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িবষয:়   উ য়নউ য়ন   কায মকায ম   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   িবষয়কিবষয়ক  সভাসভা   সংেগসংেগ।।

          বািষক কমস াদন ি , ২০২১-২২ এর অ  সংেযাজনী ৫ এর আওতায় িবগত ০২/০৩/২০২২ তািরেখ ""আিশরআিশর
দশেকদশেক  ণ ীতণ ীত   র াজশাহ ীর াজশাহ ী  ওও  রং ররং র   িবভােগরিবভােগর   িব িভিবিভ   উপেজলারউপেজলার   িমিম   বহ ারবহ ার   পিরক নারপিরক নার   কিপকিপ   িড িজটালিডিজটাল   ওও
সহজলভসহজলভ   করণকরণ ""   িবষয়ক এক   উ য়ন পিরক না হণ করা হেয়েছ। উ  উ য়ন পিরক না বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা
সং া  সভা অ  ১৬/০৬/২০২২ তািরখ িবকাল ০৩:০০ ঘ কায় িসিনয়র ানােরর কে  অ ি ত হেব।

          সংি  সকলেক উ  সভায় যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  িনেদশ দান করা হল।
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মাঃ ফখ ল ইসলাম
িসিনয়র ানার (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০ ২৫৮৮ ৮৬২৫২৬
ইেমইল: spr@udd.gov.bd

িবতরণঃ 
১) ানার, িসিনয়র ানার এর কাযালয়, রাজশাহী আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী
২) সহকারী তথা িহসাব র ক, িসিনয়র ানার এর কাযালয়, রাজশাহী আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী
৩) কি উটার া িরক, িসিনয়র ানার এর কাযালয়, রাজশাহী আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী
৪) জনাব মাঃ েবল হােসন, সােভয়ার, নগর উ য়ন অিধদ র রাজশাহী আ িলক অিফস, রাজশাহী
৫) জনাব মাঃ রমজান আলী, রখাকার, নগর উ য়ন অিধদ র রাজশাহী আ িলক অিফস, রাজশাহী
৬) জনাব মাঃ মাহ ব হােসন, রখাকার, নগর উ য়ন অিধদ র রাজশাহী আ িলক অিফস, রাজশাহী
৭) জনাব িব ব মার, সােভয়ার, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী আ িলক অিফস, রাজশাহী
৮) অিফস কিপ
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 উ য়ন কায ম বা বায়ন িবষয়ক সভার কাযিববরণীঃ

সভাপিত মাঃ ফখ ল ইসলাম 
 িসিনয়র ানার  (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ১৬/০৬/২০২২
সভার সময় িবকাল ০৩.০০ ঘ কা

ান িসিনয়র ানার এর ক
উপি িত সং  ‘ক’

১১ । । ার ি কারি ক  আেলাচনাঃআেলাচনাঃ  সভার েত সভাপিত উপি ত সকলেক েভ া জািনেয় সভা  কেরন।

২২ । । আেলাচআেলাচ   িবষয়ঃিবষয়ঃ বািষক কমস াদন ি  ২০২১-২২ এর অ গত সংেযাজনী ৫ (ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না,
২০২১-২২) এর আওতায়  উ য়ন পিরক না িহেসেব ইেতা েব িহত ""আিশরআিশর   দশেকদশেক  ণ ীতণ ীত   র াজশাহ ীর াজশাহ ী  ওও  রং ররং র   িবভােগরিবভােগর
িবিভিবিভ   উপেজলারউপেজলার   িমিম   বহ ারবহ ার   পিরক নারপিরক নার   কিপকিপ   িড িজটালিডিজটাল   ওও  সহজলভসহজলভ   করণকরণ ""  এর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা।

৩৩। । আেলাচনারআেলাচনার   স ারসার   সংে পঃসংে পঃ

আেলাচনার েত সভাপিত বেলন, ত  ি  বহােরর মা েম সরকাির সবাস হ  সমেয় জনগেণর িনকট ৗেছ িদেত
হেব, যােত চািহবা মা  সবা দান িনি ত হয়। এর ফেল চছতা ওজবাব িদিহতা িনি ত হেব, ন িত াস পােব এবং ই-
গভেন  িতি ত হেব। আিশর দশেক নগর উ য়ন অিধদ র রাজশাহী ও রং র িবভােগর িবিভ  উপেজলার মা ার ান বা িম

বহার পিরক না ণয়ন কেরেছন। স সব মা ার ান বা িম বহার পিরক না েলা সাধারণ জনগণ যােত ব সহেজ সং হ
করেত বা বহার করেত পােরন স জ  অ  দ েরর ওেয়ব পাটােল (http://udd.rajshahidiv.gov.bd) কােশর
কাজ চলমান রেয়েছ।
 
এ িবষেয় অ  দ েরর জনাব মাঃ রমজান আলী, রখাকার উে খ কেরন য, ইেতা েব ণয়ন ত রাজশাহী ও রং র িবভােগর
িবিভ  উপেজলার মা ার ান বা িম বহার পিরক না অ  দ েরর ওেয়ব পাটােল কাশ করা হেয়িছল। স িত ওেয়ব
পাটাল হালনাগাদ করেণর ফেল ইেতা েব সং  িতেবদন েলার সােথ িলংক না থাকায় ওেয়ব পাটােল তা মান হে  না।
ফেল নরায় স েলা আপেলােডর কাজ চলমান রেয়েছ।

রাজশাহী িবভােগর িবিভ  উপেজলার মা ার ান বা িম বহার পিরক নাস হ অ  দ েরর ওেয়ব পাটােল কাশ করা
হেয়েছ। ব শী ই রং র িবভােগর িবিভ  উপেজলার মা ার ান বা িম বহার পিরক নাস হ অ  দ েরর ওেয়ব পাটােল

কাশ করা হেব।

৪৪। । িস া ঃিস া ঃ  দা িরক কায ম যথাযথভােব স  করেণর িনিমে  সকল কমকতা ও কমচারীগণেক ই-গভ া  ও উ াবন
কমপিরক না বা বায়েন সেচ  থাকেত হেব এবং েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব।
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৫৫। । সমাপনীঃসমাপনীঃ  পিরেশেষ সভাপিত সকলেক ধ বাদ িদেয় এবং সািবক ম ল কামনা কের সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
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ারক ন র: ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০২.১৮.২৪২ তািরখ: 
১২ ন ২০২২

২৯ জ  ১৪২৯

সদয় অবগিতর জ  রণ করা হেলাঃ 
১) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
২) সহকারী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী (সােভ), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) াট িলিপকার (িপএ), পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৪) অিফস কিপ
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ানার
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