
 

 

ালরখা উজেরায আইলটি কলভটিয সজেম্বয /২০১৯ লরিঃ. ভাজয বায কাম যলফফযণী   

 

বালত  : সভািঃ তানবীয যভান  

  উজেরা লনফ যাী অলপায  

                           ালরখা, ভাগুযা।   

 

বায স্থান : উজেরা লযলদ বা কক্ষ  

তালযখ :  ২৬/০৯/২০১৯লর:। 

ভয় : কার-১২.০০ ঘটিকা।  

 

 বায় উলস্থত দস্যবৃজেয তালরকা লযলষ্ট-‘ক’-সত সদখাজনা ’র।  

 বালত উলস্থত দস্যগণজক স্বাগত োলনজয় বায কাে শুরু কজযন এফং বায কাম যলফফযণী ভজনাজমাগ লদজয় জে সদখায েন্য অনুজযাধ 

কজযন। বালত যকালয সম সকান সফা গ্রজণয সক্ষজে নাগলযকগজণয মাজত ভয়,খযচ ও লবলেট কভ য় সলদজক রক্ষয যাখায েন্য উজেরায কর 

আইলটি দস্যবৃেজক দৃলষ্ট আকল যণ কজযন। বায় উলস্থত দস্যগণ তাজদয গৃীত ভস্যা ম্পজকয লফস্তালযত আজরাচনা কজযন এফং আজরাচনায সেলক্ষজত 

লনজনাক্ত লদ্ধান্ত মূ গ্রণ কযা য় : 

 

ক্রলভক: আজরাচয লফলয় ও আজরাচনা লদ্ধান্ত ফাস্তফায়নকাযী 

১.০ ওজয়ফ াইট ারনাগাদ ংক্রান্তিঃ  এ লফলজয় কাযী সোগ্রাভায োনান 

সমিঃ   

ক) ালরখা উজেরায় ওজয়ফ াইজটয ারনাগাজদয কাে খুফই ধীয 

গলতজত চরজে। অে উজেরায ওজয়ফাইট ারনাগাদকযজনয টিভ 

অতযান্ত আন্তলযক লকন্তু কর দপ্তয সথজক মথামথ তথ্য াজত না াফায 

কাযজন ওজয়ফাইট ারনাগাদকযজনয কাে ললেজয় মাজে। ইজতাপূজফ য 

উজেরা ম যাজয়য দপ্তযমূজক তথ্য েদাজনয েন্য লচঠি লদজয় অলবলত 

কযা জয়জে। লফলবন্ন লফবাগীয় দপ্তজযয কভ যকতযাযা এ লফলজয় একু 

আন্তলযক জর তা দ্রুত পরাপর াওয়া মাজফ। ইলতপূজফ য লফলবন্ন দপ্তজয 

কভ যকতযা/ কভ যচাযীজদয ওজয়ফ সাট যাজরয েলক্ষণ েদান কযা জয়জে 

এফং আভাজদয টিভ দপ্তজযয কভ যকতযা/কভ যচাযীজদয াফ যক্ষলণক 

জমালগতা েদান কযজফ।  

 

১। ওজয়ফ াইট ারনাগাদ কযায েন্য 

দপ্তয েধানজদয আজযা আন্তলযক ওয়ায  

েন্য অনুজযাধ োনাজনা য় এফং লফলবন্ন 

দপ্তয জত অলত ত্তয ওজয়ফ সাট যাজরয 

তথ্য লনলদ যষ্ট েজক সাট যার টিজভয কাজে 

সেযজণয েন্য ফরা য় এফং তা লদ্ধান্ত 

আকাজয গৃীত য়।  

 

২। ইউলনয়ন ম যাজয় ১০০% ওজয়ফ 

াইট ারনাগাদ ফাস্তফায়জনয কাজেয 

েন্য ইউলনয়ন লডলেটার সন্টাজযয 

উজযাক্তাগণজক অনুজযাধ কযা য় এফং 

তা লদ্ধান্ত আকাজয গৃীত য়।    

 

১। দপ্তয েধান (কর),           

ালরখা  

 

২। কাযী সোগ্রাভায,  

   আইলটি  অলধদপ্তয,  

    ালরখা   

 

৩। উজযাক্তা (কর)  

 

    

২.০ ই-পাইলরং ংক্রান্তিঃ ই-নলথ েলক্ষণ ইলতভজে উজেরায উজেরা 

লনফ যাী অলপ  অন্যান্য লকছু দপ্তজযয কভ যকতযা এফং কভ যচাযীযা সেরা 

োজকয কাম যারজয় ম্পন্ন কজযজেন। এোোও চরলত ভাজয ১৫ ও ১৬ 

তালযজখ পুনযায় উজেরা লনফ যাী অলপজয কভ যকতযা ও কভ যচাযীজদযজক 

েলক্ষণ েদান কযা য়। ম যায়ক্রজভ উজেরায অন্যান্য দপ্তজযয 

কভ যকতযা এফং কভ যচাযীযাও েলক্ষজণয সুজমাগ াজফন। ইলতভজে 

উজেরা লনফ যাী অলপজয পাইর কাম যক্রভ ই-নলথয ভােজভ কযা শুরু 

জয়জে। বালত ভজাদয় অন্যান্য দপ্তযমূজক ই-পাইলরং এয ভােজভ 

কাে কযায েন্য উৎা ও অনুজেযনা সদন।  

 

