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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম 

(আইিস  শাখা) 
www.kurigram.gov.bd 

 
 

িডিজটাল স ােরর মা েম সরকাির সবাস হ দান কায ম ভুােব পিরচালনায় ি মািসক সভার কাযিববরণী 
 

সভাপিত  :  জনাব মাছাঃ লতানা পারভীন 
জলা শাসক 
িড় াম। 

সভার তািরখ :  ২৫/০৬/২০১৯ ি ঃ। 
সভার সময় :  র ১২:০0 ঘ কা। 
 

সভার ান :  জলা শাসেকর সে লন ক , িড় াম। 
সভায় উপি িত : পিরিশ - “ক”  
 

উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািবক), 
িড় াম িডিজটাল স ােরর মা েম সরকাির সবাস হ দান কায ম ুভােব পিরচালনায় ি মািসক সভা সং া  একেসস  ইনফরেমশন 

(এ আই) া াম,ত  ও ি  িবভাগ ঢাকা’র ০৮/৫/২০১৯ ি ঃ তািরেখর ৫৬.৪২.০০০০.০১০.০৬.০০১.১৯.৪৬ ারক প খানা সভায় 
উপ াপন কেরন। সভাপিত জনগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗছঁােনার ে  িডিজটাল স ার ও সরকাির অিফসস েহর কায ম মিনটিরং ও এ 
সং া  িবষেয়র আেলাচনা কেরন। অতঃপর িব ািরত পযােলাচনাে  িন প িস া স হ হীত হয়: 

 
ম আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী 

 
িবিবধ ভাতা 

দান সং া  

সভাপিত সভায় কান দ র িক ধরেনর ভাতা 
দান কেরন জানেত চাইেল উপপিরচালক, জলা 

সমাজ সবা অিফস, িড় াম, জানান য, জলা 
সমাজেসবা অিফস থেক ি েযা াভাতাসহ 
আেরা িক  ভাতা দান করা হয়। তেব অিচেরই 
তা িডিজটাল স ােরর উে া ােদর মা েম 

দান করা হেব। সামািজক িনরাপ া ব নীর 
আওতায় জনগেণর সবা াি  সহজীকরেণর 
িবষয় িনি ত করার জ  উপি ত সবা 

দানকারী দ র ধানগণেক অ েরাধ করা হয়। 

িডিজটাল স ােরর 
উে া ােদর সােথ 
সম েয়র মা েম 
জনগেণর সবা াি  
সহজীকরেণর িবষয় 
িনি ত করেত হেব। 

উপপিরচালক  
জলা সমাজ সবা কাযালয়, 
িড় াম  

ও  
সংি  দ র ধান (সকল), 

িড় াম। 
 

 

িবিভ  সরকাির 
আেবদন, প ী 
িব ৎ িবল ও 
িফ দান 
সং া  

পাসেপাট-এর আেবদন ও িফ জমাদান, মাটরযান 
রিজে শন, িব ৎ িবল  ও সংি  িবষেয় 

উে া ােদর সহেযািগতা দান করেত হেব। 

পাসেপাট-এর আেবদন ও 
িফ জমাদান, মাটরযান 
রিজে শন, িব ৎ িবল  

ও সংি  িবষেয় 
উে া ােদর সহেযািগতা 

দান করেত হেব। 

সংি  দ র ধান (সকল) 
িড় াম। 

 

 
সবা াি েত 

হয়রািন সং া  

সরকাির অিফসস হ হেত সবা াি েত জনগণ 
যন কান প হয়রািনর িশকার না হয় সিদেক 

সভাপিত মেহাদয় সংি  সকেলর ি  আকষণ 
কেরন। সই সােথ সবা হীতােদর িত আ িরক 
হওয়ার জ  সকলেক অ েরাধ করা হয়। 

