
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

ডমুিুরয়া, খলুনা।

সে র/২০১৯ ি া  মােস অ িু ত উপেজলা আইিসিট িবষয়ক কিমিটর সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাছাঃ শাহনাজ বগম 
 উপেজলা িনবাহী অিফসার

সভার তািরখ ১৯/০৯/২০১৯ ি া
সভার সময় ১১:০০ টা

ান উপেজলা িনবাহী অিফসােরর অিফসক
উপি িত পিরিশ -'ক' ব
সভার ারে  সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন বেলন বাংলােদেশর িডিজটাল
কায ম গিতশীল রাখার জ  উপেজলা পযােয় িনয়িমত আইিসিট কিমিটর সভা করেত হেব এবং সভা থেক
গৃহীত িস া সমহূ বা বায়েন সেচ  হেত হেব। এই সভায় িনয়িমত উপি ত হওয়ার জ  িতিন  কিমিটর সকলেক
অ েরাধ জানান। অতঃপর সভায় িন প আেলাচনা ও িস া  গৃহীত হয়।

ঃ নং িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়ন
০১ ওেয়ব

পাটাল
উপেজলা পযােয়র সকল সরকাির 
অিফেসর ওেয়বেপাটােলর িরেপাট 
িনেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। সকল 
সরকাির অিফেসর ওেয়বেপাটাল 
এবং ইউিনয়েনর সকল 
ওেয়বেপাটাল ১০০% হালনাগাদ 
করার জ  আেলাচনা করা হয়।

সকল সরকাির অিফস ও 
ইউিনয়েনর ওেয়ব 
পাটালসমহূ ১০০% 

হালনাগাদ করেত হেব।

সংি  অিফস ধান
সহকারী া ামার 

(আইিসিট)
উেদ া া (ইউিডিস)

০২ শখ 
রােসল 
িডিজটা
ল ল াব

ডমুিুরয়া উপেজলায় িবিভ  িশ া 
িত ােন ািপত শখ রােসল 

িডিজটাল ল াব সমেূহর সেবা ম 
ব বহার িনি ত করার িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 
শখ রােসল িডিজটাল ল াব া  

িশ া িত ােনর ল বসমেূহর 
সরবরাহকতৃ য াংেশর বতমান 
অব া িনেয় আেলাচনা করা হয়। 
যসব অচল িডভাইেসর ওয়ােরি ট 

িপিরয়ড শষ হেয়েছ স েলা চিু  
মাতােবক িত ান কতপৃে র 

মাধ েম মরামেতর িবষেয় 
আেলাচনা হয়।

ল ােব িশ ণ চাল ুরাখার িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়।

১) ওয়ােরি ট িপিরয়ড শষ 
হেয়েছ এমন অচল 
িডভাইস েলা সংি  
িশ া িত ােনর িনজ  
অথায়েন মরামত করেত 
হেব।

২) শখ রােসল িডিজটাল 
ল াব া  িশ া িত ােন 

িটন কের িবিভ  ব ােচ 
িশ াথীেদরেক িশ ণ 

দান করেত হেব। 

িশ া িত ান ধান

১



০৩ ডব া ড 
নটওয়া

ক

উপেজলা পযােয়র অিধকাংশ 
সরকাির অিফেসর ািপত নটওয়াক 
সচল আেছ িকনা স িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়। উপেজলার 
িভিডও কনফােরে র ন  ক ােমরার 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। সহকারী 

া ামার (আইিসিট) বেলন 
ক ােমরািট িবিসিস, ঢাকা থেক 
িরে স করা যােব। 

১) সরকাির সকল 
িডিজটাল কায ম 
গিতশীল রাখার জ  সবদা 
নটওয়াক কােনিটিভিট 

সচল রাখেত হেব। 

২) িভিডও কনফােরে র 
ন  ক ােমরািট িবিসিস, 
ঢাকা থেক িরে স করেত 
হেব।

সহকারী া ামার 
(আইিসিট)

