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অিফস আেদশ
মি পিরষদ িবভােগর ই-গভেন -২ অিধশাখার ৩১ জুলাই ২০১৯ি ঃ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.
০০৩.১৯-২৭ ারক ন েরর আেলােক সামািজক যাগােযাগ মাধ ম ব বহার কের িকছু াথে ষী মহল জব ও
নানা অসত ছিড়েয় বতমােন দেশ অি রতা সৃি র অপেচ ায় িল আেছ। এ কােজ দেশ কামল মিত
ছেলেমেয়েদর ব বহার করা হে । সামািজক যাগােযাগ মাধ ম ব বহারকারীেদর মােধ সেচতনতা বৃি র জ
িনে া ভেব জলা কিমিট গঠন করা হেলা:
০১ অিতির জলা শাসক(িশ া ও আইিসিট), িঝনাইদহ
আ ায়ক
০২ অিতির পুিলশ পার, িঝনাইদহ
সদ
০৩
০৪
০৫
০৬

িসিভল সাজেনর িতিনিধ, িঝনাইদহ
জলা মাধ িমক িশ া অিফসার, িঝনাইদহ
উপপিরচালক, যুব উ য়ন অিধদ র, িঝনাইদহ
উপপিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, িঝনাইদহ

সদ
সদ
সদ
সদ

০৭
০৮
০৯
১০

উপপিরচালক মিহলা িবষয়ক অিধদ র, িঝনাইদহ
জলা তথ অিফসার, িঝনাইদহ
জলা কালচারাল অিফসার, িঝনাইদহ
মিহলা ভাইস চয়ারম ান, িঝনাইদহ সদর উপেজলা
জনাব এন. এম. শাহাজালাল, া ন উপাধ ,সরকারী
ননাহার মিহলা কেলজ,
িঝনাইদহ
জনাব এম রায়হান, সভাপিত, স াব, িঝনাইদহ
জনাব েষ
মার ভৗিমক, অধ কােল েরট ুল এ ড কেলজ, িঝনাইদহ
জনাব মাহা দ উ াহ, খিতব, পুরাতন কােল েরট জােম মসিজদ, িঝনাইদহ
সহকারী কিমশনার (আইিসিট), িঝনাইদহ

সদ
সদ
সদ
সদ

১১
১২
১৩
১৪
১৫

সদ
সদ
সদ
সদ
সদ -সিচব

কিমিটর কাযপিরিধঃ
ক) জলা শাসেনর ত াবধােন পিরচািলত
াসাল িমিডয়া পজ/ েপর সদ সংখ া বৃি এবং সরকােরর
ইিতবাচক কাজসমূহ জনগেণর িনকট তুেল ধরা;
খ) ানীয় যুব স দায়, সাং ৃিতক কমী, লখক, সাংবািদক, গণ মা ব ি , িশ ক, ধমীয় নতাগণেক জলা
শাসেনর াসাল িমিডয়া পজ/ েপ এবং ীয় পেজ সমােজ সৃজনশীলতা, উ াবন এবং ইিতবাচক, িচ ার
১

িবকাশ ঘটােনা;
গ) জলা শাসেনর ত াবধােন আেলাচনা, সভা সিমনার, ছাট ছাট েপ আেলাচনার মাধ েম িবিভ ধরেণর
অপ চার, পার ািরক িবে ষ, জব, অ ীল ও সমাজ িবেরাধী পা
িতহত করেণ উ ু করা;
ঘ) জাতীয় ঐক ও চতনার পিরপি কান প ম ব বা কে ট ট, কােনা স দােয়র ধমীয়, অ ভূিতেত আঘাত
লাগেত পাের। এ প কান ম ব , কান ব ি , িত ান বা রা েক হয় িতপ কের এ প কান পা ;
ঙ) জনমেন অসে াষ বা অ ীিতকর মেনাভাব সৃি করেত পাের এ প কান ম ব বা কে ট ট;
চ) উি িখত অপ চার বা িবে ষমূলক কােজ কউ স ৃ হেল তােক উ কাজ থেক িবরত থাকেত উ ু করা
অ থায় উ ব ি বা িত ােনর িব ে আইনা গ ব ব া হণ করা;
ছ) কিমিট িনয়িমত সভা করেব এবং সভার কাযিববরণী মি পিরষদ িবভােগ রণ করেব; এবং
জ) কিমিট েয়াজেন কান উপযু ব ি েক উ কিমিটেত সদ িহেসেব কা-অ করেত পারেব।

১৮-৮-২০১৯

সেরাজ মার নাথ
জলা শাসক
৩ ভা ১৪২৬
ন র:
তািরখ:
১৮ আগ ২০১৯
০৫.৪৪.৪৪০০.০১৯.০২.০০২.১৭.২২৪/১(১৫)
অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ
ে ) ব ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, খুল না
৩) ........................................, ............................................. িঝনাইদহ।
৪) সহকারী া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ ওেয়ব পাটােল
আপেলােডর অ েরাধ সহ।
৫) অিতির জলা শাসক (সকল),িঝনাইদহ।
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িঝনাইদহ।
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জলা শাসক
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