  কােল র/ জারী অিফসার/িজিসও/ িম অিধ হণ কম কতা, িড় াম।  
১5। সহকারী কিমশনার ( িম)......................................, িড় াম। 
16। ......................................................................................................., িড় াম। 

১7। জনাব .............................................................., সহকারী কিমশনার ও এি িকউ ভ ািজে ট, িড় াম। 
১8। উপ-পিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র/ সমাজেসবা অিধদ র/ পিরবার পিরক না িবভাগ/ িবআরিডিব, িড় াম। 
১9। অ , িড় াম পিলেটকিনক ই উট/ টকিনক াল ল এ  কেলজ/ িস, িড় াম। 

20। জলা খা  িনয় ক/ জলা পিরসং ান কম কতা/ জলা িনব াচন অিফসার/ জলা রিজ ার/ জলা মিহলা িবষয়ক কম কতা/ 
 জলা িশ া অিফসার/ জলা াথিমক িশ া অিফসার/ জলা ত  অিফসার, িড় াম। 

21। অ / পার,............................................................................. িড় াম। 
২2। ধান িশ ক,............................................................................. িড় াম। 
২3। অিফসার ইনচাজ,..........................................থানা, িড় াম। 
২4। সহকারী পিরচালক, .............................................., িড় াম। 
২5। চয়ার ান,................................................ইউিপ,..................................................... িড় াম। 

২6। উে া া (সকল)............................................... পৗর/ইউিনয়ন িডিজটাল স ার,...........................উপেজলা, িড় াম। 

২7। ........................................................................... 
 

 
 

( মাঃ আশরা ল ইসলাম) 
  অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 

িড় াম। 
ফানঃ ০৫৮১-৬১৬৬৭(অিফস) 

ই- মইলঃ adcictkurigram@yahoo.com 