 ১। ই- নলথ কাম যক্রভ াফ যক্ষলনক 

জমালগতা কযায েন্য কাযী 

সোগ্রাভাযজক অনুজযাধ োনাজনা য় 

এফং তা লদ্ধান্ত আকাজয গৃীত য়।  

 

১। দপ্তয েধান (কর),           

ালরখা  

 

২। কাযী সোগ্রাভায,  

   আইলটি  অলধদপ্তয,  

    ালরখা     

  

 

৩.০ উজেরা/ ইউলনয়ন লডলেটার সন্টায কাম যক্রভ ংক্রান্তিঃ 

এ লফলজয় কাযী সোগ্রাভায োনান সম, ালরখা উজেরায উজেরা 

লডলেটার সন্টায ও কর ইউলনয়ন লযলজদয লডলেটার সন্টায মূজয 

কাম যক্রভ খুফ স্বাবালফক বাজফই চরজে। ভাঠ ম যাজয়য কজর লডলেটার 

সন্টায মূ সথজক খুফ দ্রুত যকালয সফা গ্রন কযজে।   

১। েনগজণয যকালয সফা লনলিত 

োলপ্তয েন্য উজযাক্তাযা মাজত লনয়লভত 

অলপজ অফস্থান কজযন তা লদ্ধান্ত 

আকাজয গৃীত য়।   

 

২। ইউলনয়ন লডলেটার সন্টাজয যলক্ষত 

ভারাভার সমভন ল্যাট, সডক্সট, 

কযাজভযা, পজটাকল সভলন, সারায 

লজেভ ইতযালদয মথামথ ব্যফায ও 

ংযক্ষন লনলিত কযজত ইউল 

সচয়াযম্যান এফং সন্টাজযয 

উজযাক্তাজদযজক লনজদ য সদয়া য় এফং 

তা লদ্ধান্ত আকাজয গৃীত য়।  

 

 

 

১। ইউল সচয়াযম্যান 

         (কর)  

 

২। উজযাক্তা (কর ) 



৪.০ সখ যাজর লডলেটার ল্যাফ ংক্রান্তিঃ এ লফলজয় কাযী সোগ্রাভায 

োনান সমিঃ   

ক) ালরখা উজেরায ০৮ টি লক্ষা েলতষ্ঠাজন তথ্য ও সমাগাজমাগ েযুলক্ত 

অলধদপ্তয কর্তযক সখ যাজর লডলেটার ল্যাফ স্থান কযা জয়জে। লক্ষা 

েলতষ্ঠানগুজরা লনয়লভত লযদ যণ কযা জে। লযদ যনকাজর লতলন োনান 

সম, দুইটি েলতষ্ঠাজন (আভোদ আরী ভােলভক লফযারয় ও শ্রীট্ট 

ভােলভক লফযারয়) বফন ংকট থাকায কাযজন ল্যাজফয কাম যক্রভ 

আাতত স্থলগত যজয়জে লকন্তু ল্যাজফয মন্ত্াংগুজরা ংযলক্ষত অফস্থায় 

আজে।     

১। ল্যাজফয মথামথ ব্যফায মাজত 

১০০% ফাস্তফালয়ত য় তা কাযী 

সোগ্রাভাযজক ভলনটলযং ও জমালগতা 

কযায েন্য অনুজযাধ োনাজনা য়। 

১। কাযী সোগ্রাভায,  

   আইলটি  অলধদপ্তয,  

    ালরখা  

 

২। ংলিষ্ট লক্ষা েলতষ্ঠান 

েধান (কর), ালরখা   

৫.০ আইলটি’য লফস্তায ও উন্নয়ন লফলয়কিঃ এ লফলজয় কাযী সোগ্রাভায 

োনান সমিঃ   

লডলেটার ফাংরাজদ/আইলটি লনব যয ফাংরাজদ লফলনভ যাজনয েধান 

উজেশ্য জরা অল্প ভজয়, স্বল্প খযজচ এফং কভ লযশ্রজভ যকালয কর 

সফা েনগজনয েন্য লনলিত কযা। এেন্য উজেরায কর দপ্তজয 

ইন্টাযজনট ও আইলটি’য ব্যফায সুলনলিত কযজত জফ।    

১। যকালয কর দপ্তজয উচ্চ গলতয 

ইন্টাযজনট ংজমাগ সনয়া এফং 

আইলটি’য ব্যফায লনলিত কযায েন্য 

অনুজযাধ কযা য়।  

১। দপ্তয েধান (কর),           

ালরখা  

  

      বায় আয সকান আজরাচয লফলয় না থাকায় উলস্থত করজক ধন্যফাদ োলনজয় বালত বায ভালপ্ত সঘালণা কযা য়।  

