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আইিস  িবষয়ক কিম র সে র ২০২১ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত
এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
 জলা শাসক, িসেলট

সভার তািরখ ৩০ সে র ২০২১

সভার সময় বলা ১১:৩০ টা

ান Zoom Application

উপি িত পিরিশ - “ক”

          সভাপিত Zoom Application এ সং  সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন।

অতঃপর অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ) সভায় আগ  ২০২১ মােসর কাযিববরণী পাঠ কের নান।

কাযিববরণীেত কান সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম ঢ় করা হয়। জলা আইিস

িবষয়ক কিম র সভার িন বিণত আেলাচ িচর উপর িব ািরত আেলাচনাে  িস া স হ হীত হয়। 

ম আেলাচনার িবষয় িস া বা বায়নকারী

১ ইনেফা সরকার-৩ ক : সহকারী নটওয়াক 
ইি িনয়ার, ইনেফা সরকার ক -৩ জানান, 
ইনেফা সরকার কে র আওতায় ৬৬  
ইউিনয়েনর মে  বতমােন িব নাথ উপেজলার 
দওকলস ইউিনয়ন তীত ৬৫  ইউিনয়েন 

য পািত াপন করা হেয়েছ। ত ে  ৬৩  
ইউিনয়ন াশনাল মিনটিরং িসে ম (NMS) 
এর আওতায় আেছ এবং িনরবি  ই ারেনট 
সরবরাহ করা হে । ক  দ র থেক ন  
িডভাইসস হ মরামত কের সরবরাহ না করায় 
সংেযাগিবহীন ৪  ইউিনয়েন (বাঘা, দয়ামীর, 
দওকলস ও বাগ) ই ারেনট সরবরাহ করা 

স ব হে  না।
উপেজলা িনবাহী অিফসার, কা ানীগ  
জানান য, কা ানীগ  উপেজলার দি ণ 
রিণখাই ইউিনয়েন ই ারেনট সংেযাগ নই। এ 
িবষেয় সহকারী নটওয়াক ইি িনয়ার, ইনেফা 
সরকার ক -৩ জানান, হাইেটক পাক, 
কা ানীগ -এ Point of Presense 

(PoP) এর অব ান হওয়ায় দি ণ রিণখাই 
ইউিনয়েন ই ারেনট সংেযাগ দান করা স ব 
হয়িন।

১। দয়ামীর, দওকলস ও বাগ ইউিনয়েন 
ই ারেনট সংেযাগ দান করেত হেব।
২। সংেযাগ া  ইউিনয়েন িনরবি  

া উইথ পাে  িক না মিনটিরং করেত 
হেব এবং পরবত  সভায় অ গিত 

িতেবদন উপ াপন করেত হেব।
৩। ইউিনয়নস েহর া উইেথর 
সম াস হ উে খ কের ক  দ র বরাবর 
প  রণ করেত হেব।
৪। ইনেফা সরকার ২য় পযায় ক স েহর 
আওতাধীন কােনি িভ  ত যাি ক  
দখা িদেল আ িলক পিরচালক, িবিসিস, 

িসেলট- ক অবিহত করেত হেব এবং 
িবিসিস েয়াজনীয় কায ম হণ করেব।
৫। কা ানীগ  উপেজলার দি ণ 
রিণখাই ইউিনয়েন ই ারেনট সংেযাগ 
দওয়ার িবষেয় ক  দ র বরাবর প  

রণ করেত হেব। 
৬। ইউিনয়ন েলােত িব িসএল ও ইনেফা 
সরকার-৩ কে র ই ারেনট সংেযাগ 
রেয়েছ। উ  সংেযাগ েলার সািবক 
মিনটিরং ও সম য়য় করেবন া ামার, 
ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, 
িসেলট।

আ িলক 
পিরচালক, 
িবিসিস,

া ামার, ত  ও 
যাগােযাগ ি  

অিধদ র, িসেলট
িনয়র 

কনসালেট  ও 
সহকারী 
নটওয়াক 

ইি িনয়ার, 
ইনেফা সরকার 
৩য় পযায় ক , 
িসেলট

১



  ২
ই-ফাইিলং (নিথ) বা বায়ন: অিতির  জলা 

শাসক (িশ া ও আইিস ) জানান, ই-নিথ 
িসে েমর মা েম িনয়িমত ডাক হণ করা হে  
এবং তা ই-নিথেত উপ াপন কের িন ি  করা 
হে । ই-নিথ িসে েমর আপেডেটর কায ম 
চলমান থাকায় বতমােন নিথ িসে েম 

