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জলা আইিসিট কিমিটর সভার কাযিববরণী

সভাপিত ড. ক এম কাম ামান সিলম 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৯ অে াবর ২০১৯
সভার সময় সকাল ১১:০০ টা

ান জলা শাসেকর সে লন ক
উপি িত উপি ত সদ গেণর তািলকা- পিরিশ  “ক”
উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। ২৭ ম ২০১৯ মােসর সভার কাযিববরণীর
িস া সমহূ অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিসিট), ঠা রগঁাও সভায় পাঠ কের শানান। উপ াপনকতৃ
কাযিববরণীেত কােনা সংেযাজন, িবেয়াজন ও পিরবতন না থাকায় তা সবস িত েম দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
সভাপিত সংি  সকলেক িনয়িমত ইউিডিস/ িপিডিস পিরদশনপূবক পিরদশন িতেবদন রণ করার জ
অ েরাধ কেরন। তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ, ঢাকা’র ১৪ জুলাই ২০১৯ তািরেখর
৫৬.০০.০০০০.০১৯.৩৮.০২৮.১৬-১০৯ নং াপন মাতােবক জলা পযােয় আইিসিট’র িবকাশ ও উ য়ন
এবং িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে  আইিসিট িবষয়ক ‘ জলা কিমিট/ ফারাম’ গঠন করা হেয়েছ। উ  কিমিটর
সকল সদ েক সভায় াগত জানােনা হয়। উপেজলা আইিসিট কিমিটর মািসক সভা িনয়িমত অ ান এবং সভার
কাযিববরণী রণ করার জ  অ েরাধ জানােনা হয়।

১. ইউিডিসইউিডিস/ / িপিডিসিপিডিস  পিরদশনপিরদশন  সং াসং া   তথতথ ::
১.১১.১: : জলাজলা  শাসকশাসক, , উপপিরচালকউপপিরচালক, , ানীয়ানীয়  সরকারসরকার, , অিতিরঅিতির   জলাজলা  শাসকশাসক ( (সকলসকল) ) কতকৃকতকৃ  পিরদশনপিরদশন/ / দশনদশন
সং াসং া   তথতথ : (: ( সে রসে র  ২০১৯২০১৯))

মম কমকতাবৃকমকতাবৃ ইউিডিসইউিডিস  পিরদশনপিরদশন
১ ড. ক এম কাম ামান সিলম

জলা শাসক, ঠা রগঁাও
০৩ (িতন) িট

২ জনাব মাঃ নরূ তবুলু আলম
উপপিরচালক (ভার া ), ানীয় সরকার, ঠা রগঁাও

০২ ( ই) িট

৩ জনাব মাঃ নরূ তবুলু আলম
অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিসিট), ঠা রগঁাও

০২ ( ই) িট

৪ জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম
অিতির  জলা শাসক (রাজ ), ঠা রগঁাও

০২ ( ই) িট

৫ জনাব শীলা ত কমকার
অিতির  জলা ম ািজে ট, ঠা রগঁাও

০২ ( ই) িট

১.২১.২: : উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  অিফসারগণঅিফসারগণ  কতকৃকতকৃ  ইউিডিসইউিডিস/ / িপিডিসিপিডিস  পিরদশনপিরদশন/ / দশনদশন  ওও  অ াঅ া   তথতথ : (: ( সে রসে র  ২০১৯২০১৯))
ম উপেজলা উপেজলা আইিসিট 

কিমিটর সভা অ ােনর 
তািরখ

ইউিডিস
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সভা 
অ ােনর 
তািরখ

সভার 
কাযিববরণী 

রণ করা 
হেয়েছ িকনা

মাট 
ইউিডিসর 
সংখ া

ইউএনও 
কতকৃ 
পিরদশন

ইউএনও 
কতকৃ 
দশন

ইউিডিস’র 
মািসক 
মাট আয় 

(টাকা)

ইউিডিস 
হেত মাট 
সবা 
হীতা

(জন)

অ া  
িশ ণ

১ ঠা রগঁাও 
সদর

- - ২১ ৩ ২ ২৬৪৩৫ ১৪৬২

২ পীরগ - - ১০ ২ ২ ৩৩৯৫ ১৭০
৩ বািলয়াডা ী - - ৮ ৩ ২ ১৫২৫৫ ১৩৮
৪ রাণীশংৈকল - - ৮ ৩ ১ ১৮৪৫০ ৪১১
৫ হিরপুর - - ৬ ২ ২ ১০১২০ ৫৩১

২. সভারসভার  আেলাচনাআেলাচনা  এবংএবং  িস ািস া ::
মম আেলাচআেলাচ   িবষয়িবষয় িস ািস া বা বায়েনবা বায়েন

