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ানীয় পযােয় সামািজক যাগােযাগ মাধ ম ব বহারকারীেদর মেধ  সেচতনতা বিৃ র জ  ‘ জলা কিমিট’
এর সভার কাযিববরণী

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

সভার তািরখ ২৬ নেভ র ২০১৯
সভার সময় পুর ১২:১৫ িমিনট।

ান জলা শাসেকর সে লন ক
উপি িত উপি ত সদ গেণর তািলকা- পিরিশ  ‘ক’।
সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ আর  করা হয়। সভায় মি পিরষদ িবভাগ, ঢাকা’র ৩১ জুলাই
২০১৯ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০৩.১৯-২৭ নং ারক মাতােবক ঠা রগঁাও জলায় ‘ জলা কিমিট’
গঠন করা হেয়েছ। উ  কিমিটর সকল সদ েক সভায় অিভন ন জানােনা হয়। অতঃপর সভায় িব ািরত
আেলাচনা শেষ িন প িস া  গৃহীত হয়।

িস ািস া --১১: : জলার সকল সরকাির দ রসমহূকতকৃ পিরচািলত সা াল িমিডয়া পজ/ েপর সদ  সংখ া বিৃ
করেত হেব এবং সরকােরর ইিতবাচক কাজসমহূ জনগেণর িনকট তেুল ধরেত হেব।

িস ািস া -- ২২: : সা াল িমিডয়া পজ ব বহাের যবু স দায়, সাং িৃতক কমী, লখক, সাংবািদক, গণ মা  ব ি ,
িশ ক, ধমীয় নতাগণেক িনেয় মতিবিনময় সভা করেত হেব।

িস ািস া --৩৩: : জনমেন অসে াষ বা অ ীিতকর মেনাভাব সিৃ  করেত পাের এ প কােনা ম ব  বা কে ট ট শয়ার না
করার জ  অ েরাধ করা হয়।

িস ািস া --৪৪: : সকল দ র ধানগণেক দা িরক ও ব ি গত একাউ ট ব ব াপনা ও পাসওয়ােডর গাপনীয়তা র ােথ
সবদা সেচতন থাকেত হেব।

সভায় আর কােনা আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা
কেরন।

 

জনাব মাঃ নূর তুবলু আলম 
অিতির  জলা শাসক (িশ া ও

আইিসিট), ঠা রগাঁও

ারক ন র: ০৫.৫৫.৯৪০০.০১২.০১.০০৮.১৯.২৩৪ তািরখ: ১২ অ হায়ণ ১৪২৬

১



২৭ নেভ র ২০১৯
িবতরণ ( জ তার

মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িসিনয়র সিচব, তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ
৪) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৫) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৬) জলা শাসক (সকল)
৭) ..................................................., .................................................

 

মাঃ ফজেল রা ানী চৗধুরী 
সহকারী কিমশনার
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