িতেবদন দশন হে না। তাছাড়া, া মার 
ত  ও যাগােযাগ অিধদ র, িসেলট িড-নিথ 
চা র িবষয়  সভায় উ াপন কেরন এবং িড-
নিথর েব ই-নিথর বহার জারদার করেণর 
িবষেয় আেলাকপাত কেরন।

১। জলা ও উপেজলা পযােয়র ই-নিথ 
কায ম গিতশীল করেত মিনটিরং 
জারদার করেত হেব। দীঘিদন যাবত 
পি ংেয় থাকা ডাক এবং নিথ অিবলে  

িন ি  করেত হেব। 
২। জলা ও উপেজলা পযােয় িড-নিথ চা র 

েব ই-নিথর বা বায়ন জারদার করেত 
হেব।

ই-ফাইিলং 
িসে ম 
আওতা  
সংি  সকল 
দ র ধান, 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 
িসেলট

৩
 
  

ওেয়ব পাটাল হালনাগাদকরণ: সভায় া ামার, 
আইিস  অিধদ র জানান, ক ীয়ভােব ওেয়ব 
পাটাল ন ন ভাসন সং া  আপেটেডর কাজ 

চলমান থাকায় বতমােন িরেপাট দশন 
হে না। 
জলা ত  বাতায়েনর সম া েলা সমাধােনর 

জ  ক  পিরচালক, এ আই বরাবর প  
রণ করা হেল জলা ত  বাতায়েনর বশ 

িক  র সমাধান করা হেয়েছ। বতমােন জলা 
ত  বাতায়েনর সম া েলা িচি ত কের 
সমাধােনর লে  ক  পিরচালক, এ আই 
বরাবর প  রেণর আেলাচনা করা হয়।

১। জলা ও উপেজলা ত  বাতায়ন 
িনয়িমত হালনাগাদ করেত হেব। জলা ও 
উপেজলা শাসেনর িবিভ  কায েমর 
খবর ও না শ আপেলাড িনি ত করেত 
হেব। েত ক দ েরর ত  বাতায়ন বাংলা 
এবং ইংেরিজেত হালানাগাদ করেত হেব।

া ামার ও 
সহকারী া ামার 
(সকল), আইিস  
অিধদ র, িসেলট

২। জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয় 
ত  বাতায়ন সং া  িশ ণ আেয়াজন 
করেত হেব।। 

সংি  সকল 
দ র ধান, 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 
িসেলট

৩। জলা ত  বাতায়েনর সম া েলা 
িচি ত কের সম া েলা সমাধােনর লে  

ক  পিরচালক, এ ইই বরাবর প  রণ 
করা যায়।

সহকারী 
কিমশনার, 
আইিস  শাখা

া ামার ও 
সহকারী 

া ামার, ত  ও 
যাগােযাগ 

অিধদ র, িসেলট

জলা পযােয়র সকল দ েরর ত  বাতায়ন 
জ ির িভি েত হালনাগাদ করেত হেব।

  দ র দান

৪ ইউিডিস সং া : সহকারী কিমশনার 
(আইিস ), জানান, একেসবা 
িসে েম আগ  ২০২১ মােস ২৪  িডিজটাল 
স ার উে া া মাট ২,১৫,০৪৪/- ( ই ল  

পেনর হাজার য়াি শ) টাকা আেয়র ত  
আপেলাড করেছন।  আগ  ২০২১ মােস 
সেবা  ২৯,০০০/- (ঊনি শ হাজার) টাকা আয় 
কেরন গায়াইনঘাট উপেজলা পিরষদ িডিজটাল 
স ার উে া া জনাব জিহর উি ন এবং 

সবিন  ১০০/- (একশত) টাকা আয় 
কেরেছন িম  া বগম, তায়া ল ইউিডিস, 
গায়াইনঘাট। সভায় ইউিডিস’র কায ম ও 

উে া ােদর সবা দােনর মান ি  করেত 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

১। ‘একেসবা’ িসে েম যসকল উে া া 
ত আেয়র ত  আপেলাড করেত হেব। 

িবষয়  সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মিনটিরং করেবন এবং উে া ােদর 
‘একেসবা’ িসে েম আেয়র ত  
আপেলােডর  িনেদশনা দান করেত হেব। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 
িসেলট

