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জলা আইিস  কিম , নরিসংদী এর অে াবর, ২০১৮ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত                                         সয়দা ফারহানা কাউনাইন                                         
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৩/১০/২০১৮ ি া
সভার সময় র ১২.৩০ টায়

ান আ িলক সমবায় িশ ণ ইনি উট, নরিসংদী এর সে লন ক
উপি িত সভায় উপি িতর তািলকা পিরিশ  “ক” ত সংেযািজত

         উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভাপিত ক ক সভার কাজ  করা হয়। সভার ারে  সহকারী
কিমশনার (আইিস ), নরিসংদী গত ১৬/০৯/২০১৮ তািরেখর সভার কাযিববরণী পাঠ কেরন নান। কান সংেশাধনী না থাকায় স
ভার কাযিববরণী ঢ়ীকরণ করা হয়। পরবত েত সভাপিত িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ ও ত  ি  িনভর সমাজ গড়ার

ত য়  কেরন। অতঃপর িবষয়িভি ক আেলাচনােশেষ িন প িস া  হীত হয়। 

িম
ক

আেলাচ  িবষয় ও আেলাচনা িস া বা বায়েন

১



১. ১। জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন এর ওেয়ব 
পাটােলর ত  িনয়িমত হালনাগাদ করার িবষেয় 

আেলাচনা করা হয়। 

২। িশ ক বাতায়নঃ মাননীয় ধানম ী শখ 
হািসনা িশ ক বাতায়েনর উপর ােরাপ 
কেরন এবং আগামী ২০২১ সােলর মে  ৯ ল  
িশ কেক “িশ ক বাতায়েন” অ করেণর 
কথা উে খ কেরন। সই ধারাবািহকতায় নরিসংদী 
জলায় ০১ আগ  হেত ১০ আগ  ২০১৭ 

তািরেখর মে  এ জলার সকল িশ কেদর 
“িশ ক বাতায়েন” অ করেণর উে াগ হণ 
করা হয় এবং সফলভােব নরিসংদী জলার সকল 
িশ কেক িশ ক বাতায়েন িনব ন স  করা 
হয়।

৩। ইমাম বাতায়নঃ ইমাম বাতায়েন ইমামগেণর 
িনব ন চলমান রেয়েছ। অিত ত ইমাম 
বাতায়েনর কাজ শষ করার জ  সভাপিত 
সংি েদর অ েরাধ কেরন। 

৪। িকেশার বাতায়নঃ জলা াি ং কায েম 
িশ াথ েদর অংশ হণ, িকেশার বাতায়ন এবং 
“আমার জলা আমার অহংকার” িবষয়ক 

িতেযািগতায় অংশ হেণ 
িনিম  www.konnect.gov.bd ত 
রিজে শন করার েয়াজনীয় ব া হণ করার 

জ  বলা হয়।

১। জলা পযােয়র সকল িত ােনর 
ধান জনেসবা লক ত  িদেয় িনজ 

িনজ ওেয়ব পাটাল িনয়িমত 
হালনাগাদ করার িস া  হীত হয়।

২।  উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, জলা অ া ােসডর ও 
উে া াগণ এ কাজ অ হত রাখেবন। 

৩। ইমাম বাতায়েন এ জলার সকল 
ইমামেদর পযায় েম অ  করেত 
হেব। 

৪। িশ াথ েদর পযায় েম িকেশার 
বাতায়েন অ  করার িস া  হীত 
হয়। 

সংি  সকল

২. ইউিডিস আয় ও সবা দান সং া  ত  
িনয়িমত আপেলােডর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
করা হয়। তাছাড়া আয় ও েয়র ত ািদ িনয়িমত 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মা েম অ  
কাযালেয় রণ িনি ত করার িবষেয় আেলাচনা 
করা হয়।

উে া াগণ িতিদেনর আেয়র ত  
িতিদন িডিজটাল স ার 
ােনজেম  িসে েম আপেলাড 

করেবন এবং িতমােসর ১৫ তািরখ 
এবং শষিদন উপেজলা িনবাহী 
অিফসার বরাবর আেয়র িতেবদন 

দান করেবন। উপেজলা িনবাহী 
অিফসারগণ আবি কভােব িতমােসর 
০১ এবং ১৬ তািরেখর মে  জলা 

শাসক বরাবর উে া ােদর আেয়র 
ত  দান করেবন। 

১। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)
২। সহকারী কিমশনার 
( িম) (সকল)
৩। উে া া (সকল)

৩. অনলাইেন রকড ম হেত পচা সরবরােহর িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়।

অনলাইেন পচা সরবরাহ করা হে । ভার া  কমকতা, 
রকড ম শাখা
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৪.

ই- ফাইিলং িসে েম িচ প  িন ি ঃ নরিসংদী 
জলা শাসন সকল িচ প  ই- ফাইিলং িসে েম 

দ তার সােথ কায ম স াদন করায় লাই 
২০১৭ মােস সারা বাংলােদেশ জলা শাসেকর 
কাযালয়, নরিসংদী ি তীয় ান অজন কেরেছ 
এবং ঢাকা িবভােগ থম ান অজন কেরেছ। 

লাই ২০১৭ মাস থেক এ পয  সে র, ২০১৮ 
মাস পয  মােস সারা বাংলােদেশ িব ক াটাগির 
জলা িহেসেব থম ান অজন কেরেছ। য সকল 

অিফসেক ই-ফাইল িসে েমর িশ ণ দান করা 
হেয়েছ তােদর কান সম া থাকেল এ কাযালয়েক 
জনােনার জ  অ েরাধ করা হয়। 