২.১ জলাজলা, , উপেজলাউপেজলা  ওও  ইউিনয়নইউিনয়ন  এরএর  ওেয়বওেয়ব  পাটােলরপাটােলর  
তথতথ :: জলা ও উপেজলা পযােয়র সকল সরকাির 
দ েরর জাতীয় তথ  বাতায়ন (ওেয়ব পাটাল) এ 
কমকতা/ কমচারীসহ দ েরর সকল তথ  
হালনাগাদ করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা 
হয়।

জলা ও উপেজলার সকল 
দ েরর জাতীয় তথ  বাতায়ন 
(ওেয়ব পাটাল) হালনাগাদপূবক 
১৫ নেভ র ২০১৯ তািরেখর 
মেধ  এ কাযালেয় িতেবদন 

রণ করার জ  অ েরাধ করা 
হেলা।

১। সকল দ র 
ধান

২। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল)
৩। চয়ারম ান, 
ইউিপ (সকল)

২.২ ইউিডিসইউিডিস/ / িপিডিসিপিডিস  এরএর  আয়আয়  ওও  সবাসবা  দানদান  সং াসং া   
তথতথ   আপেলাডআপেলাড:: ইউিনয়ন িডিজটাল স টােরর 
উেদ া ােদর ইেতামেধ  একেসবায় িনব ন 
স  হেয়েছ। দনি ন আয় ও সবা িহতােদর 
তথ  একেসবায় সি েবশ (আপেলাড) করার 
িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

সকল ইউিডিস/ িপিডিসর 
উেদ া ােদর আয় ও সবার 
তথ  একেসবায় িনয়িমত 
সি েবশ (আপেলাড) করেত 
হেব। িডিজটাল স টােরর নতনু 
নতনু সবা যু  করেত হেব।

১। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল)
২। সহকারী 

া ামার 
(সকল)
৩। উেদ া া, 
ইউিডিস/ 
িপিডিস (সকল)
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২.৩ ইই--ফাইিলংফাইিলং  িসে েমিসে েম  িচিঠপিচিঠপ   িন িিন ি :: এ 
কাযালেয় ইেতামেধ  ই-ফাইিলং (নিথ) কায ম 
জারদার করা হেয়েছ। এছাড়াও অ া  দ রসহ 

সকল উপেজলার ইেতামেধ  িশ ণ া  এবং ই-
ফাইিলং (নিথ) চলমান দ রসমেূহ কায ম 
জারদারকরেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা 

হয়।

জলা শাসনসহ অ া  সকল 
দ ের এবং উপেজলা পযােয় ই-
ফাইিলং (নিথ) কায ম জারদার 
করেত হেব।

১। দ র ধান 
(সকল)
২। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
( সকল)
৩। সহকারী 
কিমশনার 
(আইিসিট), 
জলা 
শাসেকর 

কাযালয়, 
ঠা রগঁাও
৪। সহকারী 

া ামার, 
জলা 
শাসেকর 

কাযালয়, 
ঠা রগঁাও

২.৪ সরকািরসরকাির  ইই-- মইলমইল  ব বহারব বহার  সং াসং া :: জলা ও 
উপেজলার সকল সরকাির অিফেস   ম ণালয়/ 
দ েরর ওেয়বেমইল/ ই- মইল ব বহােরর সরকাির 
িনেদশনার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

জলা ও উপেজলার সকল 
সরকাির অিফেস ‘সরকাির ই-
মইল নীিতমালা ২০১৮’ 

অ যািয়   ম ণালয়/ দ েরর 
ওেয়বেমইল/ ই- মইল ব বহার 
করেত হেব।

১। সকল দ র 
ধান

২। সহকারী 
কিমশনার 
(আইিসিট), 
জলা 
শাসেকর 

কাযালয়, 
ঠা রগঁাও

২.৫ উপেজলাউপেজলা  আইিসিটআইিসিট  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা  অ ানঅ ান:: 
উপেজলা আইিসিট কিমিটর সভা অ ােনর তথ / 
কাযিববরণী পাওয়া যাে  না। জলার সকল 
উপেজলায় িতমােস আইিসিট কিমিটর সভা 
অ ◌্ ান কের কাযিববরণী এ কাযালেয় রণ 
করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

িতমােস সভা আেয়াজন কের 
সভার িনধািরত ছক মাতােবক 
কাযিববরণী িনয়িমত রণ 
করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

১। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও
২। সহকারী 

া ামার 
(সকল), 
উপেজলা 
কাযালয়, তথ  
ও যাগােযাগ 

যিু  
অিধদ র।
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২.৬ টকিনিশয়ানটকিনিশয়ান  ওও  উেদ া ােদরউেদ া ােদর  তথতথ :: জলার সকল 
ইউিনয়ন িডিজটাল স টােরর উেদ া ােদর তথ  
সংর ণ করা হেয়েছ। তােদর সােথ িতন মাস 
পরপর মতিবিনময় সভার আেয়াজন করার িবষেয় 
সভায় আেলাচনা করা হয়।

