
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী 

আইিস  শাখা

জলা আইিস  িবষয়ক কিম র িডেস র ২০২২ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত আ ল জিলল 
জলা শাসক

সভার তািরখ ১৮ িডেস র ২০২২ ি া
সভার সময় বলা ১২.১৫ টা

ান জলা শাসক, রাজশাহী র সে লন ক
উপি িত সভায় উপি ত ও অ পি ত সদ গেণর তািলকা পিরিশ -ক ত বিণত হেলা

জলা শাসক, রাজশাহী এবং সভাপিত, জলা আইিস  কিম  ক ক সভার েতই সকল সদ েক েভ া জানােনা হয়। অত:পর জলা
শাসেকর অ মিত েম া ামার, রাজশাহী ও সদ  সিচব, জলা আইিস  িবষয়ক কিম  িনে া  আেলাচ িচ সভায় উপ াপন কেরন। সভার

আেলাচ িচ অ যায়ী িনে া  আেলাচনা ও িস া  হয়:

মম িব ষয়িব ষয় িব া ির তিব া ির ত   আ েল াচ ন াআ েল াচ ন া হ ীতহ ীত   িস ািস া ব া ব ায় েনব া ব ায় েন
০১. গত সভার

কাযিববরণী
পঠন 
ও ঢ়ীকরণ

সভায় গত ২০ নেভ র ২০২২ তািরেখ
অ ি ত সভার কাযিববরণী পাঠ কের

নােনা হয়। এেত কােরাও কান আপি  বা
সংেশাধনী াব না থাকায় তা
সবস িত েম ঢ়ীকরণ করা হয়।

গত ২০ নেভ র ২০২২ তািরেখ অ ি ত
সভার কাযিববরণী সবস িত েম

ঢ়ীকরণ করা হয়।

০২. ওেয়ব পাটাল
হালনাগাদকরণ

সভায় উপি ত সকল দ র ধানেক তােদর
িনজ িনজ দ েরর ত েলা িনয়িমত
হালনাগাদ করার জ  অ েরাধ জানােনা
হয়।  
জলা শাসক, রাজশাহী মেহাদয় বেলন য,
সকল দ েরর ওেয়ব পাটাল শতভাগ
হালনাগাদ করেত হেব। সই সােথ সকল
দ র ধানেক মােস অ ত ০২ বার ওেয়ব
পাটােল লগইন করার পরামশ দান কেরন।

২.১) জলার সকল দ র ধান ােদর
িনজ িনজ দ েরর পাটাল িনয়িমত

হালনাগাদ করেবন মেম সভায়
িস া  হীত হয়।

সকল দ র ধান

০৩ ই-নিথ সভাপিত সভােক অবিহত কেরন য, ই-নিথ
কায েমর এিপএ িরেপাট পযােলাচনায় দখা
যায়, নেভ র মােস জলা শাসেকর
কাযালয়, রাজশাহী হেত ৭৮ ৩৭৮ ৩   প  জাির
হেয়েছ। এ ধারা অ াহত রাখার অ েরাধ
কেরন ও অ া  দ েরর ই-নিথ কায ম
বগবান করার পরামশ দন। 

য সকল দ র ই-নিথ িসে েম লাইেভ
রেয়েছ, স সকল দ রেক ই-নিথ কায ম
আরও বগবান করার জ  অ েরাধ করা

হেলা।

ই-নিথ লাইেভ
অ  সকল দ র

০৪ অনলাইন
জ িনব ন

উপপিরচালক ( ানীয় সরকার) সভােক
জানান য, নেভ র/২০২২ মােস রাজশাহী
জলার ০৯  উপেজলায় ০-১ বছর মে
জ  ও র িনব ন যথা েম ৪০৯৬ ও
৭৭৭ জন (পিরিশ -খ)।

৪.১) উপেজলা িনবাহী অিফসার
(সকল), রাজশাহী যথাসমেয় জ  ও 

িনব ন স  করার জ  েয়াজনীয়
ব া হণ করেবন।

উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল), রাজশাহী

০৫ ই- নামজাির অিতির  জলা শাসক (রাজ ) সভােক
জানান, সহকারী কিমশনার ( িম) গেণর
কাযালয় নেভ র ২০২২ মােস মাট ৬২৮২

 ই-নামজারী কায ম স  হেয়েছ
(পিরিশ -গ) ।

৫.১) সকল সহকারী কিমশনার ( িম) ক
ই-নামজাির কায ম শতভাগ স
করেত হেব মেম িস া  হীত হেলা।

