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উপেজলা আইন- লা কিম র অে াবর ২০১৯ মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী

সভাপিত : মাঃ তৗিহ র রহমান
উপেজলা িনবাহী অিফসার
িবরাম র, িদনাজ র

ান : উপেজলা শাসন সে লন ক

তািরখ : ১৪.১০.২০১৯ ি ঃ

সময় : সকাল ১০.০০ িমঃ

সভায় উপি ত/অ পি ত সদ গেণর নাম : পিরিশ ‘ক’ ও ‘খ’

সভার ারে সভাপিত উপি ত সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ কেরন। এ সভায় গত মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী

পাঠ কের নােনা হয় এবং কান সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম তা ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর অে াবর ২০১৯ মােসর আইন-

্ লা পিরি িত িনেয় িন প আেলাচনা করা হয়।

িবরাম র উপেজলার আইন লা িবষেয় আেলাচনাঃ

১। অ , িবরাম র সরকাির কেলজ জানান য, সেবমা তার িত ান লেছ তমন কান সম া নই। হাফ া পরা ছেলরা

যােত কেলেজর িভতর িদেয় যেত পাের স জ কেলেজর দি ণ িদেকর গট ব করার ি য়া চলেছ।

২। উপেজলা িশ া অিফসার, িবরাম র সভায় জানান য, িবিভ েলর উবওেয়েলর হে লসহ ছাট খাট মালামাল িছচেক চােররা

ির কের িনেয় যাে । বিণত িবষেয় সজাগ থাকার জ সকল িশ া িত ান ধানগণেক অ েরাধ কেরন।

৩। উপেজলা া ও পঃ পঃ অিফসার, িবরাম র সভায় জানান য, াটারী চািলত অেটাির ার লাইেটর আেলায় রােত রা া দখা

যায় না। তােদরেক কম পাওয়ারী লাইট বহােরর পরামশ দয়াসহ অেটাির ার ডান িদেকর গইট ব করার অ েরাধ কেরন। িতিন সভায়

আেরা জানান য, আইন- লা কিম েত ােনটারী ই েপ রেক থাকা দরকার মেম তােক কা-অপট করার অ েরাধ কেরন। উ িবষেয়

আেলাচনাে তােক কা-অপট করা হেলা।

৪। চয়ার ান, ২নং কাটলা ইউিপ সভায় জানান য, বতমােন আইন- লা পিরি িত ভাল। মাদক িনেরাধ িবষেয় জার তৎপরতা

চালনা হে । িতিন এ িবষেয় সকেলর সািবক সহেযািগতা কামণা কেরন।

৫। অিফসার ইনচাজ, িবরাম র থানার িতিনিধ সভায় জানান য, বতমােন িবরাম েরর আইন- লা পিরি িত ভাল। িবরাম র

উপেজলায় চারাচালান ও মাদক িনেরাধ িবষেয় জার তৎপরতা চালােনা হে । িতিন সকেলর সািবক সহেযািগতা কামণা কেরন।

সভাপিত ত র সমাপনী ব ে বেলন য, শারদীয় েগাৎসেব সািবক সহেযািগতা করায় এ কিম র প থেক তােদরেক ধ বাদ

জানােনা হেলা। বতমােন িবরাম েরর আইন- লা পিরি িত অেনকাংেশ ভাল রেয়েছ। এ ধারা অ াহত রাখার জ িতিন সকেলর সািবক

সহেযািগতা কামণা কেরন।

সভার িস া
ঃ নং িস া বা বায়েন
১ মাদক ও চারাচালােনর িব ে যৗথ অিভযান পিরচালনা করেত হেব ১। উপেজলা িনবাহী অিফসার,িবরাম র, িদনাজ র

২। অিফসার ইন-চাজ, িবরাম র থানা, িদনাজ র
৩। কা ানী কমা ার/ক া কমা ার/ক া

ইন-চাজ (সকল), িবিজিব, িবরাম র
২ পৗরসভা ও ইউিনয়ন পিরষেদ গ ত ইউিনয়ন আইন- লা কিম র মািসক

সভা িনয়িমত ভােব করেত হেব এবং িত মােসর ০৫ তািরেখর মে
কাযিববরণী সংি সকল কাযালেয় রণ িনি ত করেত হেব।

