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উ পেজ লা পাট ােলর ত

হ ালনাগাদকরেণর িনিম

ত

রণ সে ।

উপ
িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে য, িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ সরকােরর পক -২০২১ বা বায়েনর
লে গত ২৩ ন ২০১৪ ি ঃ তািরখ হেত ধানম ীর কায ালেয়র আওতায় এ আই া ােমর অধীন ইউিনয়ন পয ায় থেক
কের ম ণালয় পয একই মওয়ােক িনিমত ‘জাতীয় ত বাতায়ন’ আ ািনকভােব যা া
কের। জনগেণর দারেগাড়ায়
ত
ৗেছ দওয়ার লে সকল িবভাগ, জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন ওেয়ব পাটাল তির করা হেয়েছ।
২। িক স িত ল করা গেছ য, িড় াম জলার ায় সকল উপেজলার ওেয়ব পাটাল িনয়িমত হালনাগাদ না
করার ফেল িবিভ ত সং া াব অস ণ অব ায় রেয়েছ। ফেল ওেয়ব পাটােলর যথাযথ সেবা ম বহার িনি ত করা স ব
হে না।

৩। এমতাব ায়, উপেজলা পয ােয়র সকল অিফেসর ওেয়ব পাটােল দ ত হালনাগাদকরেণর িশ েণ জ
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কায ালয়সহ উপেজলা পয ােয়র ১০ (দশ) অিফেসর ০১ (এক) জন কের কমকতা/কমচািরর ( য
সকল অিফেসর কমকতা/কমচাির ওেয়ব পাটাল কােজ বশী পারদশ ) নােমর তািলকা িন বিণত ছেক এবং সংি অিফেসর
সকল কমকতা/কমচািরর সং
ছক অ যািয় ত আগামী ০৩ ফ য়াির ২০১৯ তািরেখর মে এ কায ালেয় রেণর
জ িনেদ শ েম অ েরাধ করা হেলা।
উে
য, উপেজলা টকিনিশয়ানগণ অিফস কায েম এি ভ থাকেল তােদর নােমর তািলকাসহ ১১ (এগার) জন
কমকতা/কমচািরর তািলকা রণ করা যেত পাের।
“ছক”
িমক নং

নাম ও পদিব

অিফেসর নাম ও কানা
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৩০ জা য়াির ২০১৯

৩০ জা য়াির ২০১৯
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম।
২) অিতির জলা শাসক (সািব ক)/(রাজ )/িব অিতির জলা ািজে ট, িড় াম।
৩) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
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