
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু 

আইিসিট শাখা

জলা আইিসিট কিমিটর আগ  ২০১৯ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: আতাউল গিন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ১৮  আগ  ২০১৯
সভার সময় বলা ১১.১৫ ঘিটকা।

ান জলা শাসেকর সে লন ক ।
উপি িত পিরিশ  ‘‘ক’’।
       উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভাপিত সভার কাজ  কেরন। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম
অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিসিট), মেহরপুর গত মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানান
এবং কােনা সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম গৃহীত হয়। গত সভার িস া সমহূ বা বায়েনর অ গিত
পযােলাচনা করা হয় এবং আেলাচনাে  িন প িস া  গৃিহত হয়।

ম আেলাচ সিূচ/িবষয় িস া বা বায়ন
২.১ সভাপিত ই-ফাইিলং এর কথা উে খ কের 

বেলন বতমান সরকােরর অ তম 
যগুা কারী পদে প হেলা ই-ফাইিলং যার 
মাধ েম সকল অিফেসর দা িরক কায ম 
খুব তগিতেত স াদন করা স ব। ফেল 
কম সমেয় সেবা  সবা দয়া স ব হে । 
সহকারী কিমশনার (আইিসিট) উে খ কেরন 
এ কাযালেয়র ায় শতভাগ কায ম ই-
ফাইিলং এ স ািদত হেয় থােক। সহকারী 

াগামার বেলন জলা পযােয়র ায় সকল 
সরকাির অিফস সমহূেক ই-ফাইিলং এর 

িশ ণ দান করা হেয়েছ। এবং এ 
সং া  সকল সম ার সমাধান দয়া হে । 
সকল দা িরক কাজ ই-ফাইিলং িন ি  
করার জ  সভাপিত সকলেক আহবান 
জনান।

সকল দা িরক কাজ 
ই-ফাইিলং এ  করার 
ব ব া হণ করা। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল)/ সহকারী া ামার 
(সকল),   দ র 

ধানগণ, মেহরপুর।

২.২ সরকাির দ ের ই- মইল ব বহােরর 
িনেদশনা থাকেলও অেনক ে  দখা যায় 
য, কমকতাগণ িচিঠপ  আদান দােনর 

ে  িনজ  ই- মইল ব বহার কের 
থােকন। যা কাম  নয়। এ ে  অব ই 
দা িরক ই- মইল ব বহার করেত হেব। 

েয়াজেন ই- মইল ব বহােরর নীিতমালার 
সহায়তা িনেত হেব।

সরকাির ই- মইল 
ব বহার িন ত 
করেত হেব

সকল দ র ধান এবং উপেজলা 
িনবাহী অিফসার, মেহরপুর

১



২.৩ িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ জলা 
শাসেকর কাযালেয়র রকড ম থেক 

জনগেণর আেবদেনর ি েত ততম 
সমেয়র মেধ  জিমর পচা/নকেলর সিটফাইড 
কিপ িনেত যােত িবল  ও হয়রািনর িশকার 
না হয় সিদেক সজাগ দৃি  রাখা েয়াজন। 
সংি  ইউিডিস থেক অনলাইেন আেবদন 
কের অ  খরেচ জিমর পচা/নকল উে ালন 
কায মেক শতভাগ সফল করার জ  
সভাপিত উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), মেহরপুর ও এ কাযালেয়র সংি  
সকলেক অ েরাধ কেরন। দেশর ি ক 
জনেগাি  যােত সহেজই ইউিনয়ন িডিজটাল 
স টার থেক সেবা  সবা পাই সই জ  

সকলেক এক যােগ কাজ করার জ  
সভাপিত অ েরাধ কেরন।

ইউিনয়ন িডিজটাল 
স টারেক টকসই 

করেত সংি  
সকলেক অ ণী 
ভূিমকা রাখেত 
হেব। 

সংি  (সকল)।

২.৪ জাতীয় তথ  বাতায়েনর অ তম াি ক 
ক িব  হেলা ইউিনয়ন িডিজটাল স টার। 

যার কায মেক সচল ও বগবান করা এবং 
এর মাধ েম জনসাধারণেক উপযু  
সবাধমী উ াবনীমলূক কায ম হণ এবং 

