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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

পাইকগাছা, লনা

িডিজটাল বাংলােদশ িদবস’ ২০২০ উদযাপন উপলে  িত সভার কাযিববরণী

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

সভার তািরখ ২৫ নেভ র, ২০২০ ি .
সভার সময় িবকাল ৩.০০ ঘ কা

ান উপেজলা িনবাহী অিফসােরর অিফস ক ।
উপি িত থক রিজ াের সংরি ত রেয়েছ

              সভাপিত সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর উে ােগ এবং ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ েরর
সহেযািগতায় আগামী ১২ িডেস র ২০২০ ি .  তািরখ দশ াপী ৪থ বােরর মত ‘িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০২০’ উদযািপত হেব। সভায় উপি ত সকেলর মতামেতর
িভি েত এবং পে র িনেদশনা মাতােবক পাইকগাছা উপেজলায় ১২ িডেস র ২০২০ ি . তািরখ ‘িডিজটাল বাংলােদশ িদবস’-২০২০ আেয়াজেনর িস া  িহত হয়। িদবস
উপলে  িবিভ  অ ান যমন উপি ত ব ৃতা, সিমনার, িচ াংকন ও ইজ িতেযািগতা ইত ািদ কায ম পিরচািলত হেব। এবােরর িতপা  িবষয় িনধারণ করা হেয়েছ

““ য িদওযিদও  মান িছমান িছ   রর
  ত ওত ও  আিছআিছ   সংসং ””

              অত:পর  িব ািরত আেলাচনাে  উপি ত সকেলর মতামেতর ি েত িনে া  কম চী হণ করা হয় । 
ম তািরখ ও সময় কম চী ান বা বায়েন

১
০৯-১২-২০২০
 সকাল ১০.০০টা

উপি ত ব ৃতা িতেযািগতা
 ৬ -১০ম ণী
 িবষয়ঃ িডিজটাল বাংলােদশ স িকত িবষেয়র উপর

Online Platform: Zoom
Zoom ID-4564196837
Passcode-123456

সংি  উপকিম

২ ১০-১২-২০২০
 সকাল ১০.০০টা

িচ াংকন িতেযািগতা
 ১ম-৫ম ণী
 িবষয়ঃ আমার িলেত িডিজটাল বাংলােদশ

উপেজলা িশ কলা একােডমী সংি  উপকিম

৩ ১২-১২-২০২০
 সকাল ১০.০০ টা

ল অ ান সরাসির চার উপেজলা পিরষদ িমলনায়তন, 
ইউিনয়ন পিরষদ

সংি  উপকিম ,
 ইউিপ চয়ার ান (সকল)

৪
১২-১২-২০২০
 সকাল ১০.৩০টা

““ য িদওযিদও  মান িছমান িছ   রর
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িবষয়ক সিমনার

উপেজলা পিরষদ িমলনায়তন সংি  উপকিম

 সভার িব ািরত আেলাচনাে  িন প িস া স হ িহত হয়
১| িচ াংকন, উপি ত ব ৃতায় িতেযািগতায় ছা -ছা ীেদর অংশ হণ িনি ত করার জ  উপেজলা িশ া অিফসার এবং উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার েয়াজনীয়

ব া হণ করবেন। িচ াংকনিচ াংকন   ওও  উ প ি তউ প ি ত   ব ৃত াব ৃত া  িত েয ািগত ায়িত েয ািগত ায়   িতিত   িশ ািশ া  িত ানিত ান   হেতহেত   সেবাসেবা   ইই   জনজন   িত েয াগ ীিত েয াগ ী   অংশ হনঅংশ হন   করেতকরেত   প ারেবনপ ারেবন ।।
২। ক ীয় ইজ িতেযািগতায় অংশ হেনর জ / িব ািরত িনয়মাবলী জানেত https://quiz.digitalbangladesh.gov.bd ওেয়ব 
সাইেট িগেয় রিজে শন করেত হেব। িনব েনরিনব েনর  শষশষ   সময ়সময ়: : ৭৭   িড েস রিড েস র  ২০২০২০২০ ,  ,  রাতরাত   ১১১১ :  : ৫৯৫৯  পযপয । । 
  িত েয ািগত ারিত েয ািগত ার  ত ািরখত ািরখ : : ৮৮  িড েস রিড েস র  ২০২০২০২০   রাতরাত  ( (০৯০৯  থেকথেক   ১০১০   টাটা)  )  পযপয । । িতেযািগতায় ছা -ছা ীেদর অংশ হণ িনি ত করার জ   উপেজলা িশ া অিফসার
এবং উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার েয়াজনীয় ব া হণ করবেন।
৩। ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ানগণ ল অ ান সকাল ১০.০০ ঘ কায় েজ েরর মা েম সরাসির চার করার  েয়াজনীয় ব া হন করেবন।
৪। ‘িডিজটাল বাংলােদশ িদবস’-২০২০  ও রভােব আেয়াজেনর জ  িনে া  কিম  গঠন করা হেলা-
উ দয াপনউ দয াপন   কিমকিম

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার আহবায়ক
২। সহকারী কিমশনার ( িম) সদ
৩। িসিনয়র উপেজলা মৎস কমকতা সদ
৪। উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার সদ
৫। উপেজলা াথিমক িশ া অিফসার সদ
৬। উপেজলা সমাজেসবা অিফসার সদ
৭। অ , পাইকগাছা সরকাির কেলজ সদ
৮। ধান িশ ক, পাইকগাছা সরকাির উ  িব ালয় সদ
৯। সহকারী া ামার, আইিস  অিধদ র সদ  সিচব

সিমন ারসিমন ার  প িরচালন াপ িরচালন া  কিমকিম ::
২। সহকারী কিমশনার ( িম) আহবায়ক
৩। িসিনয়র উপেজলা মৎস কমকতা সদ
৩। সহকারী া ামার, আইিস  অিধদ র সদ

. ১



উ প ি তউ প ি ত   ব ৃত াব ৃত া  িত েয ািগত ািত েয ািগত া  প িরচালন াপ িরচালন া// িবচারকিবচারক   কিমকিম ::
১। উপেজলা িনবাহী অিফসার, পাইকগাছা, লনা আহবায়ক
২। উপেজলা সমাজেসবা অিফসার,পাইকগাছা, লনা সদ
৩। উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, পাইকগাছা, লনা সদ
৪। সহকারী া ামার, আইিস  অিধদ র সদ

িচ াংকনিচ াংকন   িত েয ািগত ািত েয ািগত া  প িরচালন াপ িরচালন া// িবচারকিবচারক   কিমকিম ::
১। উপেজলা িনবাহী অিফসার, পাইকগাছা, লনা আহবায়ক
২। উপেজলা িশ া অিফসার, পাইকগাছা, লনা সদ
৩। সহকারী া ামার, আইিস  অিধদ র সদ
৪। জনাব িনহার র ন ভ , মাবাইল নং-০১৭৮৭৪৬৫৪৭৪ সদ

 সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় ‘িডিজটাল বাংলােদশ িদবস’-২০২০ সফলভােব উদযাপেনর লে  সকেলর সািবক সহেযািগতা
কামনা কের সভাপিত সভা সমাি  ঘাষণা কেরন।
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ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৬৪.০০০.৬২.০০৪.২০.৭০৯১ তািরখ: ০১ িডেস র ২০২০
ি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) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, লনা
৫) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, পাইকগাছা, 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) সিচব, ইউিনয়ন পিরষদ (সকল), পাইকগাছা, লনা।
১১) ইউিডিস উে া া (সকল), পাইকগাছা, লনা।
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