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সভাপিত মাছাঃ শাহনাজ বগম 
 উপেজলা িনবাহী অিফসার

সভার তািরখ ২২/০৮/২০১৯ ি া ।
সভার সময় সকাল ১১:০০ টা।

ান উপেজলা িনবাহী অিফসােরর অিফস ক ।
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 া সমূহ 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 ওেয়বেপাটাল উপেজলা পযােয়র সকল 

সরকাির অিফেসর একজন 
কমকতা ও একজন সহকারীেক 
ওেয়বেপাটাল িবষেয় ০২ 
িদেনর িশ ন দান করা 
হেয়েছ মেম আেলাচনা হয়। 

তরাং সকল সরকাির অিফেসর 
ওেয়বেপাটাল এবং ইউিনয়েনর 
সকল ওেয়বেপাটাল হালনাগাদ 
রাখার িবষেয় আেলাচনা করা 
হয়।

সকল সরকাির অিফস ও 
ইউিনয়েনর ওেয়ব পাটালসমহূ 
হালনাগাদ রাখেত হেব।

সংি  
অিফস 

ধান
সহকারী 

া ামার 
(আইিসিট)
উেদ া া 
(ইউিডিস)

১



০২ শখ রােসল 
িডিজটাল 
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 ােন ব াচ 
কের িশ াথীেদরেক িশ ণ 

দান করার িবষেয় আেলাচনা 
হয়।  সরকাির বািলকা 
িবদ ালয়, ডমুিুরয়া, খুলনার 

ধান িশ ক তােদর শখ 
রােসল িডিজটাল ল ােবর 
কেয়কিট ল াপটেপ কাজ করেত 
সম া হে  বেল উে খ 
কেরন।

১) শখ রােসল িডিজটাল ল াব া  
িশ া িত ােন িটন কের িবিভ  
ব ােচ িশ াথীেদরেক িশ ণ 

দান করেত হেব। 

২) সহকারী া ামার (আইিসিট), 
ডমুিুরয়া, খুলনার 
সহেযািগতায় সরকাির বািলকা 
িবদ ালয়, ডমুিুরয়া, খুলনার শখ 
রােসল িডিজটাল ল ােবর িটযু  
ল াপটপ ব বহার উপেযাগী করার 

েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত 
হেব।

িশ া 
িত ান 
ধান
ও

সহকারী 
া ামার 

(আইিসিট)

০৩ ডব া ড 
নটওয়াক

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)

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 ই-নিথ কায ম গিতশীল করার 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

১)উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মেহাদয় সংি  সকলেক অিফস 
কায ম অনলাইন নিথেত 
উপ াপেনর জ  িনেদশনা দান 
কেরন।
২) ই-নিথর উপের ০২ িশ ণ 

দােণর িস া  হন করা হয়।

সংি  
কমকতা ও 
কমচারী

এবং
সহকারী 

া ামার 
(আইিসিট)

২



০৬ মাি িমিডয়া 
া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, িশ া 

িত ােন মাি িমিডয়া াস ম 
কায ম চলমান আেছ।

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।

উপেজলা 
মাধ িমক 

িশ া 
কমকতা 

ও
উপেজলা 

িশ া 
কমকতা

০৭ সদ  
কা-অ  ও 

সদ  
িনবাচন

উপেজলা আইিসিট কিমিটেত 
সদ  কা-অ  এবং 
বসরকাির উ  িবদ ালয় ও 

কেলজ থেক সদ  িনবাচেনর 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

১) সহকারী া ামার 
(ব ানেবইস) ক উপেজলা 
আইিসিট কিমিটর সদ  করেত 
হেব।
২) ধান িশ ক, টিুদয়া এ িস 
িজ িব মাধ িমক িবদ ালয়েক 
কিমিটর সদ  করেত হেব।
৩) অধ , বা া উ  মাধ িমক 
িবদ ালয়েক কিমিটর সদ  করেত 
হেব। 

উপেজলা 
আইিসিট 
কিমিট

 

মাছাঃ শাহনাজ বগম 
উপেজলা িনবাহী অিফসার

ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৩০.০০১.১১.০০২.১৯.৭৪৮ তািরখ: 
২৫ আগ  ২০১৯

১০ ভা  ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মহাপিরচালক, তথ  ও যাগােযাগ যিু  অিধদ র
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, খলুনা
৩) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিসিট), জলা শাসেকর কাযালয়, খলুনা
৪) ............................................, ডমুিুরয়া, খলুনা (আইিসিট কিমিটর সদ )
৫) সহকারী া ামার, আইিসিট অিধদ র, উপেজলা কাযালয়, ডমুিুরয়া, খলুনা (ওেয়বেপাটােল কােশর
অ েরাধসহ)
৬) চয়ারম ান/উেদ া া, ..........................ইউিপ, ডমুিুরয়া, খলুনা

 

মাছাঃ শাহনাজ বগম 
উপেজলা িনবাহী অিফসার

৩