এ কায েম আয় ও সবা হীতার সংখ া 
বিৃ  করেত হেব। ইউিনয়ন িডিজটাল 
স টােরর উেদ া া পদ শূ  হওয়ামা  

উেদ া া িনেয়ােগর েয়াজনীয় ব ব া 
হণ করেত হেব। ইউিনয়ন িডিজটাল 

স টার উেদ া ােদর মিনটিরং টেুল শতভাগ 
আপেলাড িনি ত করার েয়াজনীয় ব ব া 

হেণর জ  সকল সহকারী া ামারেদর 
িনেদশনা দয়া হয়। জুলাই/২০১৯ মােসর 
ইউিডিস পিরদশন সং া  তথ ািদ 
িন পঃ
কমকতা পিরদশন দশন ম ব
জলা শাসক - ২

উপপিরচালক, ানীয় 
সরকার

১ ২

অিতির  জলা 
শাসক (সািবক)

২ ১

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, মেহরপুর 
সদর

১ ১

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, গাংনী

১ ১

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, মিুজবনগর

১ ১

ইউিনয়ন িডিজটাল 
স টােরর কায ম 

িনয়িমত মিনটিরং 
করার জ  পিরদশন 
কায ম অব াহত 
রাখেত হেব। সংিশ  
সকলেক ইউিনয়ন 
িডিজটাল স টার 
পিরদশন কের 

িতেবদন রণ 
করেত হেব। 

উপপিরচালক, 
ানীয় সরকার, মেহরপুর/

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
মেহরপুর; উপেজলা িনবাহী 

অিফসার (সকল) মেহরপুর; 
সহকারী া ামার (সকল), 
মেহরপুর। 

২



২.৫ িবিসিস হেত িবিভ  িশ া িত ােন ািপত 
কি উটার ল ােবর পিরি িত স েক জলা 
িশ া অিফসার, মেহরপুেরর িনকট জানেত 
চাইেল িতিন জানান, কি উটার ল ােবর 
কি উটার েলােত িবিভ  ধরেণর সম া 
পিরলি ত হয়। িবিভ  িশ া িত ােন 

ািপত কি উটার ল াব পিরদশেনর সময় 
য সকল কি উটার হাডওয়ারসহ অ া  

সম া রেয়েছ স েলা সংি  িত ােনর 
ধানগণেক মরামত এবং র ণােব েণর 
েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  জলা িশ া 

অিফসার, মেহরপুরেক অ েরাধ করা হয়।
সভাপিত িবিভ  িশ া িত ােন ািপত 
কি উটার ল ােবর পিরদশন িতেবদন 
উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার এবং 
উপেজলা িশ া অিফসারগেণর িনকট হেত 

িবিসিস কতকৃ 
িবিভ  িশ া 

িত ােন ািপত 
কি উটার ল ােবর 
য কান সম া হেল 

সংি  িত ােনর 
ধানগণ মরামত 

এবং র ণােব েণর 
জ  েয়াজনীয় 
উেদ াগ হণ 
করেব। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল)/ জলা াথিমক িশ া 
অিফসার/ জলা 
িশ া অিফসার/উপেজলা মাধ িমক 
িশ া অিফসার/ সহকারী 

া ামার (সকল) মেহরপুর।

৩



সং হ কের উ  িতেবদন সম য় কের এ 
কাযালেয় রণ করার জ  জলা িশ া 
অিফসার, মেহরপুরেক অ েরাধ কেরন। 
সহকারী কিমশনার (আইিসিট) মেহরপুর 
জুলাই/২০১৯ মােসর কি উটার ল াব ও 
মাি িমিডয়া াস ম পিরদশেনর সং া  
পিরসংখ ান সভায় উপ াপন কেরন এবং 
সভায় এ সং া  িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনা হয়। পিরদশন সং া  
পিরসংখ ান িন প। 
কমকতা পিরদশন সংখ া ম ব

কি উটার 
ল াব

মাি িমিডয়া 
াস ম

জলা 
শাসক

     ২       ২

অিতির  
জলা 
শাসক 

(সািবক)