সহকারী কিমশনার
( িম), (সকল),

রাজশাহী

১



০৬ শখ রােসল
িডিজটাল াব

সভাপিত বেলন, সকল শখ রােসল িডিজটাল
ােবর ু বহার িনি ত করেত

অিতির  জলা শাসক (িশ া ও
আইিস ), সকল উপেজলা িনবাহী
অিফসার, সকল সহকারী কিমশনার ( িম),
সহকারী কিমশনার (আইিস ), া ামার,
জলা িশ া অিফসার এবং সকল সহকারী

া ামার িনয়িমত সকল শখ রােসল
িডিজটাল াবস হ পিরদশন এবং তদারিক
করেবন।

৬.১) জলার সকল শখ রােসল
িডিজটাল াব এর সেবা  বহার

িনি ত করেত অিতির  জলা
শাসক (িশ া ও আইিস ), উপেজলা
িনবাহী অিফসার, সহকারী কিমশনার
( িম), সহকারী কিমশনার (আইিস

শাখা), া ামার, জলা িশ া অিফসার
এবং সহকারী া ামার িনয়িমত

পিরদশন এবং তদারিক করেবন বেল
িস া  হীত হেলা।

০১. অিতির
জলা শাসক
(িশ া ও
আইিস ),
রাজশাহী
০২. উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল), রাজশাহী 
০৩. সহকারী
কিমশনার ( িম)
(সকল), রাজশাহী
০৪. সহকারী
কিমশনার,
আইিস  
০৫. া ামার,
রাজশাহী
০৬. জলা িশ া
অিফসার, রাজশাহী
০৭. সহকারী

া ামার (সকল),
রাজশাহী

০৭ মাি িমিডয়া
াস ম

সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার ও
উপেজলা াথিমক িশ া অিফসারেক িশ া

িত ান েলা িনয়িমত পিরদশন করার জ
অ েরাধ জানান। মাি িমিডয়া াস ম
মিনটিরং িসে েম মাি িমিডয়া াস
সং া  ত  িশ কেদর আপেলাড করার
িবষেয় উ ু  করেত হেব। 

৭.১) সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার
ও উপেজলা াথিমক িশ া

অিফসারেক িশ া িত ান েলা
পিরদশন কের মাি িমিডয়া সং া

ত  িনয়িমত আপেলাড করেছন িকনা
দখেবন মেম িস া  হীত হেলা।

০১. উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল), রাজশাহী

০২. জলা াথিমক
িশ া
অিফসার, রাজশাহী

০৮ ইউিনয়ন
িডিজটাল
স ার

সভাপিত মেহাদয় বেলন, রাজশাহী জলার
ইউিডিস ও উে া ােদর কােজ সািবক
সহেযািগতা করেত হেব। তােদর িব ৎ ও
ই ারেনট সংেযাগ িনি ত করা অতীব
জ ির। উপ ািপত িতেবদেন দখা যায়,
রাজশাহী জলার ১৪  পৗর িডিজটাল
স ােরর নেভ র ২০২২ মােস মাট আয়
২,৪৫,৭০০/- টাকা এবং মাট সবা দান
করা হেয়েছ ৮,৪৩২ জনেক। ৭২  ইউিনয়ন
িডিজটাল স ার গতনেভ র ২০২২ মােস
মাট আয় কেরেছ ১০,৫০,১৪১/- টাকা এবং
সবা দান কেরেছ ৪২,৪৮০
জনেক (পিরিশ -ঘ) । 

৮.১) সকল পৗরসভা িডিজটাল
স ােরর কায ম বাড়ােত হেব মেম

সভায় িস া  হীত হেলা।

০১. উপেজলা
পিরষদ চয়ার ান
(সকল), 
রাজশাহী

০২. উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল), রাজশাহী

২



০৯. ত  ও সবা
৩৩৩, জ ির
সবা ৯৯৯,
া েসবা

১৬২৬৩,
দক ১০৬,
েযােগর

আগাম বাতা
১০৯০ সহ 
অ া  সকল
সরকাির
সবাস হ

বা িববাহ, ভজাল , মাদক,
ইভ িজংসহ সকল সামািজক সম ার
িবষেয় জলা শাসনেক জানােত ও সরকাির
সবার ত  জানেত ৩৩৩ এর

 জনসাধারেণর িনকট চােরর জ
সকল সদ েক অ েরাধ জানােনা হয়।

িনরাপ া ও আইন- লা িবষয়ক সম ার
সমাধােন বাংলােদশ িলশ িবভােগর
সহায়তা হেণর জ  
৯৯৯ এর  জনসাধারেণর িনকট

