
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 

িড় াম 
আইিস  শাখা

এি ল, ২০১৯ মােস অ ি ত জলা আইিস  িবষয়ক কিম র সভার কাযিববরণীঃ

সভাপিত মাছাঃ লতানা পারভীন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৩-০৪-২০১৯ ি ঃ।
সভার সময় র-০১:১৫ ঘ কা।

ান সে লনক , জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম।
উপি িত পিরিশ - “ক” ( া েরর মা সাের)
 
                     সভাপিত উপি ত সদ েক ইংেরিজ নববেষর েভ া জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভায় িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ
ত  ি র াপক সার ও বহােরর উপর িদক িনেদশনা লক ব  রােখন এবং আেলাচ িচ পশ করার জ  অিতির  জলা

শাসক (সািবক), িড় ামেক অ েরাধ কেরন। অত:পর অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম িস া স হ পাঠ কেরন । উপ ািপত মাচ ২০১৯
এর কাযিববরণীর উপর কান ম  আেছ িকনা জানেত চাওয়া হয়। সভায় উপি ত সদ  গত সভার কাযিববরণীর উপর কান সংেযাজন,
িবেয়াজন বা সংেশাধেনর াব নই মেম অবিহত কেরন। কাযিববরণীেত কান সংেযাজন, িবেয়াজন বা সংেশাধেনর াব না থাকায় তা
সবস িত েম অ েমাদন করা হয়। সরকার ঘািষত “ পক -২০২১”বা বায়েন অত:পর হীত িস া  বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা করার পর
িনে া  এেজ ািভি ক আেলাচনা করা হয় এবং সবস িত েম িন প িস া স হ িহত হয়:

ঃনং ১. ইউিডিস পিরদশন সং া ঃ
১.১ : জলা শাসক এবং উপপিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম ক ক পৗর/ইউিনয়ন িডিজটাল স ার পিরদশন/দশনঃ মাচ/২০১৯

িমক নং কমকতার নাম ও পদিব ইউিডিস দশন
১ জনাব মাছাঃ লতানা পারভীন, জলা শাসক, িড় াম ০২ 
২২ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম সিলম, উপপিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম ০২ 
১.২ : উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ ক ক পৗর/ইউিনয়ন িডিজটাল স ার পিরদশন/দশন ও অ া  ত ঃ মাচ/২০১৯

ঃনং উপেজলার 
নাম

উপেজলা আইিস  কিম র সভা 
অ ােনর তািরখ ইউিডিস

সভা 
অ ােনর 
তািরখ

সভার কাযিববরণী 
রণ করা হেয়েছ 

িকনা

মাট 
ইউিডিসর 
সং া

ইউএনও 
ক ক 
পিরদশন

ইউএনও 
ক ক 
দশন

ইউিডিসর এর 
মািসক মাট আয় 
(টাকা)

ইউিডিস হেত 
মাট সবা 
হীতা

অ া  
িশ ণ

১১ িড় াম 
সদর -- না ০৮ ০৩ ০২ ১৩৬৩১৬১৬ /- ২৩২০ জন --

২ রাজারহাট - না ০৭ ০৪ ০২ ৯২৪৭৫/- ১৮৭২ জন -
৩ উিল র -- না ১৩ ০৪ ০৩ ২২৯/- ১৫জন --
৪ িচলমারী -- না ০৬ ০৩ ০২ ৪৩০/- ০৫ জন --
৫ রৗমারী -- না ০৬ ০২ ০১ ২১০৫/- ৬৮ জন --
৬ রািজব র -- না ০৩ ০২ ০২ ৪৯৫৪/- ১৮২ জন --
৭ ামারী -- না ১০ ০২ ০২ ১০১৫৪/- ৪১৭ জন --
৮ নােগ রী -- না ১৪ ০২ ০৩ ১১৯৮০/- ৫০৮ জন -
৯ লবাড়ী -- না ০৬ ০২ ০১ ৬৩৭৫/-/- ৬২৫ জন --