ও 
এনিটিটএন অপােরটর

০৪ ইউিডিস জনগেনর দাড়েগাড়ায় সবা পৗেছ 
দওয়ার জ  ািপত ইউিনয়ন 

িডিজটাল স টার (ইউিডিস) 
শি শালীকরেণর জ  িব ািরত 
আেলাচনা করা হয়।

১) সাধারন জনগনেক 
ইউিনয়ন িডিজটাল স টার 
(ইউিডিস) থেক 
হয়রািনমু  তাৎ িণক 
সবা দান করেত হেব । 

২) ইউিনয়ন িডিজটাল 
স টার (ইউিডিস) 

শি শালীকরেণর লে  
সকল সরকাির অিফেসর 
য সকল কায ম ইউিডিস 
থেক করা স ব স েলা 

ইউিডিস থেক স  
করেত হেব।

সংি  অিফস ধান
ইউিপ চয়ারম ান, 

সিচব
উেদ া া (ইউিডিস)

০৫ ই-নিথ উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয় ও উপেজলা িশ া 
অিফস নিথর অনলাইেন থাকায় 
অিফস ফাইিলং ই-নিথর মাধ েম 
করার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
করা হয়।

১)উপেজলা িনবাহী 
অিফসার মেহাদয় সংি  
সকলেক অিফস কায ম 
অনলাইন নিথেত 
উপ াপেনর জ  িনেদশনা 

দান কেরন।

সংি  কমকতা ও 
কমচারী

এবং
সহকারী া ামার 

(আইিসিট)

২



০৬ মাি ম
ি◌িডয়া 

াস
ম

িণ িশ ােক িশ াথীর কােছ 
সহজেবাধ ভােব উপ াপেনর জ  
মাি িমিডয়া াস ম পিরচালনার 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
উপেজলা মাধ িমক িশ া কমকতা 
এবং উপেজলা িশ া 
কমকতা জানান য, িকছ ুিশ া 

িত ােন মাি িমিডয়া েজ র ন  
হেয় পেড় আেছ ফেল তােদর 
মাি িমিডয়া াস ম কায ম 
ব হত হে । এসব িত ােনর পে  
িনজ খরেচ উ  েজ র সারাই করা 
স ব নয়।
এমন িত ানেক উপেজলা পিরষদ 
থেক সহেযািগত করা যায় িকনা স 

িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

১) িশ া িত ােন 
মাি িমিডয়া াস ম 
যথাযথ ভােব চলমান 
রাখেত হেব।

২) মাি িমিডয়া াস ম 
যথাযথ ভােব চলমান আেছ 
িকনা তাহা িনয়িমত 
তদারিক করেত হেব।

৩) িত ানেক আিথক 
সহেযািগতার িবষেয় 
উপেজলা পিরষেদর 
সম য় িমিটংএ আেলাচনা 
করেত হেব।

উপেজলা মাধ িমক 
িশ া কমকতা 

ও
উপেজলা িশ া 

কমকতা

পিরেশেষ আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

 মাছাঃ শাহনাজ বগম 
উপেজলা িনবাহী অিফসার

ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৩০.০০১.১১.০০২.১৯.৮৯৫ তািরখ: 
২৬ সে র ২০১৯

১১ আি ন ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মহাপিরচালক, তথ  ও যাগােযাগ যিু  অিধদ র
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, খলুনা
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, খলুনা
৪) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিসিট), অিতির  জলা শাসক(িশ া ও আইিসিট), জলা

শাসেকর কাযালয়, খলুনা
৫) া ামার, তথ  ও যাগােযাগ যিু  অিধদ র, জলা কাযালয়, খলুনা
৬) ................................অিফসার, ডমুিুরয়া, খলুনা
৭) সিচব/উেদ া া........................., ইউিপ, ডমুিুরয়া, খলুনা

 

মাছাঃ শাহনাজ বগম 
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৩