চােরর জ  সকল সদ েক অ েরাধ
জানােনা হয়।

৯.১) ৩৩৩ এর উপকািরতার কথা
সবসাধারেণর মে  াপক চারণার

লে  সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার,
িশ া িত ান, ানীয় ক াবল চ ােনল,

ইসলািমক ফাউে শনেক অ েরাধ
জানােনা হেলা।

০১. জলা
শাসন, রাজশাহী
০২. উপেজলা
শাসন, রাজশাহী
০৩. রাজশাহী

জলার সকল দ র
ধানগণ

০৪. জলা ত
অিফস ( াপক
চারণার জ )

৯.২) ৯৯৯ এর উপকািরতার কথা
জনসাধারেণর মােঝ াপকভােব চার

করার িস া  হীত হেলা।
জলা ত  অিফস
( াপক চারণার

জ )

৯.৩) জলা শাসক, রাজশাহী দক এর
১০৬ এর স েক িব ািরত বেলন। িতিন
সকল কমকতা ও কমচারীেক সততা ও
িন ার সােথ দািয়  পালন করার জ

অ েরাধ জানান।

রাজশাহী জলার
সকল দ র

ধানগণ

৯.৪) ত  ও সবা ৩৩৩, জ ির সবা
৯৯৯, া েসবা ১৬২৬৩, েযােগর

আগাম বাতা ১০৯০ সহ অ া  সকল
সরকাির সবাস েহর

ত  bangladesh.gov.bd কানা
হেত সং েহর িবষয়  জনগেণর মােঝ

াপক চারণার জ  সকল সদ েক
অ েরাধ জানােনা হয়।

রাজশাহী জলার
সকল দ র

ধানগণ

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

আ ল জিলল 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৩.৮১০০.০৩৪.০১.০০৫.১৯.৫ তািরখ: 
০৫ জা য়াির ২০২৩

২১ পৗষ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) রাজশাহী জলা আইিস  কিম

 

মাঃ ামান দওয়ান 
া ামার (অিতির  দািয় )
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aTATR 

od990-39aoo/ 

sprajshahi@police gov.bd 
T8T TT CATRTJ o313-3881%8/ 

rajshahi@cs.dghs.gov.bd 
o31S-oub 98 

zprajshahi@gmail.com 
fATTT, TAN AIT3, 

3TT 2 
shahanaraj 38@yahoo.com 

.31 TSIET CITART (fA 9 TRAD), ATST 
adceduictrajshahi@gmail.com 

odrDGdo 

996 fst1-, TT 
, CFT 7zMd ATTD 

T351, 

.CAT8 CATETTRY TRATA 

ee raj@pwd.gov.bd 
oSSS-8¢91/ 

.CAT: CATSMI3 ATPAA 

ddrajshahi@dae.gov.bd 

. CAT8 T7 tT 3 

dofrajshahi@gmail.com 
H}22 

oS9S-08SL 

.CATT8 AT AAUTS 
ddssraj@yahoo.com 

oDD8-ONOU 

rajshahicollegebd@gmail 
b com 

oS15-SatL8 
CHTAT: TT 1 

SS. 

rgwcollegerajshahi@gmail.com 

oS1Sb-DUbddd 

3 

deorajshahi@yahoo.com 
odGGo-S¢s8U8 

CATE CTTA CATAC=H 
depraj.btcl@gmail.com 
sadiq.ruet@gmail.com 

D17215S8974 pnschool.raj@gmail.com 

S. : 97, 97, AMTgI 4 
ttcraj@gmail.com 



os-o8&15 

dpeorajsh@gmail.com 
o1D-99Sto 

sanat.das@bcc.gov.bd 

os188LLBU 

jewelnatore>as@gmail.com 

oS1SDOdDDO 

preityafsari@gmail.com 

MR 
3-2 2924 

akhtaruzzaman@gmail.com 

oSSdo8304 

rafi.anik33@gmail.com 

oSaSSSNTOS 

TTT, IT doictrajshahi@gmail.com 



CATD CATG 

8b0 bob 8 

CARAIS Q8 So 98 b8 890 S 

089 8@ SaS L8 S8S 180 SS8 

890 SSL 88 SS8 

SS 8 8 SSO 

5TTD 8ULb 89 89 Soo 

85Lbo SS9 

809SO S 8 8S 

8 8 

CATTG SOO 8895 8od 999 89 SSo 

dika 
3/2/22 

TPT S 

aclgrajshahi@mopa.gov.bd 
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