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সভাপিত মাছাঃ শাহনাজ বগম 
 উপেজলা িনবাহী অিফসার, িরয়া, লনা

সভার তািরখ ২৩-০১-২০২০ ি া  
সভার সময় সকাল ১১:০০টা

ান শহীদ জাবােয়দ আলী িমলনায়তন
উপি িত সভায় উপি ত সদ  ে র হািজরা সংি  নিথেত থকভােব সংরি ত আেছ।
            সভার ারে  সভাপিত সকলেক িজব বেষর েভ া জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন বেলন বাংলােদেশর
িডিজটাল কায ম গিতশীল রাখার জ  উপেজলা পযােয় িনয়িমত আইিস  কিম র সভা করেত হেব এবং সভা থেক হীত
িস া স হ বা বায়েন সেচ  হেত হেব। এই সভায় িনয়িমত উপি ত হওয়ার জ  িতিন  কিম র সকলেক অ েরাধ
জানান। অতঃপর সভায় িন প আেলাচনা ও িস া  হীত হয়।

ঃ নং িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়ন
০১ ওেয়বেপাটাল 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। 
উপেজলা িনবাহী অিফসার মেহাদয় জানান য, 
জাইকার অথায়েন তই িতন িদন কের  েপ 
সরকাির কমকতা, কমচারী ও ইউিনয়েনর 
উে া ােদর ওেয়ব পাটােলর উপর িশ ণ 

দান করা হেব। 

১) ◌্ত ওেয়বেপাটােলর উপর 
িশ ণ আেয়াজন করেত 

হেব। 

২) িশ েণর সময় সকল 
সরকাির অিফস ও ইউিনয়েনর 
ওেয়ব পাটালস হ ১০০% 
হালনাগাদ করেত হেব।

সংি  
অিফস 

ধান
সহকারী 

া ামার 
(আইিস )
উে া া 

(ইউিডিস)

০২ শখ রােসল 
িডিজটাল 

াব

িরয়া উপেজলায় িবিভ  িশ া িত ােন 
ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব স েহর 

সেবা ম বহার িনি ত করার িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনা করা হয়। 
শখ রােসল িডিজটাল াব া  িশ া 
িত ােনর বস েহর সরবরাহ ত য াংেশর 

বতমান অব া িনেয় আেলাচনা করা হয়। যসব 
অচল িডভাইেসর ওয়ােরি  িপিরয়ড শষ হেয়েছ 
স েলা ি  মাতােবক িত ান ক পে র 

মা েম মরামেতর িবষেয় আেলাচনা হয়।

ােব িশ ণ চা  রাখার িবষেয় আেলাচনা করা 
হয়।

১) ওয়ােরি  িপিরয়ড শষ 
হেয়েছ এমন অচল 
িডভাইস েলা সংি  িশ া 

িত ােনর িনজ  অথায়েন 
মরামত করেত হেব।

২) শখ রােসল িডিজটাল 
াব া  িশ া িত ােন 
ন কের িবিভ  ােচ 

িশ াথ েদরেক িশ ণ দান 
করেত হেব। 

িশ া 
িত ান 

ধান

১



০৩ 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 (আইিস ) বেলন 
ক ােমরা  িবিসিস, ঢাকা থেক িরে স করা 
যােব। 

১) সরকাির সকল িডিজটাল 
কায ম গিতশীল রাখার জ  
সবদা নটওয়াক কােন িভ  
সচল রাখেত হেব। 

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

সহকারী 
া ামার 

(আইিস )
ও 

এন এন 
অপােরটর

০৪ ইউিডিস জনগেনর দাড়েগাড়ায় সবা পৗেছ দওয়ার জ  
ািপত ইউিনয়ন িডিজটাল স ার (ইউিডিস) 

শি শালীকরেণর জ  িব ািরত আেলাচনা করা 
হয়।

সমাজেসবা অিফস ও মিহলা িবষয়ক অিফেসর 
ভাতাস হ ইউিডিস থেক হেনর িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়।

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

২) ইউিনয়ন িডিজটাল স ার 
(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 
চয়ার ান, 

সিচব
উে া া 

(ইউিডিস)

০৫ ই-নিথ উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় ও 
উপেজলা িশ া অিফস নিথর অনলাইেন থাকায় 
অিফস ফাইিলং ই-নিথর মা ে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 

(আইিস )
০৬ মাি িমিডয়া 

াস ম
িণ িশ ােক িশ াথ র কােছ সহজেবা ভােব 

উপ াপেনর জ  মাি িমিডয়া াস ম 
পিরচালনার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
উপেজলা িনবাহী অিফসার মেহাদয় বেলন য 
শাহ র সরকাির কেলজেক আরও ২  েজ র 

েয়র মা েম মাি িমিডয়া াস ম কায ম 
বগমান করেত হেব। 

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 
মা ি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, িরয়া, লনা

ারক ন র: ৫৬.০৪.৪৭৩০.০০১.০৬.০০৬.১৯.৪ তািরখ: 
১৩ ফ যা়ির ২০২০

৩০ মাঘ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার
২



মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লনা
৩) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), অিতির  জলা শাসক(িশ া ও আইিস ), জলা শাসেকর কাযালয়,
লনা

৪) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, লনা
৫) ..........................................., িরয়া, লনা

 

মাঃ শাহাদাত হােসন 
সহকারী া ামার, িরয়া, লনা

৩