১। ময়র, িবরাম র পৗরসভা, িবরাম র
২। চয়ার ান (সকল) ইউিনয়ন পিরষদ, িবরাম র
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৩ িত ইউিনয়েনর িত ওয়ােড সমােজর িবিভ েরর লােকর
সম েয় মাদক িনয় ণ বা িববাহ, নারী ও িশ িনযাতন িতেরাধ
কিম জ রী িভি েত ১৫ সদ িবিশ ওয়াড কিম গঠন কের কিম র
তািলকা অিফসার ইনচাজ, িবরাম র থানা ও িন া রকারীর কাযালেয়
দািখল করেত হেব।

১। চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িবরাম র

৪ পৗরসভা/ইউিনয়েনর সকল ওয়ােড গণমা ি বগ ও ইমামেদর িনেয়
মাদেকর ফল ও নারী ও িশ িনযাতন িতেরাধ, বা িববাহ িতেরাধ িবষেয়
উঠান বঠক করেত হেব।

১। ময়র, িবরাম র পৗরসভা, িবরাম র
২। চয়ার ান (সকল) ইউিনয়ন পিরষদ, িবরাম র

৫ সকল মসিজেদ মাদেকর ফল স েক ইমামেদরেক ব িদেত হেব। ১। ইমাম, সকল জােম মসিজদ, িবরাম র।
৬ আনসার িভিডিপর সদ েদর মা েম ােম মাদেকর ত সং হ কের থানায়

দািখল করেত হেব।
১। উপেজলা আনসার ও িভিডিপ অিফসার, িবরাম র

সভায় আর কান আেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি ঘাষণা কেরন।

মাঃ তৗিহ র রহমান
উপেজলা িনবাহী অিফসার
িবরাম র, িদনাজ র

ও
সভাপিত

উপেজলা আইন- লা কিম
িবরাম র, িদনাজ র
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উপেজলা চারাচালান িনয় ণ ও টা েফাস কিম র অে াবর ২০১৯ মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী

সভাপিত : মাঃ তৗিহ র রহমান
উপেজলা িনবাহী অিফসার
িবরাম র, িদনাজ র

তািরখ : ১৪.১০.২০১৯ি ঃ

সময় : সকাল ১০-৪৫ িমঃ

ান : উপেজলা শাসন সে লন ক

সভায় উপি ত/অ পি ত সদ গেণর নাম : পিরিশ ‘ক’ ও ‘খ’

সভার ারে সভাপিত উপি ত সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ কেরন। এ সময় গত মােস অ ি ত সভার

কাযিববরণী পাঠ কের নােনা হয় এবং কান সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম তা ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর, অে াবর ২০১৯

মােসর চারাচালান পিরি িত িনেয় িন প আেলাচনা করা হয়।

িবরাম র উপেজলার চারাচালান পিরি িত িবষেয় আেলাচনাঃ

১। ক া কমা ার, কাটলা িবেশষ ক া জানান, বতমােন চারচালান পিরি িত অেনক িনয় েণ রেয়েছ। িতিন আরও জানান,

চারাচালান স েল ব করার জ িবিজিব’র তৎপরতা ি করা হেয়েছ এবং িতিন সভায় িসজার িতেবদন দািখল কেরন। মাট িসজার

সং া ০৪ র িবপরীেত ২৩০৫৯২২/- টাকা টাকা।

২। ক া কমা ার, িবরাম র িবেশষ ক া জানান, বতমােন চারচালান বে র িবষেয় জার তৎপরতা চালােনা হে । িতিন

সভায় জানান, ২৭ িসজােরর মাট িসজার ২৩৬১১৫০/- টাকা।

৩। কা ানী কমা ার, রানীনগর িবওিপ জানান, বতমােন চারচালান বে র িবষেয় জার তৎপরতা চালােনা হে । িতিন সভায়

জানান, ০২ িসজােরর মাট িসজার ১৪৩৫০/- টাকা।

৪। ক া কমা ার, ঘা িড়য়া িবওিপ জানান, বতমােন চারচালান বে র িবষেয় জার তৎপরতা চালােনা হে । িতিন সভায়

জানান, ০২ িসজােরর মাট িসজার ৩২৮২০০/- টাকা।

৫। ক া কমা ার, দাউদ রিবওিপ জানান, বতমােন চারচালান বে র িবষেয় জার তৎপরতা চালােনা হে । িতিন আরও

জানান, চারাচালান স েল ব করার জ িবিজিব’র তৎপরতা ি করা হেয়েছ।

৬। কা ানী কমা ার, ভাইগড় িবওিপ বেলন, বতমােন চারচালান পিরি িত অেনক িনয় েণ রেয়েছ। িতিন সভায় জানান,

