
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

পাইকগাছা, লনা

ন ২০২১ মােসর পাইকগাছা উপেজলা আইিস  কিম র সভার কাযিববরণী

সভাপিত এ.িব.এম. খািলদ হােসন িসি কী 
 উপেজলা িনবাহী অিফসার

সভার তািরখ ২৪ ন ২০২১ ি .
সভার সময় িবকাল ৩.০০

ান অনলাইন ম িম ং
উপি িত থক রিজ াের সংরি ত।

           উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার
কাজ  কেরন। আেলাচ  চী অ যায়ী সভাপিত ববত  সভার কাযিববরণী ও িস াে র অ গিত িতেবদন সভায়
উপ াপন কেরন। অত:পর  এেজ া িভি ক িনে া   আেলাচনা ও িস া  হীত হয় ।
১. শখ রােসল িডিজটাল াব ও ইউিডিস পিরদশন/দশন সং া

ম পিরদশন ত িত ােনর নাম ইউ এন ও
ক ক পিরদশন

ইউ এন ও ক ক
দশন

মা িমক িশ া অিফসার
ক ক পিরদশন

সহকারী া ামার
ক ক পিরদশন

০১ শখ রােসল িডিজটাল াব ০০ ০১ ০০ ০০
০২ ইউিডিস ০ ০১ - ০০
২. ইউিডিসর আয় ও সবার ত :

ম উপেজলার নাম মােসর নাম আেয়র ত সবার ত
০১ পাইকগাছা ন-২০২১ ৮১৫৬০ ২৩৭৬
৩. সভার আেলাচনা ও িস া

ম িবষয় িস া  বা বায়ন
০১ িবভাগীয় দ েরর ওেয়ব 

পাটােলর উ য়ন। 
(ক) উপেজলা  এবং িবভাগীয় ওেয়ব পাটােলর সকল ত  
হালনাগাদ করেত হেব। বাংলার পাশাপািশ সকল ত  ইংেরিজেত 
হালনাগাদ করেত হেব।
(খ) পাটাল  ি  ন ন করেত হেব। ছিবস হ মানস  ও 

িতিনিধ শীল হেত হেব। ফেটা ালাির আপেডেটড থাকেত 
হেব। 
(গ) িবিভ  িবভাগীয় দ েরর পাটাল পযােলাচনা কের দেখ যায় 
য, না শ ও খবর িনয়িমত আপেলাড কেরন না। না শ ও খবর 

িনয়িমত আপেলাড করেত হেব।
(ঘ) পােঠ জাতীয় ত  বাতায়ন িবষয়ক অনলাইন িশ ণ 
সকল কমকতােক আবি ক ভােব স  কের 
সা িফেকট unopaikgacha@gmail.com রণ 
িনি ত করেত হেব

 সকল িবভাগীয়  
 অিফসার। 

১



০২ ইউিনয়ন ওেয়ব 
পাটালস েহর 

উ য়ন। 

(ক) ইউিনয়ন ওেয়ব পাটােলর সকল ত  ন ন মওয়ােক 
বাংলা এবং ইংেরজী ভাষায় হালনাগাদ করেত হেব। িক  িক  
ইউিনয়েন জন িতিনিধেদর তািলকাসহ অ া  ত ািদ 
হালনাগাদ নাই ত হালনাগাদ করার জ  বলা হল। িবিভ  
ইউিনয়ন পাটাল পযােলাচনা কের দেখ যায় য, না শ ও খবর 
িনয়িমত আপেলাড কেরন না। না শ ও খবর িনয়িমত আপেলাড 
করেত হেব।

 (ক) ইউিপ সিচব (সকল)। 
(খ) িহসাব সহকারী কাম 
কি উটার অপােরটর
(গ) ইউিডিস উে া া 
(সকল)।

০৩ ইউিডিস থেক জিমর 
পচা ও িম উ য়ন 
কর দান

পাইকগাছা উপেজলার ১০  ইউিনয়েনর মে  বতমােন অ  
কেয়ক  UDC'র মা েম জলা রকড ম হেত পচা সরবরাহ 
করা হে  যা সে াষজনক না হওয়ায় জনগণ ত সবা পাওয়া 
থেক বি ত হে । সকল UDC'র মা েম পচা সরবরাহ করা 
গেল একিদেক যমন জনগণনেক ত ও হয়রািন  সবা দয়া 

যােব তমিন UDC'র উে া ােদর আয় ি  পােব। 
সকল ইউিডিস থেক জিমর পচা , িম উ য়ন কর ও ই-
নামজািরর আেবদন করার  ব া হন করেত হেব।