১১।

ঃঃ  নংনং আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া ব া ব ায়নকার ীব া ব ায়নকার ী
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২২ ।। জ লাজ লা , , উপেজ লাউপেজ লা  ওও  ইউ িনয়েনরইউ িনয়েনর   ওেয়বওেয়ব   
পাট ােলরপাট ােলর   ত ঃত ঃ

জনগণ যােত স ক ত  ওেয়ব পাটাল হেত সং হ 
করেত পাের স লে  সভায় জলা, উপেজলা ও 
ইউিনয়ন ওেয়ব পাটােল বাংলা ও ইংেরিজ উভয় 
ভাষােতই ত  সংেযাজন ও িনয়িমত 
হালনাগাদকরণ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা 
হয়। অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
সভায় অবিহত কেরন য, ওেয়ব পাটাল 
হালনাগাদকরণ এক  চলমান ি য়া। এ  
সবসময় হালনাগাদ করা েয়াজন। 
হালনাগাদকরেণর জ  সংি  অিফসেক ইউজার 
আইিড ও পাসওয়াড দান করা হেয়েছ। 
এমতাব ায় েত ক দ েরর ইউজার আইিড ও 
পাসওয়াড সংর ণ করা সহ সকল তথ◌্য িনয়িমত 
আপেডট করার জ  বার বার অ েরাধ জানােনা 
হেলও িক  িক  দ েরর ত  িনয়িমত হালনাগাদ 
করা হে  না মেম জানান। ওেয়ব পাটালস হেক 
িনয়িমতভােব মানস ত ত  ারা হালনাগােদর 
জ  মাননীয় ধানম ীর কাযালয়, মি পিরষদ 
িবভাগ ও অ া  উ তন দ র হেত িনয়িমত 
তািগদ দান করা হে । 
জলা ও উপেজলা পযােয়র িবিভ  িবভাগ/দ েরর 

জাতীয় ত  বাতায়ন ও ইউিনয়ন ত  বাতায়েনর 
অ গিত স েক সভাপিত জানেত চাইেল সহকারী 
কিমশনার (আইিস ), িড় াম জানান য, এ আই 
হেত জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন ওেয়ব 
পাটালস হ ন ন মওয়ােক ানা র করা 

হেয়েছ। িতিন আেরা জানান 
য, logo.portal.gov.bdনামীয় পাটােল 
ব ত িত  সবাবে র জ  েযাজ  ছিব 

ডাউনেলাড কের   পাটােলর িনধািরত 
সবাবে  আপেলাড করার িবষেয় এ -আই ক ক 

িনেদশনা থাকেলও বশীরভাগ দ র সবাবে র 
ছিব পিরবতন কেরনিন। সভাপিত জলার সকল 
সরকাির িবভাগ/ দ েরর   ত  বাতায়ন 
হালনাগাদকরেণর িবষেয় ােরাপ কেরন এবং 
ত  বাতায়েনর িলংকস েহ সংি  অিফেসর 
কমকতা-কমচারীগণেক িবিভ  িচ প , সভার 
কাযিববরণী, হ লাইন, বাৎসিরক কমপিরক না 
ইত ািদসহ অ া  পযা  ত  িনয়িমত আপেলাড 
কের হালনাগাকরেণর িনেদশনা দান কেরন। জলা 
ও উপেজলা ওেয়ব পাটােলর /িব িত িলংক, 
অ া  সকল ত  স ক আেছ িকনা তা যাচাই 
করার জ  জলা পযােয় জলা ওেয়ব পাটাল 
মিনটিরং কিম  এবং উপেজলা পযােয় উপেজলা 
ওেয়ব পাটাল মিনটিরং কিম  িত মােস ২-৫  
দ র/ িত ােনর সািবক ত  যাচাই কের আইিস  
িবষয়ক কিম র সভায় উপ াপন করার জ  
অ েরাধ করা হয়।

১) জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পাটােল পযা  ত  বাংলা ও 
ইংেরিজ উভয় ভাষােতই হালনাগাদ করেত হেব।
২) জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয়র পাটােলর সবাবে র ছিব 
পিরবতন করেত হেব।
৩) িত মােস জলা ও উপেজলার ২-৫  দ র/ িত ােনর 
হালনাগাদ ত  সভায় উপ াপন করেত হেব।
৪) জলা ও উপেজলা পযােয়র সকল সরকাির িবভাগ/দ েরর িবিভ  
ধরেণর ত    ত  বাতায়েন হালনাগাদকরেণর পদে প হণ 
করেত হেব।

১। অিতির  জলা শাসক 
(সািবক), িড় াম।
২। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), িড় াম।
৩। সহকারী কিমশনার
(আইিস ), িড় াম।
৪। জলা পযােয়র সকল দ র 

ধান, িড় াম।
৫। সহকারী া ামার (সকল); 
উে া া (সকল), ইউিডিস, 

িড় াম।
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৩৩।। ইউ িড িসরইউ িড িসর   আয়আয়  ওও  সবাসবা   দানদান   সং াসং া   তত   
আপেলাডঃআপেলাডঃ
সভায় জলা ও উপেজলার ইউিডিসর আয় ও সবা 

দান িবষেয় আেলাচনা করা হয়। জনগেণর 
দারেগাড়ায় সহেজ, ত ও  েয় সবা পৗেছ 
দয়ার লে  ইউিনয়ন পিরষেদ ও পৗরসভায় 

িডিজটাল স ার াপন করা হেয়েছ।এ সকল 
িডিজটাল স ার াপেনর ফেল নাগিরকেদর 
জীবনমােন ইিতবাচক পিরবতন সািধত 
হে । সভাপিত ইউিডিস উে া াগেণর িনয়িমত 
আেয়র ত  মিনটিরং লেস আপেলাড করার 
িবষেয় ধানম ীর কাযালেয়র এ আই এর 
িনেদশনার িবষেয় আেলাকপাত কেরন। ইউিনয়ন 
িডিজটাল স ােরর উে া াগণ িনয়িমত েগ 
তােদর মতামত কাশ এবং িতিদেনর আেয়র 
ত ািদ 
িনয়িমত www.eksheba.gov.bdসাইেড 
আপেলাড করার জ  ইউিডিস উে া ােদর িত 
ইেতামে  িনেদশনা দান করা হেয়েছ মেম 
সহকারী কিমশনার (আইিস ) সভায় অবিহত 
কেরন। আেয়র ত  িনয়িমত আপেলাড 
এবং উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল) ক ক 
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার পিরদশন িতেবদন এ 
কাযালেয় রণ না করায় সভাপিত অসে াষ কাশ 
কেরন। 
িতিন ইউিনয়ন িডিজটাল স ােরর উে া ােদর 
ক আেয়র ত  িনয়িমত আপেলাড এবং উপেজলা 

িনবাহী অিফসার (সকল), িড় ামেক তদারিক 
অ াহত রাখার িনেদশনা দান কেরন।

১) িনয়িমতভােব ইউিনয়ন িডিজটাল স ার পিরদশন ও তদারিক 
অ াহত রাখেত হেব।
২) িডিজটাল স ার পিরদশেনর ছিব জলা শাসন, িড় াম 
নামীয় ফস ক পইেজ আপেলাড করেত হেব।
৩) ইউিনয়ন িডিজটাল স ােরর উে া াগণেক মািসক আেয়র 
ত  িনয়িমত www.eksheba.gov.bd সাইেড আপেলাড 
এবং ইউিনয়ন িডিজটাল স ার পিরদশন িতেবদন এ কাযালেয় 

রণ করেত হেব।

১। উপেজলা িনবাহী 
 অিফসার (সকল), 
 িড় াম।
২। সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম।
৩। সহকারী া ামার, 
 িড় াম।
 ৪। উে া া, ইউিনয়ন/ পৗর 
িডিজটাল স ার (সকল), 

িড় াম।

৪।। অনলাইেনঅনলাইেন   রকড মরকড ম   হ েতহ েত   পচ াপচ া   সরবরাহঃসরবরাহঃ  
সভায় আেলাচনা হয় য, পক -২০২১ 
বা বায়েনর লে  ত  ি েত বাংলােদশ 
অেনক র এিগেয়েছ। তারই ধারাবািহকতায় 
িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ জলা শাসেকর 
কাযালেয়র রকড ম থেক জনগেণর আেবদেনর 

