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সভার তািরখ ২৭ জুন, ২০১৯ ি ঃ
সভার সময় পুর ০২.০০ টা।

ান উপেজলা পিরষদ, িদঘিলয়া, খুলনা এর সে লন ক ।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’ ( া েরর মা সাের)

জনু/ ২০১৯ মােস অ ি ত িদঘিলয়া উপেজলা আইিসিট কিমিটর সভার
কাযিববরণী
সভায় উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। এরপর িদঘিলয়া
উপেজলার আইিসিট কিমিটর ম/২০১৯ মােসর এবং খলুনা জলা আইিসিট কিমিটর ম/২০১৯
মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানােনা হয়। অতঃপর িদঘিলয়া উপেজলা
আইিসিট সং া  িবিভ  কায েমর উপর িব ািরত আেলাচনাে  িন প িস া সমহূ গহৃীত
হয়।

                ইউিডিসইউিডিস  পিরদশনপিরদশন  সং াসং া ::
মম  নংনং পিরদশেনর নাম উপেজলা িনবাহী কমকতা
০১. ইউিডিস পিরদশন/দশন ০৬ িট
০২. শখ রােসল িডিজটাল ল াব পিরদশন ০৬ িট
০৩। মাি িমিডয়া াস ম পিরদশন ১২ িট

০২.০২.  ইউিডিস  সং াসং া ::  একেসবােত ইউিডিস উেদ া ােদর (নারী ও পু ষ
আলাদাভােব) িতিদেনর আেয়র িববরণী িনিদ  সমেয়র মেধ  আপেলােডর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হয়। মধুমিত ব াংকসহ অ া  ব াংেক সরকাির সবা দান িবষেয় আেলাচনা
করা হয়। জ  িনব ন কায ম সিঠক ভােব পিরচালনা করেত হেব। জলা শাসেকর কাযালয়,
খলুনার রকড ম হেত অনলাইেন পচা পাওয়ার িবষেয় সকল ইউিডিস থেক চারনা চালােত
হেব। 

িস ািস া :: একেসবােত উেদ া ােদর আেয়র তথ  িনয়িমত আপেলাড িনি ত করেত হেব। জলা
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শাসেকর কাযালয়, খলুনার রকড ম হেত অনলাইেন পচা সং হ কের ত সবা পঁৗছােত
হেব। 
বা বায়েনবা বায়েন:: ইউিডিস উেদ া া(সকল), িদঘিলয়া, খলুনা। 

০৩.০৩.        উপেজলাউপেজলা//ইউিনয়নইউিনয়ন  পাটালপাটাল  সং াসং া :: উপেজলা পযােয় তথ  বাতায়ন হালনাগােদর উপর
সকল সরকাির দ ের িশ ণ দয়া হেয়েছ। উপেজলার সকল ইউিনয়ন এবং সরকাির দ েরর
তথ  বাতায়ন ত হালনাগাদ ও শতভাগ িটমু  করেত হেব। 

িস ািস া :: সকল সরকারী অিফস ও সকল ইউিনয়ন তথ  বাতায়েনর তথ ািদ ত হালনাগাদ ও
শতভাগ িটমু  করেত হেব। 
বা বায়েনবা বায়েন:: সংি  সকল অিফেসর কমকতা, সহকারী া ামার ও ইউিডিস উেদ া া (সকল),
িদঘিলয়া, খলুনা।

০৪.০৪.        শখ রােসল িডিজটাল ল াব ও অ া  ল াব  সং াসং া ::  িদঘিলয়া উপেজলায় ০৫ (পঁাচ)িট
িশ া িত ােন শখ রােসল িডিজটাল ল াব ািপত হেয়েছ। এছাড়া িবিভ  িত ােন
সরকািরভােব অ া  ল াব ািপত রেয়েছ।
িস ািস া :: িনয়িমত শখ রােসল িডিজটাল ল াব ও অ া  ল াব  পিরদশন করেত হেব।
বা বায়েনবা বায়েন:: উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার ও সহকারী া ামার, িদঘিলয়া, খলুনা।

০৫.০৫.        মাি িমিডয়ামাি িমিডয়া  াস মাস ম  সং াসং া ::  িদঘিলয়া উপেজলাধীন িশ া িত ানসমেূহ
মাি িমিডয়া াস েমর বতমান অব া িনেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। mmc.e-service.gov.bd -
এই সাইেট িতিদন াশচলাকালীন তথ  আপেলােডর জ  পুনরায় অ েরাধ করা হয়। 

িস ািস া :: mmc.e-service.gov.bd -এই সাইেট িতিদন আপেলাড িনি ত করেত হেব।
বা বায়েনবা বায়েন:: উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার ও সংি  সকল িশ া িত ানসমেূহর ধান,
িদঘিলয়া, খলুনা।

০৬০৬. . ইই--ফাইিলংফাইিলং  সং া ঃসং া ঃ  সভায় ই-ফাইিলং এর ব বহােরর উপর আেলাকপাত করা হয়। ই-
ফাইিলং ব বহাের আ হী দ রসমেূহর এ সং া  ই-ফাইিলং ব বহাের জ  অ েরাধ জানােনা
হয়। 
িস ািস া :: ই-ফাইিলং ব বহাের িশ ণ হণ িনি ত করেত হেব।
বা বায়েনবা বায়েন:: সহকারী া ামার, িদঘিলয়া, খলুনা।

পিরেশেষ, সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার
সমাি  ঘাষণা করা হয়।
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ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৪০.০০০.৩১.০০১.১৮.৩৭৭ তািরখ: 
৩০ জনু ২০১৯

১৬ আষাঢ় ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) : 

১) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, খলুনা
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, খলুনা
৩) উপ পিরচালক, উপপিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, খলুনা
৪) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিসিট), অিতির  জলা শাসক(িশ া ও আইিসিট), জলা

শাসেকর কাযালয়, খলুনা
৫) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, িদঘিলয়া, খলুনা।
৬) উপেজলা ....................................... কমকতা, িদঘিলয়া, খলুনা।
৭) চয়ারম ান, ............................... (সকল) ইউিনয়ন পিরষদ, িদঘিলয়া, খলুনা।
৮) অধ / ধান িশ ক................................................ কেলজ/মাধ িমক িবদ ালয়, িদঘিলয়া,
খলুনা।
৯) উেদ া া, ............................... (সকল) ইউিনয়ন পিরষদ, িদঘিলয়া, খলুনা।
১০) জনাব ...........................................................।, িদঘিলয়া, খলুনা।
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