(ক) সহকারী কিমশনার ( িম), 
পাইকগাছা, লনা।
(খ) ইউিডিস 
উে া া (সকল)।

০৪ ইউিডিস আয় ও সবা 
দান সং া

(ক) ইউিডিস উে া াগণ িনয়িমত আয় ও সবার ত  একেসবা 
মিনটিরং েল িনয়িমত আপেলাড করেবন। 
(খ) ইউিডিস েলােক আইিস  িশ ণ ক  িহসােব গেড় লেত 
হেব। 

 ইউিডিস উে া া  (সকল)।

০৫ িশ া িত ােনর শখ 
রােসল িডিলটাল াব 
অিধকতর 
সি য়করণ। 

আইিস  অিধদ র ক ক পাইকগাছা উপেজলার িবিভ  িশ া 
িত ােন শখ রােসল িডিজটাল াব াপন করা হেয়েছ। এই 
াব িলর সেবা  বহার িনি ত করেত হেব। কেরানা কালীন 

শখ রােসল িডিজটাল ােব সরবরাহ ত কি উটার সাম ী 
র ণােব েনর িবষেয় আইিস  অিধদ র ক ক িন িলিখত 
িনেদশনাস হ িশ া িত ান ধানগণেক অ সরণ করার জ  
অ েরাধ করা হল :

১। িত স ােহ অ ত একবার াপটপ েলা ৪০-৫০% চাজ 
িদেত হেব।
২। স ব হেল চাজ দয়ার পের াপটপ েলা বহার না 
করা হেল াটাির েলা েল বায়ুেরাধী াি েকর থিলেত 

কেনা জায়গায় সংর ণ করেত হেব।
৩। াপটপ বা ড টপ এ কােনা ণ ড েম স বা 
ডাটা থাকেল তা াকআপ রাখেত হেব।  
৪। ই ারেনট বহার করা স ব হেল অব ই তা বহার 
করা এবং উইে াস, এি ভাইরাস, ালওয় ার ইত ািদ 

ণ সফটওয় ার েলা আপেডেটড রাখেত হেব।
৫। কি উটার াব এবং এর য াংশস হ িনয়িমত পির ার 
পিরছ  রাখেত হেব।
৬। িশ া িত ান স েহর িনজ  উে ােগ কি উটার 

াব েলা বহার কের অনলাইেন পাঠদান কায ম 
পিরচালনার িবষেয় ব া হণ করেত হেব।
৭। িত পেনর িদন পর পর াব বহারকারীর ত  (ছা -
ছা ী, িশ ক, িদেন কত ঘ া াব বহার) উপেজলা 
িনবাহী অিফসার বরাবর রণ করেত হেব। 

(ক) অ , পাইকগাছা 
সরকাির কেলজ।
(খ) অ , ফিসয়ার রহমান 
মিহলা কেলজ।
(গ) ধান িশ ক, শহীদ 
কাম ল 
মেমািরয়াল মা িমক িব ালয়

(ঘ) কিপল িন মেহ নেনসা 
বািলকা মা িমকিব ালয়
(ঙ) কিপল িন জাফর 
আউিলয়া ফািজল মা াসা

২



০৬ মাি িমিডয়া াস ম 
সং া

পাইকগাছা উপেজলায় ৪৬  িত ােন মাি িমিডয়া াস ম 
রেয়েছ। কেরানার জ  িশ া িত ান ব  থাকায় মাি িমিডয়া 

াস ম সং া  ত  আপেলাড হয় নাই।
িক  িত  িত ােন অনলাইেন ােশর কায ম চলমান রেয়েছ।

 (ক) উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার।

০৭ ই-নিথ বা বায়ন 
সং া

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয় ই-নিথ কায ম চলমান 
আেছ। এছাড়া ই-নিথ ন ন সাভাের ান েরর জ  নিথ কায ম 
িক  দ ের ব  আেছ। 

(ক) উপেজলা িনবাহী 
অিফসার।
(খ) সহকারী া ামার।
(গ) সংি  অিফস ধান।

০৮ ইনেফা সরকার 
ফজ-৩ সং া

পাইকগাছা উপেজলাধীন দশ  ইউিনয়েনর মে  নয়  ইউিনয়েন 
বা বায়ন করা হেব।  নয় র মে  ৭ েত অপ ক াল ফাইবার 
এবং রাউটার সংেযাযন ও ই ারেনট চা  হেয়েছ, ১ েত 
অপ ক াল ফাইবার কাটা পেড়েছ। সজ  বতমােন সালাদানা 
ইউিনয়েন ই ারেনট চা  হয়িন এবং ১ েত কাজ  হয়িন।