ি েত ততম সমেয়র মে  জিমর পচা/নকেলর 
সা ফাইড কিপ িনেত যােত িবল  ও হয়রািনর 
িশকার হেত না হয় সিদেক সজাগ ি  রাখা 

েয়াজন। সংি  ইউিডিস থেক অনলাইেন 
আেবদন কের অ  খরেচ জিমর 
পচা/নকল উে ালন কায মেক শতভাগ সফল 
করার জ  সভাপিত উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল) ও এ কাযালেয়র সংি  সকলেক অ েরাধ 
জানান।
জিমর পচা/নকেলর আেবদেনর ে  উে া ােদর 
একাউে  রকড ম শাখা হেত ত ওয়ােলেট লাড 

দােনর িবষেয় সভাপিত িনেদশনা দান কেরন।

১) ইউিডিস থেক আেবদন কের  জিমর পচা/নকেলর সা ফাইড 
কিপ ত সমেয়র মে  িন ি  িনি ত করেত হেব।
২) জিমর পচা/নকল আেবদেনর লাড ত দান করেত হেব।

১। উপেজলা িনবাহী অফিসার 
(সকল), িড় াম।
২। সহকারী কিমশনার
( রকড ম), িড় াম।
৩। ইউিডিস / িপিডিস 
উে া া (সকল), িড় াম।

৩



৫৫।। ইই -- ফ াইিলংফ াইিলং  িস ে েমিস ে েম   িচ পিচ প   িন ি ঃিন ি ঃ  
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
এ আই (a2i) া াম ক ক বতমান সরকার 
ঘািষত পক -২১ বা বায়ন তথা িডিজটাল 

বাংলােদশ িবিনমােণর লে  নানািবধ কায ম 
হীত হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় জলা 
শাসেকর কাযালেয় এক  শি শালী িসে ম ই-

ফাইিলং কায ম চা র মা েম ত সবা দান 
িনি ত করার ি য়া চলমান রেয়েছ। মাচ, ২০১৯ 
মােস জলা ই- সবা ক  হেত নিথ িসে েমর 
মা েম ৩,৭২১  ডাক হণ করা হেয়েছ 
এবং ৩,৯৩১  ডাক িন ি  করা হেয়েছ। মাচ 
২০১৯ মােস প জারীর সং া ১,৪৫২ । ই-
ফাইিলং এ A ক াটাগরী ২৬  জলার মে  মাচ, 
২০১৯ মােসর মািসক িরেপােট িড় াম জলা ৩য় 

ােন রেয়েছ। ইেতামে  এেজলার উপেজলা 
পযােয়র িবিভ  সরকাির অিফেসর 
কমকতা/কমচারীগেণর ই-ফাইিলং িশ ণ স  
করা হেয়েছ। পযায় েম জলা ও উপেজলা 
পযােয়র সকল সরকাির অিফেস ই-ফাইিলং 

িশ ণ দান করা হেব। এক  আ িনক, দ  
এবং সবা লক জন শাসন গেড় লেত সরকাির 
কােজ ত  ি  বহার কের সহেজ এবং  
সমেয় গিতশীলতা আনয়েনর লে  সকল সরকাির 
িবভাগ/দ রেক আবি কভােব ই-ফাইিলং এর 

বহার ি র মা েম সরকাির সবা দান িনি ত 
করেত হেব।

১। অনলাইেন সবা দান ি য়া আেরা সহিজকরেণর লে  
জলার য সকল সরকাির অিফেস ই-ফাইিলং িসে েম লাইেভ 

রেয়েছ স সকল অিফেসর কায ম শতভাগ ই-ফাইিলং িসে েম 
উ ীতকরেণর ত পদে প হণ করেতহেব।
২। ই-ফাইিলং এর মা েম ডাক আপেলাড কের নাট ও খসড়া 
পে র মা েম নিথেত উপ াপন করেত হেব। প জারী সং া ি  
করেত হেব।
৩। এ িবষেয় কান সম ার ি  হেল এ আই হেত পিরচািলত 
ফস ক প Nothi ত জানােত হেব। 

