
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, নীলফামারী 

www.nilphamari.gov.bd 
আইিসিট শাখা

...

সভাপিত নািজয়া িশিরন 
জলা শাসক

সভার তািরখ ১৯ আগ  ২০১৮
সভার সময় বলা ১২.৩০ টা

ান জলা শাসেকর সে লন ক
উপি িত উপি ত সদ েদর তািলকা পিরিশ  ‘ক’ ত দখােনা হল।

            সভার ারে  সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। অত:পর আেলাচ সূিচ
মাতােবক অ গিত আেলাচনা করা হয়। 

১.          ইউিডিস পিরদশন সং া :

১.১:       জলা শাসক এবং অিতির  জলা শাসকগণ কতৃক পিরদশন/দশন: (জলুাই/২০১৮)
িমক কমকতা ইউিডিস পিরদশন
১. নািজয়া িশিরন

জলা শাসক, নীলফামারী
০২িট

২. মাঃ শাহীনরু আলম
অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিসিট), নীলফামারী

০২িট

১.২:       উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ কতৃক ইউিডিস পিরদশন/দশন ও অন ান  তথ : (জলুাই/২০১৮)
িমক উপেজলা উপেজলা আইিসিট কিমিটর

সভা অনু ােনর তািরখ
ইউিডিস

সভা
অনু ােনর
তািরখ

সভার
কাযিববরণী

রণ করা
হেয়েছ িকনা

মাট
ইউিডিসর
সংখ া

ইউএনও
কতৃক
পিরদশন

ইউএনও
কতৃক দশন

ইউিডিসর
মািসক মাট
আয় (টাকা)

ইউিডিস
হেত মাট
সবা হীতা

অন ান
িশ ণ

০১ নীলফামারী
সদর

- না ১৫ ০২ ০১ ৩,৯৬,৯৪৬/
-

৯,৩৭৫ কান তথ
পাওয়া
যায়িন।০২ সয়দপুর - না ০৫ ০২ ০১ - -

০৩ ডামার - না ১০ ০২ ০১ ৬,১৬২/- ১৮৪
০৪ িডমলা - না ১০ ০২ ০১ ১,৯২,৩৭৩/- ৫,০৫২
০৫ জলঢাকা - না ১১ ০২ ০১ ২২,১৯৭/- ১,০০৯
০৬ িকেশারগ - না ০৯ ০২ ০১ - -

            ম ব : সয়দপুর ও িকেশারগ  উপেজলার ইউিডিসর আয় ও সবা দােনর তথ  আপেলাড করা হয়িন এবং জলঢাকা
ও ডামার উপেজলার আয় ও সবা দান তুলনামলূক অত  কম। উেদ া াগেণর আয় বৃি র লে  সংি  উপেজলা িনবাহী
অিফসারেক ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারম ােনর সােথ সম য় কের েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন  অনেুরাধ করা হয়।

২.         সভার আেলাচনা এবং িস া :
.নং আেলাচ  িবষয় িস া বা বায়েন

১



২.১ জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন এর
ওেয়বেপাটােলর তথ :
জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন এর ওেয়ব
পাটাল নতুন মওয়ােক মাইে শন করা
হেয়েছ। মাইে শনকৃত নতুন ওেয়বেপাটােল
বাংলা ও ইংেরিজ ভাষােত তথ  দােনর
সুিবধাসহ নতুন নতুন িফচার সংেযাজন করা
হেয়েছ। মাইে শনকৃত ওেয়বেপাটােল তথ
আপেলােডর ম ানয়ুাল সংযু  আেছ।

১. জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন এর
ওেয়ব পাটােল সংেযািজত নতুন
িফচাের তথ  হালনাগাদ করেত হেব।
২. িনজ িনজ দ েরর পাটাল
িনয়িমত পিরদশন কের তথ
আপেলাড করেত হেব।