     ২       ১

উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার, 
মেহরপুর 

সদর

     ১       ১

উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার, 
গাংনী

     ১       ১

উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার, 
মিুজবনগর

     ১       ১

জলা িশ া 
অিফসার

     ১      ১

৪



২.৬ সভাপিত িতমােস উপেজলা আ◌াইিসিট 
কিমিটর সভা আেয়াজন কের সভার 
কাযিববরণী িতমােসর ০১ তািরেখর মেধ  
আইিসিট শাখায় রণ করার জ  পুনরায় 
অ েরাধ কেরন। জুলাই/২০১৯ মােস 
উপেজলা পযােয় আইিসিট িবষয়ক কিমিটর 
অ ি ত সভার পিরসংখ ান িন প: 
উপেজলা অ ি ত সভার সংখ া ম ব
মেহরপুর সদর          ১

গাংনী          ১
মিুজবনগর          ১

িতমােস উপেজলা 
আইিসিট কিমিটর 
সভা কের 
কাযিববরণী জলায় 

রণ করেত হেব।

উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল) 
মেহরপুর।

২.৭ সরকাির দ ের কমকতা/কমচািরেদর 
আইিসিট িবষয়ক িশ ণ দােনর মাধ েম 
আরও দ  কের তলুেত হেব। সভাপিত 
বেলন ভিব েত আইিসিট স েক ান না 
থাকেল সরকাির চাকির করা স ব হেব না। 
কারন সকল সবা কি উ◌ােরর মাধ েম 

দান করা হেব। এ িবষেয় সহকাির 
া ামারেদর সহায়তা নয়া যেত পাের।

সরকাির 
কমকতা/কমচািরেদর 
িনয়িমত আইিসিট 
িবষয়ক িশ ণ 

দােনর ব ব া 
করেত হেব।

সংি  সকল দ র ধান 
মেহরপুর।

২.৮ জনেসবায় ফসবকু ব বহার সং া  িবষেয় 
সভাপিত বেলন ফসবকু দেশর অ তম 
সামািজক যাগােযাগ মাধ ম। যার ফেল 
সকল তথ  পাওয়া স ব হে । সরকাির 

িত ােন সামািজক যাগােযাগ মাধ ম 
ব বহার িনেদিশকা ২০১৬ এর আেলােক 
সিঠক ফসবকু পেজর িলংকসমহূ ওেয়ব 
পাটােলর সামিজক যাগােযাগ সাবেম েত 

সংযু  করার িনেদশনা রেয়েছ।

সকল দ েরর 
ফসবকু পজ খুলেত 
পজ খুলেত এবং 

উ  পেজর 
িলংকসমহূ ওেয়ব 
পাটােলর সামািজক 
যাগােযাগ সাব-
ম েত সংযু  করার 

িবষয় িট িন ত 
করেত হেব।

-  দ র ধান এবং সহকাির 
া ামার, মেহরপুর

২.৯ সভায় উপযু  িবষয় েলা ছাড়াও আইিসিট 
সং া  সকল িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
উপেজলা পযােয় সকল কমকতাগণেক 
আইিসিটর ব বহার ও এ িবষেয় সংি  
কমকতা/কমচারীগণ ক সেচতন করার 
িবষেয় অ েরাধ করা হয়।

িনয়িমত আইিসিট 
িবষেয় তদারিক ও 
কমকতা/কমচারীগণ 
ক িশ েণর 

মাধ েম দ  কের 
তলুেত হেব।

সংি  (সকল)।

            আর কান আেলাচনা না থাকায় িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে  সকেলর আ িরক সহেযািগতা কামনা
কের সভাপিত উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক
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২০ আগ  ২০১৯
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল
২) মহাপিরচালক, তথ  ও যাগােযাগ যিু  অিধদ র
৩) আইিসিট কিমিট, আইিসিট অিধদ র, ঢাকা
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, খলুনা
৫) পিুলশ পার, মেহরপরু
৬) িসিভল সাজন, মেহরপরু
৭) অিতির  জলা শাসক, িশ া ও আইিসিট, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
৮) উপ-পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, মেহরপরু।
৯) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহরপরু
১০) অধ , মেহরপরু সরকাির কেলজ, মেহরপরু
১১) অধ , মেহরপরু সরকাির মিহলা কেলজ, মেহরপরু।
১২) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, মেহরপরু
১৩) অধ , সরকাির টকিনক াল লু এ ড কেলজ, মেহরপরু।
১৪) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, মেহরপরু
১৫) সহকারী া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক
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