০৩ িসজােরর মাট িসজার ৬১৬২১০/- টাকা।

৭। অিফসার ইনচাজ, িবরাম র থানা সভায় জানান য, চারা চালান অেনকটাই িনয় েণ রেয়েছ। িতিন সকেলর সািবক

সহেযািগতা কামণা কেরন।

৮। উপেজলা িনবাহী অিফসার, িবরাম র বেলন, চারাচালানীরা দেশর অথনীিতেক ংস কের । কােজই দেশর অথনীিতর উ য়েন

এবং দশীয় বান স দ পাচার রােধ চারাচালান য কান েলই িতেরাধ করেত হেব। িতিন চারাচালান বে কেঠার অব ান হেণর

জ িবিজিব’র সকল কা ানী কমা ার, ক া কমা ার ও ক া ইন-চাজ এবং অিফসার ইনচাজ, িবরাম র থানােক অ েরাধ কেরন।

িতিন আরও অবিহত কেরন য, চারাচালানিবেরাধী টা েফােসর অিভযান পিরচালনা অ াহত রেয়েছ এবং ভিব েতও থাকেব।
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সভার িস া

ঃ
নং

িস া বা বায়েন

১ চারাচালান বে অিধকতর কেঠার পদে প হণ করেত হেব। ১। কা ানী কমা ার/ ক া ইন-চাজ / ক া
কমা ার, িবিজিব (সকল), িবরাম র

২। অিফসার ইনচাজ, িবরাম র থানা, িদনাজ র
২ চারাচালান বে র লে মালামােলর সােথ চারাচালানীেকও

আটক কের আইেনর আওতায় আনেত হেব।
১। কা ানী কমা ার/ ক া ইন-চাজ / ক া
কমা ার, িবিজিব (সকল), িবরাম র

২। অিফসার ইনচাজ, িবরাম র থানা, িদনাজ র
৩ চারাচালান বে িবিজিব এবং িবরাম র থানােক সাব িনক

সহেযািগতা দান করেত হেব।
১। ময়র িবরাম র পৗরসভা, িবরাম র, িদনাজ র।
২। চয়ার ান, সকল ইউিনয়ন পিরষদ, িবরাম র

৪ আটক ত মালামােলর ণা িববরণ ছক মাতােবক সভা
অ ােনর েবই দান করেত হেব।

কা ানী কমা ার/ ক া ইন-চাজ / ক া
কমা ার, িবিজিব (সকল), িবরাম র

সভায় আর কান আেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি ঘাষণা কেরন।

মাঃ তৗিহ র রহমান
উপেজলা িনবাহী অিফসার

ও
সভাপিত,

উপেজলা চারাচালান িতেরাধ কিম
িবরাম র, িদনাজ র
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িবরাম র উপেজলা আইিস কিম র অে াবর ২০১৯ মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী

সভাপিতঃ মাঃ মাঃ তৗিহ র রহমান তািরখ : ১৪.১০.২০১৯ ি ঃ
উপেজলা িনবাহী অিফসার সময় : র ১২.০০ িমঃ
িবরাম র, িদনাজ র ান : উপেজলা শাসন সে লন ক

সভার ারে ই সভাপিত উপি ত সকলেক েভ া জািনেয় সভার কায ম কেরন। অতঃপর গত সভার কাযিববরণী

সভায় পাঠ কের নােনা হয় এবং কান সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম ঢ়ীকরণ করা হয়। এর পর এেজ া িভি ক িনে া

আেলাচনা ও িস া হীত হয়।

িমক আেলাচ িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
ক প

০১ উপেজলা আইিস
কিম র মািসক
সভা

মাননীয় ধানম ীর িনেদশনা মাতােবক িবরাম র
উপেজলা আইিস কিম র মািসক সভা আেয়াজন
কের সভার কাযিববরণী জলা আইিস সেল
পাঠােনার জ িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

উপেজলা আইিস কিম র
সভা িনয়িমতভােব অ ান
শেষ পরবত ০৩ কায
িদবেসর মে কাযিববরণী
জলা আইিস স ারসহ
সংি দ ের রণ করেত
হেব।