অিতির  জলা শাসক
(আইিসিট), উপেজলা
িনবাহী অিফসার (সকল)
ও সকল দ র ধান

২.২ ইউিডিস আয় ও সবা দান সং া  তথ
আপেলাড:
কান কান উেদ া া িডিজটাল স ার
ম ােনজেম  িসে েম যথাসমেয় আয় ও সবা
দান সং া  তথ  আপেলাড কেরন না। ফেল
দিনক মলূ ায়ন িতেবদেন এর ভাব পেড়।

ইউিডিসর আয় ও সবা দান
সং া  তথ  িডিজটাল স ার
ম ােনজেম  িসে েম িতিদন
িবকাল ৬.০০টার মেধ  আপেলাড
িনি ত করেত হেব।

উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল) ও
সকল উেদ া া

২.৩ অনলাইেন রকড ম হেত পচা সরবরাহ: 
জলুাই-২০১৮ মােস রকড ম হেত ৮৪২িট
পচা অনলাইেন সরবরাহ করা হেয়েছ।

অনলাইেন রকড ম হেত পচা
সরবরাহ অব াহত রাখেত হেব।

ভার া  কমকতা, রকড
ম

২.৪ ই-ফাইিলং িসে েম িচিঠপ  িন ি :
জলা শাসেকর কাযালয়, জলা িশ া
অিফস, জলা াথিমক িশ া অিফস, জলা
সমাজেসবা অিফস, উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়, নীলফামারী সদর ও
সয়দপুর-এ দা িরক কাজ ই-ফাইিলং কায ম
চালু আেছ। জলা শাসেকর কাযালয়
ব িতেরেক অন ান  কাযালেয় ই-ফাইেল িচিঠপ
িন ি র হার অত  কম।

য সকল কাযালেয় ই-ফাইল কায ম
চালু আেছ স সকল কাযালেয় া
সকল িচিঠপ  দা িরক িবেবচনায় ই-
ফাইেলর মাধ েম িন ি র ব ব া
হণ করেত হেব। 

সংি  দ র ধানগণ

২.৫ সরকাির ই- মইল ব বহার সং া :
িবিভ  দ র ধানগেণর নােম সরকাির ই- মইল
খালা আেছ। দ র ধানগণ পার িরক তথ
আদান- দােনর জন  সরকাির ই- মইল ব বহার
কেরন মেম সভায় জানান।

দা িরক তথ  আদান- দােনর জন
সরকাির ই- মইল ব বহার করেত হেব
এবং িতিদন কমপে  ২ বার ই-
মইল চক করেত হেব।

অিতির  জলা শাসক
(আইিসিট), উপেজলা
িনবাহী অিফসার (সকল)
ও সকল দ র ধান

২.৬ উপেজলা আইিসিট কিমিটর সভা অনু ান:
সকল উপেজলায় িতমােস উপেজলা
আইিসিট কিমিটর সভা অনু ােনর বাধ বাধকতা
রেয়েছ। উপেজলা হেত সভার কাযিববরণী
পাওয়া যায় না। 

উপেজলা আইিসিট কিমিটর সভা
িনয়িমতভােব করেত হেব এবং
সভার কাযিববরণী এ অিফেস রণ
করেত হেব।

উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল)

২.৭ ইউিডিস হেত প ী িবদু েতর িবল আদায়
কায ম:
নীলফামারী জলার সয়দপুর উপেজলা প ী
িবদু েতর আওতা বিহভুত। নীলফামারী সদেরর
৬িট, জলঢাকার ০৯িট ও িকেশারগে র ০৬িট
মাট ২১িট ইউিডিস হেত প ী িবদু েতর িবল
হণ করা হে । 

(ক) জলার ২১িট ইউিডিস হেত
প ী িবদু েতর িবল আদায় কায ম
তদারকী করেত হেব।
(খ) অবিশ  ইউিডিস হেত প ী
িবদু েতর িবল আদায় কায ম ত
চালু করেত হেব।