২। পরবত  সভায় গায়াইনঘাট উপেজলা 
পিরষদ, 
গায়াইনঘাট ও তায়া ল ইউিডিসর 
স ার উে া াগেণর অংশ হণ িনি ত 

করেত হেব।

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, 
গায়াইনঘাট

২



৫ মাি িমিডয়া াস ম: জলা িশ া অিফসার 
এর িতিনিধ জানান, িসেলট জলার িশ া 
অিফেসর আওতাধীন িব ালয়স হ বতমােন 

েল যাওয়া িনয়িমত অনলাইেন াস নয়া 
হে । মাি িমিডয়া মিনটিরং িসে েম িশ া 

িত ান থেক িনয়িমত িরেপাট আপেলাড করা 
হে  না। মাি িমিডয়া াস ম ি  করেত 
সভায় আেলাচনা করা হয়।

১। সকল িশ া িত ােন িনয়িমত 
মাি িমিডয়া াস িনেত হেব।
২।িসেলট জলায় অনলাইেন স ািদত 

ােসর ত  মাি িমিডয়া সাইেট আপেলাড 
করেত হেব এবং ােসর সং া ি  করেত 
হেব।

জলা িশ া 
অিফসার, িসেলট 

৬ শখ রােসল িডিজটাল াব: া ামার, 
আইিস  অিধদ র জানান, জলা ও উপেজলা 
পযােয় আগ  ২০২১ মােস ১২  শখ রােসল 
িডিজটাল াব পিরদশন করা হেয়েছ।এ িবষেয় 
সভায় আেলাচনা করা হয়।

িত মােস ৩০  শখ রােসল িডিজটাল 
াব পিরদশন করেত হেব।

া ামার ও 
সহকারী া ামার 
(সকল), আইিস  
অিধদ র, িসেলট

           পিরেশেষ আইিস  িবষয়ক সরকাির িস া  বা বায়েন সকলেক আেরা তৎপর হওয়ার আ ান জািনেয় এবং

উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 

জলা শাসক, িসেলট

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০২৪.০৬.০০১.১৬.২১৯ তািরখ: ০৪ অে াবর ২০২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 

১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ

২) মহাপিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র

৩) কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট

৪) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল

৫) ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), অ াসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম

৬) সভাপিত মেহাদেয়র একা  সিচব, ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয় স িকত ায়ী কিম ,

বাংলােদশ জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা (সভাপিত মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

৭) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, পররা  ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর

জ )

৮) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, িসেলট

৯) উপ-মহা ব াপক, িব িসএল, িসেলট

১০) আ িলক পিরচালক , বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, আ িলক কাযালয়, িসেলট

১১) ............................................ সদ /সদ  সিচব, জলা আইিস  িবষয়ক কিম , িসেলট

১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলট

১৩) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট

১৪) সহকারী া ামার (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট

১৫) সহকারী নটওয়াক ইি িনয়ার, ইনেফা সরকার ক , িসেলট
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Zoom Application এর মা�েম অ�ি�ত �জলা আইিস� িবষয়ক কিম�র �সে��র ২০২১ সভার  

উপি�িত তািলকা 
 

1. �িতিনিধ,�িলশ �পার, িসেলট 
2. �িতিনিধ,িসিভল সাজ�ন, িসেলট 
3. উপ-পিরচালক, �িষ স�সারণ অিধদ�র, িসেলট 
4. উপ-পিরচালক, �জলা সমাজেসবা কায �ালয়, িসেলট 
5. উপমহা�ব�াপক, িব�িসএল, িসেলট 
6. ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, িসেলট 
7. আ�িলক পিরচালক, বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল, িসেলট 
8. �িতিনিধ, অ��, �রািরচ�দ কেলজ, িসেলট 
9. �িতিনিধ, অ��, মদনেমাহন কেলজ, িসেলট 
10. �িতিনিধ, অ��, সরকাির মিহলা কেলজ, িসেলট 
11. �িতিনিধ, অ��, �টকিনক�াল �ল এ� কেলজ, িসেলট 
12. �িতিনিধ, �জলা িশ�া অিফসার, িসেলট 
13. �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার, িসেলট 
14. �িতিনিধ, �ড�� �পা� মা�ার �জনােরল, িসেলট 
15. �ধান িশ�ক, সরকাির পাইলট উ� িব�ালয়, িসেলট 
16. �ধান িশ�ক, অ�গামী বািলকা উ� িব�ালয়, িসেলট 
17. সহকারী ��া�ামার (সকল), আইিস� অিধদ�র, িসেলট 

  


