
 
 

 
 

ি য় গাজী রবাসী আসসালা  আলাই ম। 
 

আগামী ২৭, ২৮ ও ২৯ ন ২০২০ তািরখ বতমান কেরানা সং মণ পিরি িতেক িবেবচনায় এেন ত  ও 
যাগােযাগ ি  িবভােগর উে ােগ জলার িডিজটাল কায মেক জাতীয় ত  বাতায়েনর মা েম নাগিরকেদর 

কােছ উপ াপেনর লে  অনলাইন াটফেম িডিজটাল মলা ২০২০ আেয়াজেনর উে াগ হণ করা হেয়েছ। 
 

জাতীয় ত  বাতায়ন (www.bangladesh.gov.bd) এবং ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর পাটােল 
িডিজটাল মলা স িকত এক  ম বাের ি ক কের যেকানা নাগিরক জলার নােমর উপর ি ক কের উ  জলার 
িডিজটাল কায ম স েক জানেত পারেব। এর পাশাপািশ জলার পাটােল (www.gazipur.gov.bd) 
িডিজটাল মলা ২০২০ নােম এক  ম বার সং  করা হেয়েছ। এর মা েম নাগিরকগণ জলার িডিজটাল 
কায ম স েক অবিহত হেত পারেবন।  
 

িজব শত বষ উদযাপেনর অংশ িহেসেব এ অনলাইন াটফেম " িজব কনার'' নােম এক  ািভিলয়ন 
তরী করা হেয়েছ।    

 
িবিভ  খােত (িডিজটাল শাসন, িষ, মৎ  ও ািণ স দ, া , যাগােযাগ, িম-ই-পচা, ও ই-

িমউেটশন, িবআর এ, পা াল িবভােগর সািভসস হ, ই-পাসেপাট এবং অ া  সবা খাত) সরকাির সবার 
িডিজটাল প িতর বা ই- সবার িচ  ত -উপা  দশেনর ব া করা হেয়েছ। 
 
      িডিজটাল স ার এবং পা  ই- স ােরর মা েম জনগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗে  দয়ার েরা ি য়ােক 
এ অনলাইন ািভিলয়েনর মা েম উপ াপন করা হেয়েছ। িডিজটাল স ার এবং পা  ই- স ার থেক য সকল 
সবা দয়া হয় তার তািলকা এবং সবা ে র তািলকা এ ািভিলয়েনর মা েম জানা যােব।  

 
       ানীয় িশ া িত ােনর উ াবনী উে াগস হ (িব ালয় কায ম অেটােমশন, অিভভাবকেদর িনকট 
এসএমএস দান, অলাইেন িশ াথ েদর বতন সং হ, িশখন- শখােনা কায েম অনলাইন প িতর বহার 
ইত ািদ) দশেনর ব া করা হেয়েছ। 
  
       ব উ য়ন অিধদ র, িবিসক, িবএমই , কািরগরী িশ া অিধদ র (পিলেটকিনক ইনি উট, টকিনক াল 

ল এ  কেলজ)সহ সরকােরর িবিভ  দ তা উ য়ন লক িত ােনর "দ তা ও কমসং ান" িবষয়ক ইেনােভ ভ 
উে াগস হ িডিজটাল মলায় দশন করা হেয়েছ। 
 

ানীয় পযােয়র িবিভ  উে াগ, িবিভ  াটআেপর িববরণ। 
ানীয় িশ াথ  এবং ত ন উ াবকেদর উ াবনী ক । 
ানীয় পযােয় নাগিরক সম া সমাধান িনেয় য কান উে াগ িকংবা ােটাটাইপ দশন করা হেয়েছ। 

 

কািভড ১৯ এর িব ার রাধকে  া িবিধ মেন চ ন। জ রী েয়াজেন বাইের বর হেল অব ই মা  
পিরধান ক ন এবং ঘর ঘন সাবান পািন িদেয় হাত পির ার রা ন। অপির ার হাত িদেয় চাখ, খ ও নাক শ 
থেক িবরত থা ন। ঘের থা ন, িনরাপদ থা ন। www.gazipur.gov.bd এই কানায় িডিজটাল মলা ২০২০ 

িভিজট ক ন। 
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ি  এিগেয় যাওয়ার হািতয়ার 

িডিজটাল মলা-২০২০ 