আগামী নেভ র ২০১৯ মােস 
উেদ া ােদর িনেয় মতিবিনময় 
সভা আেয়াজন করেত হেব। 

১। া ামার, 
জলা কাযালয়, 

তথ  ও 
যাগােযাগ 
যিু  

অিধদ র, 
ঠা রগঁাও।
২। সহকারী 
কিমশনার 
(আইিসিট), 
জলা 
শাসেকর 

কাযালয়, 
ঠা রগঁাও

২.৭ শখশখ  রােসলরােসল  িডিজটালিডিজটাল  ল াবল াব/ / াস মাস ম/ / ভাষাভাষা  
িশ ণিশ ণ  ল াবল াব  পিরদশনপিরদশন  িতেবদনিতেবদন  দািখলদািখল:: এ 

জলায় ৩২ িট (৩০ িট শখ রােসল িডিজটাল 
ল াব, ১িট ভাষা িশ ণ ল াব ও ১ িট শখ রােসল 
িডিজটাল াস ম) াপন করা হেয়েছ।

া ামার ও সহকারী 
া ামারবৃ  এসব চলমান 

ক  িনয়িমত পিরদশনপূবক 
িতেবদন দািখল করেবন।

১। া ামার ও 
সহকারী 

া ামার 
(সকল), তথ  ও 
যাগােযাগ 
যিু  

অিধদ র, 
ঠা রগঁাও।

২.৮  জলাজলা  পযােয়পযােয়  িবিভিবিভ   িবষয়কিবষয়ক  িশ ণিশ ণ  আেয়াজেনরআেয়াজেনর  
তথতথ :: জলা/ উপেজলা পযােয়র আইিসিট িবষয়ক 

িশ ণ আেয়াজেনর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
করা হয়।

জলা/ উপেজলা পযােয়র 
আইিসিট িবষয়ক িশ ণ 
আেয়াজেনর িনেদশনা/ বরা  

াি  সােপে  েয়াজনীয় 
ব ব া হণ করা হেব।

১। া ামার, 
জলা কাযালয়, 

তথ  ও 
যাগােযাগ 
যিু  

অিধদ র, 
ঠা রগঁাও।
২। সহকারী 
কিমশনার, 
আইিসিট শাখা, 
জলা 
শাসেকর 

কাযালয়, 
ঠা রগঁাও

২.৯ মাি িমিডয়ামাি িমিডয়া  াস মাস ম  পিরদশনপিরদশন  সং াসং া : : জলা/ 
উপেজলা পযােয়র সকল সরকাির ও বসরকাির 

াথিমক ও মাধ িমক িবদ ালয় এবং কেলজসমেূহ 
ািপত মাি িমিডয়া াস মসমহূ িনয়িমত 

পিরদশন করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

জলা িশ া অিফসার ও 
উপেজলা মাধ িমক িশ া 
অিফসার (সকল) িনয়িমত 
মাি িমিডয়া াস মসমহূ 
পিরদশনপূবক িতেবদন দািখল 
করেবন।

১। জলা িশ া 
অিফসার, 
ঠা রগঁাও
২। উপেজলা 
মাধ িমক িশ া 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও।
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২.১০ জনেসবায়জনেসবায় facebook  facebook এরএর  ব বহারব বহার  বিৃবিৃ   সং াসং া :: 
জনেসবায় উ াবন িবষেয় সেচতনতা বিৃ র জ  
facebook এবং এর ইেনােভশন পজ ব বহার 
বিৃ  করেত হেব। এর মাধ েম সকেল ত সবা 
স েক জানেত পাের।

জলা শাসন ও উপেজলা 
শাসন এর facebook পজ 

িনয়িমত আপেডট করেত হেব 
এবং ইেনােভশন স েক 
সকলেক ধারণা দান করেত 
হেব।

১। দ র ধান 
(সকল), 
ঠা রগঁাও
২। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও
৩। া ামার, 
জলা কাযালয়, 

তথ  ও 
যাগােযাগ 
যিু  

অিধদ র, 
ঠা রগঁাও।

সভায় আর কােনা আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

ড. ক এম কাম ামান সিলম 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৫৫.৯৪০০.০১২.০১.০০১.১৬.২০৯ তািরখ: 
০৩ নেভ র ২০১৯

১৮ কািতক ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব এর দ র, মি পিরষদ িবভাগ 
২) মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৪) সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) সিচব, সিচেবর দ র, তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ
৬) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল
৭) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৮) ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), একেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই) া াম
৯) জনাব …………………………… ও সদ  , জলা আইিসিট কিমিট, ঠা রগাঁও।
১০) ............................................, .................................................
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), ঠা রগাঁও সদর/পীরগ /বািলয়াডা ী/রাণীশংৈকল/হিরপরু,
ঠা রগাঁও।

 

মাঃ নূর তুবলু আলম 
অিতির  জলা শাসক

. ৫