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্মাযক নং – ৫৬.০৪.৫৫৮৫.০০0.০৬.০০৩.১৯-0৩                                                                     তালযখিঃ ২৬/০৯/ ২০১৯লর:।  

অনুলরল : দয় জ্ঞাতাজথ য/কাম যাজথ য সেযণ কযা জরা (জ োষ্ঠ্যতোর ক্রভানুাজয নয়) :-  

১।           ভাননীয় ংদ দস্য, ভাগুযা-২ ।  

২।           লচফ, তথ্য ও সমাগাজমাগ েযুলক্ত লফবাগ, আইলটি টাওয়ায, আগাযগাঁও, ঢাকা। 

৩।           ভালযচারক, তথ্য ও সমাগাজমাগ েযুলক্ত অলধদপ্তয, আইলটি টাওয়ায, আগাযগাঁও, ঢাকা। 

৪।  লফবাগীয় কলভনায , খুরনা লফবাগ, খুরনা। 

৫।           সেরা োক, ভাগুযা।  

৬।  সচয়াযম্যান,  উজেরা লযলদ, ালরখা, ভাগুযা। 

৭।          .........................................................................................................।  

৮।          অলপ নলথ।                                                                                                                   

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বাক্ষলযত/- 

(সভািঃ তানবীয যভান) 

উজেরা লনফ যাী অলপায 

ও 

বালত 

উজেরা আইলটি কলভটি 

ালরখা, ভাগুযা। 

স্বাক্ষলযত/- 

(সভািঃ সুভন লভয়া) 

কাযী সোগ্রাভায 

তথ্য ও সমাগাজমাগ েযুলক্ত অলধদপ্তয 

উজেরা কাম যারয়, ালরখা, ভাগুযা 

ও 

দস্য লচফ 

উজেরা আইলটি কলভটি 

ালরখা, ভাগুযা।  

 



                                                                                         

 

 

লযলষ্ট – ক 

 

 

ক্রভ  সদস্যবৃন্দের নোভ/দফী উস্থিস্থত 

০১ ভোননীয় সংসদ সদস্য, ভোগুরো-২ উস্থিত 

০২ জেয়োরম্যোন,উন্দ লো স্থরষদ, শোস্থলখো, ভোগুরো।  উস্থিত 

০৩ উন্দ লো স্থনফ বোহী অস্থপসোর, শোস্থলখো, ভোগুরো।  উস্থিত 

০৪ সহকোস্থর কস্থভশনোর(ভূস্থভ), শোস্থলখো, ভোগুরো।   উস্থিত 

০৫ রো ন্দশখর জবৌস্থভক, জেভন্দনন্দেটর, স্থফহোস্থরলোল স্থশকদোর সরকোস্থর কন্দল , শোস্থলখো, ভোগুরো। অনুস্থিত 
০৬ উন্দ লো স্বোিয ও স্থরফোর স্থরকল্পনো অস্থপসোর, শোস্থলখো, ভোগুরো। অনুস্থিত 

০৭ উন্দ লো কৃস্থষ অস্থপসোর, শোস্থলখো, ভোগুরো।  উস্থিত 

০৮ উন্দ লো ভৎস্য অস্থপসোর, শোস্থলখো, ভোগুরো। অনুস্থিত 

০৯ অস্থপসোর ইন েো ব, শোস্থলখো থোনো, শোস্থলখো, ভোগুরো।     উস্থিত 

১০ উন্দ লো প্রন্দকৌশলী, শোস্থলখো, ভোগুরো।  উস্থিত 

১১ প্রধোন স্থশক্ষক, আড়োড়ো সরকোস্থর আইস্থেয়োল হোই স্কুল, শোস্থলখো, ভোগুরো।   অনুস্থিত 

১২ জভোোঃ আ োদ রহভোন, প্রবোষক, আইস্থসটি, আড়োড়ো স্থেগ্রী কন্দল , শোস্থলখো, ভোগুরো।  উস্থিত 

১৩ উন্দ লো ভোধ্যস্থভক স্থশক্ষো অস্থপসোর, শোস্থলখো, ভোগুরো।   উস্থিত 

১৪ উন্দ লো স্থশক্ষো অস্থপসোর, শোস্থলখো, ভোগুরো।  উস্থিত 

১৫ উন্দ লো সভো ন্দসফো অস্থপসোর, শোস্থলখো, ভোগুরো।  উস্থিত 

১৬ প্রধোন স্থশক্ষক, আড়োড়ো ফোস্থলকো উচ্চ স্থফদ্যোলয়, শোস্থলখো, ভোগুরো।  উস্থিত 

১৭ মুপস্থত ভোহমুদ খোন, উদ্দক্তো,বুনোগোস্থত ইউস্থনয়ন, শোস্থলখো, ভোগুরো।  অনুস্থিত  

১৮ সহকোরী জপ্রোগ্রোভোর, শোস্থলখো, ভোগুরো।  উস্থিত 

 