সবা াি েত হয়রািন  
রাধ করেত িনয়িমত 

মিনটিরং করেত হেব। 

উপেজলা িনবাহী কমকতা 
(সকল), িড় াম। 

 
াংিকং সবা 

সং া  

সভায় িডিজটাল স ারস েহর এেজ  াংিকং 
কায ম ুভােব পিরচালনার জ  সকল 
উে া ােক অিধক মেনােযাগী হওয়ার জ  
িনেদশনা দান করা হয়। সই সােথ তােদর 
কায ম মিনটিরং করার জ  উপেজলা িনবাহী 
কমকতা (সকল), িড় ামেক অ েরাধ করা হয়। 

াংক এিশয়া’র এেজ স হ িলংক আেপর 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

এেজ  াংিকং 
কায ম ুভােব 
পিরচালনাসহ াংক 
এিশয়া’র এেজ স হ 
িলংক আপ করেত হেব। 

১। উপেজলা িনবাহী কমকতা 
(সকল), িড় াম। 
২।  সংি  াংক কমকতা 
(সকল), িড় াম।       
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সবার  

সাে র মে  
রাখা সং া  

সভায় সবার  সাে র মে  রাখার জ  
সকল সরকাির দ র ধানেদর িনেদশনা দান 
করা হয়। উপেজলা িনবাহী কমকতা (সকল), 

িড় ামেক সবার  সাে র মে  রাখার জ  
েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা 

হয়। 

সবার  সাে র মে  
রাখেত হেব। 

উপেজলা িনবাহী কমকতা 
(সকল), িড় াম ও সংি  
দ র ধান (সকল),  

িড় াম। 

 
সবার 
া তা/পিরিধ 

সভাপিত সবার া তা/পিরিধ বাড়ােনার িবষেয় 
আেলাচনাে  বেলন, মা েয় বশী সং ক 
জনগণ যন অিত সহেজই সবা পায় সিদেক 
সংি  সকলেক খয়াল রাখেত হেব।  

সবার া তা/পিরিধ 
বাড়ােত হেব। 

সংি  দ র ধান (সকল), 
িড় াম। 

 
 

 
 

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

 ( মাছাঃ লতানা পারভীন) 
জলা শাসক  
 িড় াম। 

ফানঃ ০৫৮১-৬১৬৪৫(অঃ) 
ফ া ঃ ০৫৮১-৬২৩৭৪ (অঃ) 
          ০৫৮১-৬১৬১৪ (বাঃ) 

    ই- মইল- dckurigram@mopa.gov.bd 
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ারক নং-০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০১.১8.১৮৯  তািরখঃ 
      

৩1 আষাঢ়, ১৪২৬ 
১৫ লাই, ২০১৯  

 
অ িলিপ সদয় াতােথ: ( জ তার মা সাের নয়) 

 

০১. িসিনয়র সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০২. ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), এ আই া াম, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, আইিস  টাওয়ার, আগারগ ও, ঢাকা 
০৩.  কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
 
 

অ িলিপ াতােথ/কাযােথ:( জ তার মা সাের নয়) 
 
০১.  িলশ পার, িড় াম। 
০২.  উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম। 
০৩. অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম। 
০৪.  উপেজলা িনবাহী অিফসার, ..................................................(সকল), িড় াম। 
০৫.  জলা িশ া অিফসার, িড় াম। 
০৬.  জলা াথিমক িশ া অিফসার, িড় াম। 
০৭.  জলা ত  অিফসার, িড় াম। 
০৮.  সহকারী েকৗশলী, িব িসএল, িড় াম। 
০৯.  জনােরল ােনজার, প ী িব ৎ সিমিত, িড় াম। 
১০.  সহকাির পিরচালক, িবআর এ, িড় াম। 
১১.  সহকাির পিরচালক, আ িলক পাসেপাট অিফস, িড় াম। 
১২.  উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা অিফস, িড় াম। 
১৩.  ােনজার,......................................................, িড় াম। 
১৪.    ............................................................, িড় াম। 
 

 
 

১৫/৬/২০১৯ 
( দী  মার িসংহ) 

সহকারী কিমশনার (আইিস ) 
জলা শাসেকর কাযালয় 

িড় াম। 
ফান: ০৫৮১-৬২৪০২ 

ই- মইল: acictkurigram@mopa.gov.bd 
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