উপেজলা িনবাহী
অিফসার ও উেদ া া
(সকল)
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২.৮ উেদ া ার তথ :
নীলফামারী জলার ৬০িট ইউিডিসেত ০১ জন
পু ষ ও ০১ জন মিহলা উেদ া া কমরত
আেছন। িকছু িকছু উেদ া া একেসবা
পাটােল িনয়িমতভােব তথ  আপেলাড কেরন
না।

(ক) ইউিডিসসমেূহ উেদ া ােদর
িবেশষ কের নারী উেদ া ােদর
উপি িত িনি ত করেত হেব।
(খ) একেসবা াটফেম িনয়িমতভােব
তথ  আপেলাড িনি ত করেত হেব।

উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল)

২.৯ িবিসিস হেত িশ া িত ােন ািপত ল াব
পিরদশন িতেবদন দািখল িবষয়ক তথ :
িবিসিস হেত িশ া িত ােন ািপত ল াবসমহূ
দািয় া  কমকতাগেণর পিরদশন িতেবদন
পাওয়া যায় না।

িবিসিস হেত িশ া িত ােন ািপত
ল াব িনয়িমতভােব পিরদশন করেত
হেব এবং পিরদশন িতেবদন এ
অিফেস রণ করেত হেব।

অিতির  জলা শাসক
(আইিসিট), উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল) ও সহকারী

া ামার (সকল)
২.১০ জলা পযােয় িবষয়ক িবিভ  িশ ণ

আেয়াজেনর তথ :
জলা শাসন, নীলফামারীর আেয়াজেন
মি পিরষদ িবভাগ ও এটুআই এর সহেযািগতায়
০৩ ও ০৪ জনু ২০১৮ তািরেখ জলা
শাসেকর সে লন কে  ‘জাতীয় তথ

বাতায়ন’ িবষয়ক িশ ণ কমশালা করা হেয়েছ।
কমশালায় জলা-উপেজলার ৫০ জন কমকতা
অংশ হণ কেরন।

জলা পযােয় আইিসিট িশ ণ
কায ম অব াহত রাখেত হেব এবং
উপেজলা পযােয় কমকতা-
কমচারীেদর আইিসিট িশ েণর
ব ব া হণ করেত হেব।

অিতির  জলা শাসক
(আইিসিট) ও উপেজলা
িনবাহী অিফসার (সকল)

২.১১ জনেসবায় facebook এর ব বহার বৃি  সং া :
District Administration, Nilphamari নােম জলা
শাসেনর facebook পজ খালা আেছ এবং

এেত জলা শাসেনর িবিভ  কায ম সং া
তথ  িনয়িমত আপেলাড করা হে । 

জলা শাসেনর facebook পজ এ
িনয়িমত তথ  আপেলাড করেত হেব।

সহকারী কিমশনার
(আইিসিট) ও সহকারী

া ামার, তথ  ও
যাগােযাগ যুি
অিধদ র, নীলফামারী

২.১২ িবিবধ: (ক) মাবাইল ব াংিকং: 
নীলফামারী জলার সকল ইউিডিসেত
মাবাইল ব াংিকং সবা চালু আেছ।

ইউিডিসসমেূহ মাবাইল ব াংিকং
সবা অব াহত রাখেত হেব।

উেদ া া (সকল)

(খ) া  ভ ার লাইেস  নবায়ন:
জলার িবিভ  ইউিডিস উেদ া া া
ভ ার লাইেস  হণ করেলও লাইেস
নবায়ন কেরন না।

া  ভ ার লাইেস  নবায়েনর
জন  ইউিডিস উেদ া াগণেক প

রণ করেত হেব।

জারী অিফসার,
নীলফামারী কােল েরট।

 

নািজয়া িশিরন 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৭.৭৩০০.০২৫.০৬.০০৩.১৭.১৩৭ তািরখ: 
০৯ সে র ২০১৮

২৫ ভা  ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) : 

১) জলা আইিসিট কিমিট, নীলফামারী

 

পদূম পু  চাকমা 
সহকারী কিমশনার

৩