ইনেফা সরকার ফজ-৩ এর 
বা বায়ন ক প

০৯ ইনেফা সরকার ফজ-২ 
সং া

ইনেফা সরকার ফজ-২ কে র মা েম উপেজলার য সকল 
অিফেস ই ারেনট ক ােনক িভ  রেয়েছ তােদরেক ই ারেনট 
সং া  সম া হেল সািমট েপর িতিনিধ জনাব জয় বাগচী, 
মাবাইল নং০১৭০৯-৮৪২৯২১ এর সােথ যাগােযাগ করার জ  

অ েরাধ করা হেলা।

জনাব জয় বাগচী
সািমট েপর িতিনিধ

১০ সরকারী ই- মইল 
বহার সং া

ই- মইল এর বহার িনি ত করেণর িবষেয় সবসময় ি  রাখার 
জ  সকল অিফসারগণেক অ েরাধ জানােনা হেয়েছ এবং সকল 
িবভাগ/সং ার ত  আদান দােন সরকাির ই- মইেলর মা েম 
যাগােযাগ বা াবায়ন করার জ  অ েরাধ করা হয়। 

(ক)সকল িবভাগীয়
 অিফসার। 

১১ সকল কার ট ার 
না শ উপেজলা ত  

বাতায়েন হালনাগােদর 
িনিম  রণ সং া

সকল কার ট ার না শ িনজ পাটােল আপেলাড করেত হেব 
এবং উপেজলা ত  বাতায়েন কােশর িনিম  এক কিপ রণসহ 
িপিডএফ 
কিপ unopaikgacha@mopa.gov.bd মইলেযােগ 

রণ করার জ  সংি  সকলেক িনেদশনা দান করা হয়।

(ক)সকল িবভাগীয়
 অিফসার। 
(খ) সহকারী া ামার
 আইিস  অিধদ র।

১২ িবিবধ (ঘের বেস িশ া 
(সংসদ-বাংলােদশ-
টিলিভশন এর 

মা েম), ঘের বেস 
িবেনাদন, সেচতনতা 
ি  সং া  লাইভ 

কেরানা িঁক ট  
ও কািভড-১৯ াকার, 
অনলাইন িশ ণ সহ 
অ া  অনলাইন 
িভি ক কায ম)

zoom app/google meet এর মা েম উপেজলার 
িবিভ  িম ং স  করার িবষেয় িস া  হয়। আইিস  
িবভাগ ক ক পিরচািলত corona.gov.bd এর মা েম 
কেরানা িক স ে  সামািজক যাগােযাগ মা েম চােরর ব া 
করেত হেব। িশ া িত ান ব  থাকার কারেণ ঘের বেস িশ া 
(সংসদ-বাংলােদশ- টিলিভশন এর মা েম) চািরত াশ 
িশ াথ রা দখেছ িকনা  ও ২০ জেনর াচ কের িত  িশ া 

িত ান zoom app/google meet এর 
মা েম অনলাইেন িশ া কায ম চা  করার িবষেয় িস া  হয়। এ 
িবষেয় িশ া ও মা িমক িশ া অিফসার তদারিক কের িতেবদন 
দািখল করেবন। 

(ক)সকল িবভাগীয়
 অিফসার। 
(খ) উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার।
(গ) উপেজলা িশ া অিফসার।

 সভায় আর কান আেলাচনার িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম সমা  কেরন।

 

এ.িব.এম. খািলদ হােসন িসি কী 
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ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৬৪.০০০.৭৫.০০২.১৭.৭১৫ তািরখ: 
৩০ ন ২০২১

১৬ আষাঢ ়১৪২৮

৩



িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) মাননীয় সংসদ সদ  ১০৪, লনা-০৬
২) মহাপিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লনা
৪) চয়ার ান, পাইকগাছা, লনা
৫) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, লনা
৬) উপেজলা আইিস  িবষয়ক কিম র সদ  (সকল), পাইকগাছা, লনা।
৭) উপেজলা কমকতা (সকল) পাইকগাছা
৮) অ / ধান িশ ক/ পার ( শখ রােসল িডিজটাল াব) া , পাইকগাছা, লনা।
৯) চয়ার ান, ইউিনয়ন পিরষদ (সকল), পাইকগাছা, লনা।
১০) ইউিডিস উে া া (সকল), পাইকগাছা, লনা।
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