১। জলা পযােয়র কমকতাগণ 
(সংি  সকল), িড় াম।
২। সহকারী 
কিমশনার (আইিস ), িড় াম।
৩। সহকারী া ামার।
৪। সংি  সকল ই-ফাইল 

বহারকারীগণ।

  ৬৬ ।।
সরকািরসরকাির   ইই -- মইলমইল   বহ ারবহ ার   সং া ঃসং া ঃ  

িড় াম জলার সবক’  উপেজলার উপেজলা 
িনবাহী অিফসারগেণর িনকট জন শাসন 
ম ণালেয়র ওেয়ব মইেলর মা েম ই- মইল 

বহােরর জ  একাউ  রেয়েছ।বতমােন মাননীয় 
ধানম ীর কাযালেয় ই- সবা ও নাগিরক সবায় 

উ াবন িবষয়ক ওিরেয় শেন দ  িনেদশনা 
মাতােবক সকল দ েরর িচ প   ও সরকাির কায 

স াদেন সরকাির ই- মইল ও ওেয়বসাইট এ ত  
আদান দােনর পরামশ দান করা হয়। এছাড়াও 
ই- মইেল সংি  কমকতার নাম ও পদবী, 
পিরিচিত ন র, মাবাইল/ টিলেফান ন র ইত ািদ 
িনি ত করেতও িনেদশনা দান করা হয়।

সরকাির ই- মইল ও ওেয়বসাইট বহার করেত হেব এবং সংি  
মইেল রেকর নাম, পদবী ও টিলেফান/ মাবাইল ন র িনি ত 

করেত হেব।

জলা ও উপেজলা পযােয়র 
দ র ধানগণ।

৭৭।। উপেজ লাউপেজ লা  আইিসআইিস   কিম রকিম র   সভাসভা   অ ানঃঅ ানঃ  
সভায় জানােনা হয় য, সকল উপেজলা পযােয় 
গ ত  আইিস  িবষয়ক কিম র মািসক সভা 
আবি কভােব আেয়াজেনর সরকাির িনেদশনা 
রেয়েছ। সভাপিত উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), িড় ামেক িনয়িমতভােব উপেজলা 
আইিস  কিম র মািসকসভা আেয়াজন এবং উ  
সভার কাযিববরণী আবি কভােব উপেজলা ত  
বাতায়েন আপেলাড 
ও পরবত  ০৩(িতন) কাযিদবেসর মে  এ 
কাযালেয় ও সংি  সকল অিফেস রণ িনি ত 
করার জ  নরায় িনেদশনা দান কেরন। 

িত মােস উপেজলা আইিস  িবষয়ক কিম র সভা সংি  মােসই 
 স  করেত হেব এবং উ  সভার কাযিববরণী উপেজলা ত  
বাতায়েন আপেলাড ও  সভা অ ােনর ০৩ (িতন) কাযিদবেসর 
মে  জলায় ও সংি  সকল অিফেস রণ িনি ত করেত হেব।

১। অিতির  জলা শাসক 
(সািবক), িড় াম।
২। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), িড় াম।

৪



৮৮ ।। উ ে া ারউ ে া ার   ত ঃত ঃ
উপেজলা পযােয় িনেয়ািজত উে া াগেণর 
হালনাগাদ ত  স েক জানেত চাইেল সহকারী 
কিমশনার (আইিস ) জানান, জলার সকল 
উপেজলা হেত উে া াগেণর ত  চাওয়া 
হেল রৗমারী ও রািজব র উপেজলা হেত ত  
পাওয়া িগয়ােছ িক  অ  উপিনয়িমত/যথাসমেয় 
পাওয়া যাে  না। উপেজলা হেত উে া াগেনর 
ত  না আসায় উে া াগেণর তািলকা এ কাযালেয় 
ত রণ করার জ  উপেজলা িনবাহী 

অিফসারগণেক অ েরাধ করা হেলও এখেনা কান 
উপেজলা হেত ত  পাওয়া যায়িন। উে া াগেণর 
ত  চেয় উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), 

