
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

পাইকগাছা, লনা।

জা য়াির/২০১৯ মােসর পাইকগাছা উপেজলা আইিস  কিম র সভার কাযিববরণী

সভাপিত িলয়া কায়না 
 উপেজলা িনবাহী অিফসার

সভার তািরখ ১৫-০১-২০১৯
সভার সময় সকাল ১০.০০

ান উপেজলা িনবাহী অিফসােরর অিফস ক ।
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 ।

ম িবষয় িস া  বা বায়ন
০১ উপেজলা এবং 

িবভাগীয় 
দ েরর ওেয়ব 
পাটােলর 

উ য়ন। 

(ক) উপেজলা  এবং িবভাগীয় ওেয়ব পাটােলর সকল ত  
ন ন মওয়ােক বাংলা এবং ইংেরজী ভাষায় হালনাগাদ 
করেত হেব। 
(খ) পাটাল  ি  ন ন করেত হেব। ছিবস হ মানস  ও 

িতিনিধ শীল হেত হেব। ফেটা ালাির আপেডেটড থাকেত 
হেব। 
(গ) না শ ও খবর িনয়িমত আপেলাড করেত হেব। 
উপ  িবষেয় সহকারী া ামার, আইিস  অিধদ র 
সংি  সকলেক সহেযািগতা করেবন। 

 সকল িবভাগীয়  
 অিফসার। 

০২ ইউিনয়ন 
ওেয়ব 
পাটালস েহর 

উ য়ন। 

(ক) ইউিনয়ন ওেয়ব পাটােলর সকল ত  ন ন মওয়ােক 
বাংলা এবং ইংেরজী ভাষায় হালনাগাদ করেত হেব। হালনাগাদ 
করার জ  এ আই এর গাইডলাইন অ সরন করেত হেব।  
(খ) পাটালস হ ি  ন ন করেত হেব। ছিবস হ মানস  
ও িতিনিধ শীল হেত হেব। ফেটা ালাির আপেডেটড 
থাকেত হেব। 
(গ) না শ ও খবর িনয়িমত আপেলাড করেত হেব। 
উপ  িবষেয় সহকারী া ামার িনয়িমত পযেব ণ 
করেবন। 

 (ক) ইউিপ সিচব (সকল)। 
(খ) ইউিডিস উে া া (সকল)।

০৩ ইউিডিস থেক 
জিমর পচা 

হন

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 দওয়ার 

ব া হন করেত হেব।

(ক) সহকারী কিমশনার ( িম), 
পাইকগাছা, লনা।
(খ) ইউিডিস উে া া  (সকল)।
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০৪ ইউিডিস আয় 
ও সবা দান 
সং া

(ক) ইউিডিস উে া াগণ িনয়িমত আয় ও সবার ত  
একেসবা মিনটিরং েল িনয়িমত আপেলাড করেবন। 
িডেস র/১৮ মােসর িরেপাট দখা যায় ই  ইউিনয়েন 
একেসবােত আেয়র ত  আপেলাড হয় নাই। ( দ  ও 
াদখালী) উে া ােক িনয়িমত আপেলােডর জ  িনেদশ 
দান করা হেলা। অনলাইন ব া কাজ না করেল া য়ািল 

আয় ও সবার ত  উপেজলায় রণ করেব। 
(খ) ইউিডিস েলােক আইিস  িশ ণ ক  িহসােব গেড় 

লেত হেব। 

(ক) সহকারী া ামার
 আইিস  অিধদ র। 
(খ) ইউিপ সিচব (সকল)। 
(গ) 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 িডিলটাল াব ও ভাষা িশ ণ 

াব াপন করা হেয়েছ। এই াব িলর সেবা  বহার 
িনি ত করেত হেব। াব িলেত াচকের িশ ণ দান 
করেত হেব। িশ ণ দােনর িতেবদন িতমােস রণ 
িনি ত করেত হেব।

(ক )সহকারী া ামার
আইিস  অিধদ র।
(খ) অ , পাইকগাছা/ফিসয়ার 
রহমান মিহলা কেলজ।
(গ) ধান িশ ক, শহীদ কাম ল 
মেমািরয়াল gva¨wgK িব ালয়

(ঘ) কিপল িন জাফর আউিলয়া 
ফািজল মা াসার

০৬ মাি িমিডয়া 
াস ম 

পিরদশন

পাইকগাছা উপেজলায় ৫২  িত ােন মাি িমিডয়া াস ম 
রেয়েছ। িডেস র/১৮ মােসর অনলাইন িতেবদেন দখা যায় 
য ২০  িত ােন মাি িমিডয়া াস হয় নাই বা আপেলাড 

কেরন নাই। সংি  সকলেক অনলাইেন আপেলাড িনি ত 
করার জ  িনেদশনা দান করা হয়। উপেজলা মা িমক 
িশ া কমকতা এবং সকল িবভাগীয় কমকতাগণ 
িনয়িমতভােব মাি িমিডয়া াস ম পিরদশন করেবন এবং 
পিরদশন িতেবদন দািখল করেবন।

 (ক) উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার।
(খ) সকল িবভাগীয় 
 অিফসার।
(গ)সহকারী া ামার
আইিস  অিধদ র।

০৭ ই-নিথ 
বা বায়ন 
সং া

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয় ই-নিথ কায ম 
চলমান আেছ। 
নিথ িবষেয় সহকারী া ামার, আইিস  অিধদ র সংি  
সকলেক সহেযািগতা করেবন।

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

০৮ াশনাল 
নটওয়ােকর 
বহার 

িনি তকরণ 
সং া

পাইকগাছা উপেজলা সকল িবভাগীয় দ রেক াশনাল 
নটওয়ােকর বহার িনি ত করার জ  অ েরাধ করা হয়। 
কান দ েরর নটওয়াক ক না থাকেল সহকারী া ামার, 

আইিস  অিধদ র সংি  সকলেক সহেযািগতা করেবন।

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

০৯ 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 ই- মইল 
যাগােযাগ বা াবায়ন জ  অ েরাধ করা হয়। 

(ক)সকল িবভাগীয়
 অিফসার। 

১০ 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।

 
         সভায় আর কান আেলাচনার িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম সমা  কেরন।
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িলয়া কায়না 
উপেজলা িনবাহী অিফসার

ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৬৪.০০০.৭৫.০০২.১৭.২৫ তািরখ: 
২০ জা য়াির ২০১৯

৭ মাঘ ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) মহাপিরচালক (ভার া ), মহাপিরচালেকর কাযালয়, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লনা।
৩) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), অিতির  জলা শাসক(িশ া ও আইিস ), জলা শাসেকর কাযালয়,
লনা।

৪) উপেজলা কমকতা (সকল), পাইকগাছা, লনা।
৫) ইউিডিস উে া া (সকল), পাইকগাছা, লনা।

 

িলয়া কায়না 
উপেজলা িনবাহী অিফসার
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