১। সহকারী
া ামার, আইিস

অিধদ র, িবরাম র
২। উপেজলা
টকিনিশয়ান,
িবরাম র

০২ িবিসিস হেত
িশ া িত ােন
ািপত াব
পিরদশন
িতেবদন দািখল

বাংলােদশ কি উটার কাউি েলর িনেদশনা অ যায়ী
িবরাম র উপেজলায় িবিসিস ক ক ািপত
াব েলা িনেয়ািমত ভােব পিরদশন বক িব ািরত
িতেবদন জলা শাসক, িদনাজ র মেহাদয় বরাবর
দািখল করার জ আেলাচনা হয়।

িশ া িত ােন ািপত
াবস হ িনয়িমতভােব

পিরদশন বক িত মােসর
০৩ তািরেখর মে এ সং া
িতেবদন রণ করেত হেব।

১। সহকারী
া ামার, আইিস

অিধদ র, িবরাম র
২। উপেজলা
টকিনিশয়ান,
িবরাম র

০৩ ওেয়ব পাটাল
হালনাগাদকরণ

সভাপিত মাননীয় ধানম ীর কাযালেয়র এ আই এর
িনেদশনা মাতােবক িবে র সব চেয় বড় পাটােল
দিশত িবরাম র উপেজলা ও ইউিনয়ন পাটােলর
ত স হ ব িন ও িন ল আেছ িকনা তা যাচাই
করার পাশাপািশ পাটাল েলােক িকভােব আরও
মানস করা যায় স িবষেয় িব ািরত আেলাচনা
কেরন। িতিন বেলন, ইেতা েব গ ত ওেয়ব পাটাল
বা বায়ন কিম সহ উপেজলা ইেনােভশন েমর
মা েম পাটালস েহর ত িনয়িমতভােব হালনাগাদ
করা েয়াজন। এছাড়াও ইউিনয়ন সম য় সভার ত
িনেয়ািমতভােব হালনাগাদ করা েয়াজন।

ওেয়ব পাটােল সংেযািজত
ত ব িন ভােব উপ াপন
এবং আগামী ৩০.১০.২০১৯
তািরেখর মে সকল ওেয়ব
অিফেসর পাটাল স ক িনয়েম
হালনাগাদ করেত হেব।

১। উপেজলা িনবাহী
অিফসার, িবরাম র
২। উপেজলা ওেয়ব
পাটাল বা বায়ন
কিম র সদ গণ
৩। উপেজলা
ইেনােভশন েমর
সকল সদ

০৫ ই ারেনট ীড
ি সং া
আেলাচনা

সভায় সভাপিত উে খ কেরন য, ত ও যাগােযাগ
ি র অিধকাংশ কায ম ই ারেনট িভি ক। িক

িবরাম র উপেজলায় এখনও ই ারেনেটর গিত বই
কম থাকার কারেণ াভািবক কাজ কম হত হে ।
সভায় এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

িব িসএল ক পে র সােথ
যাগােযাগ কের ই ারেনেটর
ীড বাড়ােনার েয়াজনীয়
ব া হণ করেত হেব।

১। উপেজলা িনবাহী
অিফসার, িবরাম র
২। সহকারী
েকৗশলী

(িব িসএল),
িবরাম র
৩। উপেজলা
টকিনিশয়ান,
িবরাম র
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-০২-
০৬ িস েজন চাটার

সাইনেবাড এবং
পে ওেয়ব

এে স ও ই- মইল
বহার সে

সভাপিত সভায় উপি ত সকল সদে র অবগিতর
জ জানান য, জলা আইিস কিম র িস া
মাতােবক সকল সরকাির অিফস ধানেদর িনজ
িনজ দ েরর িস েজন চাটার, সাইন বাড এবং
িচ পে ওেয়ব কানা ও ই- মইল উে খ করার
জ অ েরাধ করা হেয়েছ। এ িবষেয় িব ািরত
আেলাচনার পর উপি ত সকল সদ একমত পাষণ
কেরন।

উপেজলা পযােয় সকল
সরকাির, আধা সরকাির এবং
ায় শািসত িত াণস েহর
সকল ধরেনর িচ পে ওেয়ব
এে স ও ই- মইল বহার
করেত হেব।

১। উপেজলা িনবাহী
অিফসার, িবরাম র
২। অিফস ধান
(সকল সরকাির
অিফস), িদনাজ র

০৭ সকল দ েরর
অিফিসয়াল
ফইস ক পইজ
খালা সে

সভাপিত উপি ত সকল সদ েক সরকােরর
িনেদশনা অ যায়ী িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে
সকল সরকাির িত ােন অিফিসয়াল ফইস ক
পইজ খালার অ েরাধ কেরন। এ িবষেয় উপি ত
সদ গণ একমত পাষণ কেরন।