িড় ামেক প  রেণর জ  িনেদশনা দান 
কেরন।

উে া াগেণর হালনাগাদ ত  এ কাযালেয় রণ িনি ত করেত 
হেব।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), িড় াম।
২। সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), জলা শাসেকর 
কাযালয়, িড় াম।

৯৯।। িব িস িসিব িস িস   হ েতহ েত   িশ ািশ া   িত ােনিত ােন   ািপতািপত   াবাব   
পিরদশনপিরদশন   িত েবদনিতেবদন   দািখলদািখল   িবষয়কিবষয়ক  ত ঃত ঃ
অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
সভােক অবিহত কেরন ত  ও যাগােযাগ ি  
অিধদ র ক ক বা বায়নাধীন “সারােদেশ িশ া 

িত ােন কি উটার ও ভাষা িশ ণ াব 
াপন” শীষক কে র আওতায় িড় াম 

জলায় ৩৮  িশ া িত ােন শখ রােসল াব 
াপন করা হেয়েছ এবং এর কায ম চলমান 

আেছ। িবিসিস (BCC) হেত িবিভ  িশ া 
িত ােন ািপত কি উটার ােবর পিরি িত 

স েক জলা িশ া অিফসার, িড় ােমর 
িনকট জানেত চাইেল িতিন জানান, কি উটার 

ােবর কি উটার েলােত িবিভ  ধরেণর 
সম া পিরলি ত হয়। িবিভ  িশ া িত ােন 

ািপত কি উটার াব পিরদশেনর সময় য 
সকলক ি উটােরর হাডওয় ারসহ অ া  
সম া রেয়েছ স েলা সংি  িত ােনর 

ধানগণেক মরামত এবং র ণােব েণর 
েয়াজনীয় ব া হেণর জ  জলা িশ া 

অিফসার, িড় ামেক অ েরাধ করা হয়। ােব 
কান সম া দখা িদেল তাৎ িণকভােব সংি  

উপেজলা িনবাহী অিফসারেক অবিহত করার জ  
সভাপিত িশ া িত ান ধানগণেক িনেদশনা 

দান কেরন।
সভাপিত িবিভ  িশ া িত ােন ািপত 
কি উটার ােবর পিরদশন িতেবদন উপেজলা 
মা িমক িশ া অিফসার এবং উপেজলা িশ া 
অিফসারগেণর িনকট হেত সং হ কের উ  

িতেবদন সম য় কের এ কাযালেয় রণ করার 
জ  জলা িশ া অিফসার, িড় ামেক অ েরাধ 
কেরন। 
এছাড়াও উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার 
(সকল), িড় ােমর মা েম এ জলায় অবি ত 
সকল িশ া িত ােনর নােম ফস ক একাউ  
েল দয়া এবং িবিভ  িশ া িত ােনর ওেয়ব 
পাটােলর ত  হালনাগাদ বক এ কাযালয়েক 

অবিহত করার জ  জলা িশ া অিফসার, 
িড় ামেক অ েরাধ কেরন।

১) িবিসিস ক ক িবিভ  িশ া িত ােন ািপত কি উটার 
ােবর য কান সম া হেল তাৎ িণকভােব সংি  উপেজলা 

িনবাহী অিফসারেক অবিহত করেত হেব এবং সংি  িত ােনর 
ধানগণ মরামত এবং র ণােব েণর জ  েয়াজনীয় উে াগ 
হণ করেবন।

২) জলা িশ া অিফসার, িড় াম এ জলায় অবি ত সকল িশ া 
িত ােনর নােম ফস ক একাউ  খালা এবং ওেয়ব পাটােলর 

ত  হালনাগাদ কের এ কাযালয়েক অবিহত করেত হেব।

১। সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম
২। জলা িশ া 
অিফসার, িড় াম
৩। উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার (সকল), িড় াম।
৪। িশ া িত ান ধান 
(সকল), িড় াম।