১। সকল িচ প  ই- ফাইিলং িসে েম 
িন ি  করার িস া  হীত হয়। 

২। য সকল অিফসেক ই-ফাইল 
িসে েমর িশ ণ দান করা হেয়েছ 
স সকল অিফেসর সম া থাকেল এ 

কাযালয়েক জনােনার জ  িস া  
হীত হয়।

৩। য সকল উপেজলা িনবাহী 
অিফসার লাইেভ আেছন তারাও ই-
ফাইিলং কায েম আেরা মেনােযাগী 
হেবন। 

১। জলা শাসেকর 
কাযালেয়র সকল কমকতা 
ও কমচারী 

২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সংি  
উপেজলা)

৫. সরকাির ই- মইল বহার সং া  িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

জলা পযােয়র সকল িবভাগীয় 
ধানেক িনয়িমত সরকাির ই- মইল 
বহার করার অ েরাধ জানােনা হয়। 

জলা পযােয়র সকল 
িবভাগীয় ধান

  
৬.

উপেজলা আইিস  কিম র সভা অ ান 
আেয়াজেনর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

উপেজলা আইিস  কিম র সভা 
আেয়াজন কের তার কাযিববরণী 

িতমােসর ০৩ (িতন) তািরেখর মে  
এ কাযালেয় রণ করার িস া  হীত 
হয়।

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল)

৭. ইউিডিস হেত প ী িব েতর িবল আদায় কায ম 
স েক আেলাচনা করা হয়। 

পাইল ং  হেয়েছ পযায় েম সকল 
ইউিডিসেত এ িবষেয় েয়াজনীয় 

ব া হেণর জ  িজএম, প ী িব ৎ 
সিমিত-১ ও ২, নরিসংদীেক অ েরাধ 
জানােনা হয়।

িজএম, প ী িব ৎ 
সিমিত-১ ও ২ নরিসংদী

৮. উে া ার ত ঃ এ জলার ৬  উপেজলায় ৭১  
ইউিনয়েন ৭১  ইউিনয়ন িডিজটাল স ারসহ 
আেরা ১৫  অিতির  ইউিনয়ন িডিজটাল স ার 
রেয়েছ। িত  িডিজটাল স াের একজন ষ 
উে া ার পাশাপািশ একজন নারী উে া া 
থাকার িবধান রেয়েছ। এ িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনা করা হয়। 

নারী উে া ােদর উপি িত িনি ত 
করার জ  উপেজলা িনবাহী 
অিফসারেদর িনেদশনা দান করা 
হয়। 

১। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)

২। উে া া (সকল)

৯. িবিসিস হেত িশ া িত ােন ািপত াব ও শখ 
রােসল িডিজটাল াব পিরদশন িতেবদন 
দািখল িবষয়ক ত

অিতির  জলা শাসক (িশ া ও 
আইিস ), উপেজলা িনবাহী অিফসার 
ও জলা িশ া অিফসার িবিসিস হেত 
িশ া িত ােন ািপত াব ও শখ 
রােসল িডিজটাল াব পিরদশন কের 
জলা শাসক বরাবর িতমােসর ০৩ 

(িতন) তািরেখর মে  িতেবদন 
দািখল করার িস া  হীত হয়। 

১। অিতির  জলা 
শাসক, (িশ া ও 

আইিস ), নরিসংদী
২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)
৩। জলা িশ া অিফসার

১০
.

জলা পযােয় আইিস  িবষয়ক িশ ণ 
আেয়াজেনর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

জলা পযােয় আইিস  িবষয়ক িবিভ  
িত ােনর ত  িনয়িমত এ কাযালেয় 
রেণর জ  সকল িবভাগীয় 

ধানগণেক অ েরাধ করা হয়।

১। জলা পযােয়র সকল 
িবভাগীয় ধান

৩



১১. মাি িমিডয়া াস ম পিরদশেনর িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়। 

িত মােস অিতির  জলা শাসক 
(িশ া ও আইিস ) -০৪  , উপেজলা 
িনবাহী অিফসার -০২ , সহকারী 
কিমশনার ( িম)-০২ , জলা িশ া 
অিফসার -০৪ , উপেজলা মা িমক 
িশ া অিফসার -০৪ , উপেজলা 
সহকারী মা িমক িশ া অিফসার 
-০৪  ও একােডিমক পারভাইজার 
-০৪  মাি িমিডয়া াস ম 
পিরদশন কের জলা শাসক বরাবর 

িতমােসর ০৩ (িতন) তািরেখর মে  
িতেবদন দািখল করার িস া  হীত 

হয়। 

১। অিতির  জলা 
শাসক, (িশ া ও 

আইিস ), নরিসংদী
২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)
৩। সহকারী কিমশনার 
( িম) (সকল) 
৪। জলা িশ া অিফসার 
৫। উপেজলা মা িমক 
িশ া অিফসার (সকল)
৬। উপেজলা সহকারী 
মা িমক িশ া অিফসার 
৭। একােডিমক 

পারভাইজার (সকল)
১২
.

জনেসবায় Facebook এর বহার ি র 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

জনেসবায় Facebook এর 
বহার ি  করার িস া  হীত হয়।

১। জলা পযােয়র সকল 
িবভাগীয় ধান
২। অিতির  জলা 

শাসক, (িশ া ও 
আইিস ), নরিসংদী
৩। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)

পিরেশেষ অ  কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 

 

সয়দা ফারহানা কাউনাইন 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৩০.৬৮০০.১২২.০৩.০০৫.১৭- ২২৪ তািরখ: 
২৩ অে াবর ২০১৮

৮ কািতক ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা
৪) ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), একেসস  ইনফরেমশন (এ আই) া াম
৫) জলা আইিস  কিম

 

সয়দা ফারহানা কাউনাইন 
জলা শাসক

৪