সকল িত ােনর সবার মান
ি র লে অিফিসয়াল
ফইস ক পইজ লেত হেব।

১। সকল সরকাির
িত ােনর িবভাগীয়
ধান, িবরাম র

অতঃপর আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি ঘাষণা কেরন।

মাঃ তৗিহ র রহমান
উপেজলা িনবাহী অিফসার

ও
সভাপিত

উপেজলা আইিস কিম
িবরাম র, িদনাজ র
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উপেজলা ইেনােভশন সং া কিম র অে াবর ২০১৯ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিতঃ মাঃ তৗিহ র রহমান তািরখঃ ১৪.১০.২০১৯ ি ঃ
উপেজলা িনবাহী অিফসার সময়ঃ বলা ১২.১৫ িমঃ
িবরাম র, িদনাজ র ানঃ উপেজলা শাসন সে লন ক

সভার ারে ই সভাপিত উপি ত সকলেক েভ া জািনেয় সভার কায ম কেরন। অতঃপর এেজ া িভি ক
িনে া আেলাচনা ও িস া হীত হয়ঃ

িম
ক

আেলাচ
িবষয়

আেলাচনা িস া বা বায়নকা
রী ক প

০২ ইেনােভশন
েমর
মা েম
ত
বাতায়ন
হালনাগাদ
করণ

সভাপিত আরও উে খ কেরন, জলা
ইেনােভশন ম, িদনাজ েরর িস া
অ যায়ী উপেজলা এবং ইউিনয়ন ত
বাতায়েন সংেযািজত ত স হ ইেনােভশন
েমর সদ েদর মা েম যাচাই-বাছাই
এবং হালনাগাদ করেনর জ িনেদশনা
রেয়েছ।

উপেজলা
ইেনােভশন েমর
সকল সদ েক
উপেজলা এবং
ইউিনয়ন ত
বাতায়ন হালনাগাদ
করেণর লে
েয়াজনীয় ব া
হেণর জ
অ েরাধ করা হেলা।

উপেজলা
ইেনােভশন
েমর
সদ

(ক) সভাপিত ণরায় উে খ কেরন,
জনগেণর দারেগাড়ায় সরকাির সবাস হ
লেভ পৗেছ দয়ার লে উপেজলা
ইেনােভশন মেক আরও গিতশীল এবং
কাযকরী পদে প হণ করেত হেব।
ইেতামে িবরাম র উপেজলার ০৫ জন
কমকতা িবভাগীয় কিমশােরর কাযালয়,
রং র এবং ধানম ীর কাযালেয়র অধীন
এ আই এর যৗথ উে ােগ রং ের অ ি ত
০৫ িদন াপী ইেনােভশন সং া
িশ েণ অংশ হ কেরেছন। িশ েণ
অংশ হণকারী কমকতাগণ িনে া ০৩
ক হণ কেরেছন এবং ক স হ
চলমান রেয়েছ
১। উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয়
দািখল ত অিভেযাগ ত িন ি করণ।

২। বালাইনাশক লাইেসে র
আেবদনকারীেদর লাইেস দান
সহিজকরণ।

(গ) হীত ক
িতন ত বা বায়ন
িনি তসহ কে র
কায ম চলমান
রাখেত হেব

ক) উপেজলা
িনবাহী
অিফসার,
িবরাম র
খ) উপেজলা
মা িমক
িশ া
অিফসার,
িবরাম র
গ) উপেজলা
িষ
স সারণ
কমকতা,
িবরাম র
ঘ) সকল
িবভাগীয়
ধান
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৩। মা িমক ের িবনা ে র পা ক
িবতরণ সহিজকরণ।
সভাপিত আরও উে খ কেরন, বিণত ক
০৩ ইেতামে ই বা বায়ন সমা হেয়েছ।

অতঃপর আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার
সমাি ঘাষণা কেরন।

মাঃ তৗিহ র রহমান
উপেজলা িনবাহী অিফসার

ও
সভাপিত

উপেজলা ইেনােভশন সং া কিম

িবরাম র, িদনাজ র
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ইউিনয়ন িডিজটাল স ার িবষয়ক উপেজলা কিম র অে াবর ২০১৯ মােস অ ি ত মািসক সভার
কাযিববরণী