৫



১০১০ ।। জ াত ীয়জ াত ীয়   ইই -- গভঃেনটওয়ােকরগভঃেনটওয়ােকর   বহ ারঃবহ ারঃ
বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (BCC) ক ক 
বাংলা গভঃেনট এবং ইনেফা-সরকার-২ কে র 
মা েম জলা ও উপেজলা পযােয় ১৮,১৩০  
সরকাির দ রেক সরকারী ই ােনটওয়ােকর 
আওতায় আনা হেয়েছ। সকল সরকাির ওেয়ব 
পাটাল ও ই-ফাইিলং িসে ম ইত ািদ এ াি েকশন 
সবা জাতীয় ডাটা স ার হেত এই নটওয়ােকর 

মা েম দান করা হয়। উ  নটওয়াক স কভােব 
বহার করার জ  সংি েক অ েরাধ জানােনা 

হয়।

জলা এবং উপেজলা পযােয়র সকল দ ের ই-গভঃেনটওয়ােকর 
বহার িনি ত করেত হেব।

জলা ও উপেজলা পযােয়র 
সকল দ র ধান।

১১১১ ।। মাি িমিডয়ামাি িমিডয়া   াস মাস ম   সং া ঃসং া ঃ
জলা িশ া অিফসার, িড় াম জানান, 

উপেজলািভি ক িতমােস ৮ (আট)  মা িমক 
িব ালয় এবং ৩ (িতন)  মাদরাসা পিরদশন 
করেল মাপ অিজত হয়। সভাপিত 
বেলন, উপেজলা িনবাহী অিফসার এবং উপেজলা 
মা িমক িশ া অিফসারগণ িতমােস ৩ (িতন)  
কের মা িমক িব ালয় এবং ১ (এক)  কের 
মাদরাসা পিরদশন করেবন এবং পিরদশেনর সময় 
ছিব েল জলা শাসন, িড় াম ফস ক পইেজ 
আপেলাড করেবন। সহকারী কিমশনার (আইিস ) 
মাচ/১৯ মােসর মাি িমিডয়া াস ম পিরদশন 
সং া  পিরসং ান সভায় উপ াপন কেরন এবং 
সভায় এ সং া  িব ািরত আেলাচনা হয়। এ 
সং া  পিরসং ান িন পঃ

ঃ নং উপেজলার 
নাম

মাি িমিডয়া াস ম 
স  িশ া িত ান 
পিরদশন(সং া)

উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার

উপেজলা 
মা িমক 
িশ া 
অিফসার

১ রৗমারী ০১ ০১
২ রাজারহাট ০৪ ০৩
৩ রািজব র ০০ ০৫
৪ নােগ রী ০৩ ০৫

৫ িড় াম 
সদর ০৫ ০৮

৬ িচলমারী ০০ ১৮
৭ উিল র ০২ ০৫
৮ লবাড়ী ০২ ০৫
৯ ামারী ০২ ০৫
সভাপিত মাচ/১৮ মােসর মাি িমিডয়া াস ম 
পিরদশন সং া  পিরসং ােনর িত সকেলর ি  
আকষণ কের বেলন, মাি িমিডয়া াস ম 

বহাের আমরা অেনক িপিছেয় আিছ। তাই 
িতমােস িনয়িমতভােব িশ া িত ােন ািপত 

কি উটার াব ও াস ম পিরদশন কের 
 িতেবদন রেণর জ  সংি  সকলেক অ েরাধ 
কেরন। মাি িমিডয়া াস ম ােনজেম  িসে েম 
িশ া িত ান ক ক মাি িমিডয়া পাঠদান 
সং া  িতেবদন আপেলােডর হার শতভাগ 
িনি ত করার জ  সভাপিত অ েরাধ কেরন।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল) এবং উপেজলা মা িমক 
িশ া অিফসারগণ িতমােস ৩ (িতন)  কের মা িমক িব ালয় 
এবং ১ (এক)  কের মা াসা পিরদশন করেবন এবং পিরদশেনর 
ছিব জলা শাসন, িড় াম নামীয় ফস ক  পইেজ আপেলাড 
িনি ত করেবন।
২। মাি িমিডয়া াস ম ােনজেম  িসে েম িশ া িত ান 
ক ক মাি িমিডয়া পাঠদান সং া  িতেবদন আপেলাড শতভাগ 
িনি ত করেত হেব।

১। সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), িড় াম
২। জলা াথিমক িশ া 
অিফসার/ জলা িশ া 
অিফসার, িড় াম
৩। উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার (সকল), িড় াম
৪। সংি  িশ া িত ান 

ধান, িড় াম।
৪। টকিনিশয়ান (সকল), 

িড় াম

৬



  ১২১২ ।।
জ নেসবায়জ নেসবায়     facebo o k facebo o k এরএর   বহ ারবহ ার   িি   
সং া ঃসং া ঃ
বতমােন এ ত  ি  িনভর িবে র সকল ধরেনর 
যাগােযােগ সা াল িমিডয়া সেবা  িমকা পালন 

করেছ। জনগণেক আরও বিশ সহেজ এবং ত 
সবা দােনর লে  জলা শাসন, িড় ােমর 

উে ােগ এক  ফস ক পইজ খালা হেয়েছ যার 
নাম জলা শাসন, িড় াম। সভাপিত বেলন, 
জলা শাসন, িড় াম নামীয় ফস ক পইেজ 

িবিভ  জনক াণ লক এবং িবিভ  উ াবনী 
উে ােগর মান ছিব আপেলাড কের সরকাির 
সবা স েক জনগণেক অবিহত করা হে । িতিন 
ফস ক পইেজ আপেলাড ত ছিব এবং 

ত স েহর িবষেয় মতামত দােনর জ  সংি  
সকলেক অ েরাধ কেরন। সভাপিত সরকাির 

িত ােন সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার 
সং া  িনেদিশকা-২০১৬ অ যায়ী িনজ িনজ দ র 

ধানগণেক    ফস ক পইজ বহােরর 
অ েরাধ জানান।

জলা শাসন, িড় াম 
নামীয় facebook পইেজ আপেলাড ত ছিব েলার িবষেয় 
মতামত দান করেত হেব এবং সামািজক যাগােযাগ মা ম 

বহার সং া  িনেদিশকা-২০১৬ অ সরণ করেত হেব। 

সংি  (সকল)।

১৩১৩।। িব িবধঃিব িবধঃ
সভাপিত সভায় সকলেক অবিহত কেরন য, াউট জলা ঘাষণা করার জ  On line 
Registration এর কাজ চলেছ। িডিজটাল ি র মা েম জলার সকল 
কাব/ াউট/ রাভার ও ইউিনট রিজে শন কাজ স  করেত ইউএনও ও উপেজলা াউট 
স াদকেক আ িরক সহেযািগতা করেত অ েরাধ করা হয়।

জলা ও উপেজলা 
পযােয়র সকল 
দ রেক ইেনােভ ভ আইিডয়া 
হণ কের এ কাযালেয় রণ 

করেত হেব।

১। অিতির  
জলা 
শাসক 

(সািবক), 
িড় াম।

২। সকল 
সরকাির/ 
বসরকাির 

দ র/ 
িত ান

৩। সহকারী 
কিমশনার 
(আইিস )

                   পিরেশেষ আর কান আেলাচনা না থাকায় বতমান সরকােরর পক -২০২১ বা বায়ন তথা এক  ত  ি  িনভর িডিজটাল
বাংলােদশ িবিনমােণ আইিস  িবষয়ক সরকাির িস া  বা বায়েন সকলেক আরও তৎপর হওয়ার আহবান জািনেয় সভাপিত উপি ত সকলেক
ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

মাছাঃ লতানা পারভীন 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০১.১৭.২২৪ তািরখ: 
১৬ ম ২০১৯

২ জ  ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত  ি  ম ণালয়, িবিসিস ভবন (৫ম তলা), ই-১৪/এ ,
আগার াও, শের বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭। 
৩) সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র।

৭



৫) িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, শেরবাংলা নগর, ঢাকা।
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল) ....................., িড় াম।
৭) ...................................., .......................................................

 

দী  মার িসংহ 
সহকারী কিমশনার

৮