সভাপিত : মাঃ তৗিহ র রহমান
উপেজলা িনবাহী অিফসার
িবরাম র, িদনাজ র

তািরখ : ১৪.১০.২০১৯ ি ঃ

সময় : বলা ১২.৩০ ঘ কা

ান : উপেজলা শাসন সে লন ক

উপি ত/অ পি ত সদ গেণর িববরণ : পিরিশ -‘ক’ ও ‘খ’

সভাপিত উপি ত সদ গণেক াগত জািনেয় সভায় কাজ আর কেরন ও গত মােসর ইউিনয়ন িডিজটাল স ােরর মািসক সভার
কাযিববরণী পাঠ কের শানােনা হয় এবং কান সংেশাধিন না থাকায় তা সবস িত েম ঢীকরণ করা হয়। অতপর অে াবর ২০১৯ মােস
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার স েহর কায ম িবষেয় আেলাচনা অ ি ত হয়।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার, িবরাম র জানান, অেনক উে া া িনয়িমত িতিদেনর ত আপেলাড কেরন না। এ িবষেয় মৗিখক
ভােব সকল উে া ােক সতক করা এবং িনয়িমত ভােব ত আপেলাড করার জ সকলেক িনেদশ দান করা হয়।

অতঃপর ইউিনয়ন িডিজটাল স ার স েহর সে র ২০১৯ মােসর ( ০১/০৯/২০১৯ হেত ৩০/০৯/২০১৯ পয ) আয় ও সবা
িহতার িববরণী উে া াগণ িন প ভােব উপ াপন কেরনঃ

িমক ইউিনয়েনর নাম মাট িতেবদন দানকারী (িদন) মাট আয় মাট সবা হীতা (জন)
০১ উপেজলা িডিজটাল স ার ২৬ ২২,৭৫৪/- ২৭৪
০২ ১নং র ৩০ ১৮১৪০/- ৩৫১
০৩ ২নং কাটলা ৩০ ১৬০০৭/- ২৪০
০৪ ৩নং খান র ৩০ ১৩২১৯/- ২৪৫
০৫ ৪নং িদওড় ৩০ ১৩১৫৪/- ২৪৫
০৬ ৫নং িবনাইল ৩০ ১৬৮২৫/- ৩৪৭
০৭ ৬নং জাতবানী ৩০ ১৪৪৬৮/- ১৮৪
০৮ ৭নং পিল য়াগ র ৩০ ১০৫৪৭/- ১২০

২। উপেজলা িনবাহী অিফসার, িবরাম র জিমর জােবদা নকেলর কিপ যথা সমেয় সবা িহতােদর িনকট দান িবষেয় জানেত চাইেল,
জনাব মাঃ শািহন আকতার পারেভজ, উে া া, উপেজলা িডিজটাল স ারসহ অ া উে া াগণ জানান, জলা ই- সবা ক হেত
নকেলর কিপ স ক সমেয় না পাওয়ায় জনসাধারণেক সবা ধােন াঘাত ি হে । এছাড়া িত স ােহ া নকেলর কিপ সবা
িহতােদর িনকট সরবরাহ করা হেয় থােক। উে া া, ৫নং িবনাইল ও ৬নং জাতবানী ইউিনয়ন িডিজটাল স ার জানান, তার ফেটাকিপ
মিশন দীঘিদন বহােরর ফেল তা এেকবাের নে হেয় যাওয়ায় জ রী িভি েত এক ফেটাকিপ মিশন েয়র অ েরাধ জানান।

৩। উপেজলা িনবাহী অিফসার, িবরাম র আেরা জানান, উপেজলা ও ইউিনয়ন ওেয়ব পাটল যথা সমেয় হালনাগাদ না করার ফেল
আমরা অ া উপেজলার লানায় িপিছেয় পড়িছ। িতিন উপেজলা ও ইউিনয়ন ওেয়ব পাটাল যথা সমেয় হালনাগাদ করার জ উপেজলা
টকিনিশয়ান এবং উে া াগণেক িনেদশনা দান কেরন।

অতঃপর আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সদ গণেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমা ঘাষণা কেরন।

মাঃ তৗিহ র রহমান
উপেজলা িনবাহী অিফসার

ও
সভাপিত
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ইউিনয়ন িডিজটাল স ার িবষয়ক উপেজলা কিম
িবরাম র, িদনাজ র


