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জলা মাি িমিডয়া াস ম িবষয়ক কিমিটর সভার কাযিববরণী :

সভাপিত মা: কামাল হােসন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৫.০৮.২০১৯ ি া
সভার সময় িবকাল ৩.৪৫ টা

ান জলা শাসেকর কাযালেয়র শহীদ এিটএম জাফর আলম সে লন ক , ক বাজার
উপি িত পিরিশ  "ক''
     সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। অতঃপর সভাপিত মেহাদয় পূববতী
সভার িস া সমহূ পাঠ কের নান। কাযিববরণীেত কান সংেশাধনী না থাকায় সবস িত েম তা দৃঢ়ীকরণ করা
হয়।
      সভাপিত জানান, মাি িমিডয়া াস েম পাঠদােনর মাধ েম িশ াথীেদর আধিুনক িশ ায় ও তথ  যিু
িনভর িশ ায় মেনােযাগী কের পাঠদান অব াহত রাখেত হেব। সকল িশ কেদর মাি িমিডয়া াস েমর
মাধ েম পাঠদান এবং এমএমিসেত িনয়িমত আপেলাড করা বাধ তামলূক করা হেয়েছ। এ ে  জলা ও
উপেজলা িশ া অিফসােরর ভূিমকা ও দািয়  অপিরসীম। জলা িশ া অিফসার ও উপেজলা মাধ িমক িশ া
অিফসারগণ েয়াজনীয় মিনটিরং ও তদারিকর মাধ েম এমএমিস শতভাগ িনি ত করেত সেচ  হেবন। সভাপিত
বেলন, জলা ও উপেজলা িশ া অিফসারেদর েয়াজনীয় পিরদশেনর মাধ েম এমএমিস শতভাগ আপেলাড
দয়ার িবষয়িট িনি ত করেত হেব। মাি িমিডয়া াস ম ম ােনজম া ট িসে েম (এমএমিস) আপেডট শতভাগ

িনি ত করার িবষিট জলা িশ া অিফসার ও উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসারেদর িনি ত করেত হেব। সভায়
িব ািরত আেলাচনাে  িন বিণত িস া সমহূ গৃহীত হয়।
িস া সমহূ ◌ঃ-

িমক িস া বা বায়ন

১

এমএমিস রিজে শনকতৃ িবদ ালয়সমেূহর মাি িমিডয়া াস ম ম ােনজেম ট 
িসে েম আপেলােডর িবষয়িট িনি ত করেবন। মাি িমিডয়া াস বাড়ােনার ব ব া 

হন করেবন। যথাযথ ি য়া অ সরণপূবক এমএমিস রিজে শন করার জ  
িশ কেদর অ েরাধ করা হল।

জলা িশ া 
অিফসার/ জলা 

াথিমক িশ া 
অিফসার, 
 ক বাজার

২
মাি িমিডয়া াস ম ম ােনজেম ট িসে েম িনয়িমত আপেলাড করার িবষয়িট 
তদারিকর লে  গিঠত কিমিট গৃহীত কায ম স েক সভােক অবিহত করেবন।

১. জলা িশ া 
অিফসার,     
ক বাজার
২.তদারিক 
কিমিট
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৩

এমএমিস িনয়িমত আপেলাড করেণর তথ  িনয়িমতভােব সভায় উপ াপন করার 
উপর সভাপিত ােরাপ কেরন।  জলা িশ া অিফসােরর অধীেন অ ি ত 
িশ কেদর ইিনং এ এমএমিস আপেলােড িবষেয় িশ েণ একিট মিডউল রাখেবন 
এবং িশ ণ দান করেবন। সহকারী া ামার কতকৃ াস ম সমহু পিরদশন 
কের তােদর িবরাজমান সম াসমহূ িচি ত করেবন মেম িস া  গৃহীত হয়। 

১. জলা িশ া 
অিফসার
২.সহকারী 
কিমশনার, 
(আইিসিট), 
ক বাজার
৩.সহকারী 

া ামার, 
ক বাজার

৪
সকল িশ া িত ােন মাি িমিডয়া াস েমর মাধ েম পাঠদান িনি ত করেণর 
 লে  েয়াজনীয় ব ব া িনেত হেব

জলা িশ া 
অিফসার, 
ক বাজার

৫
য সকল িশ া িত ান মাি িমিডয়া েজ র থাকা সে ও মাি িমিডয়া াস ম 

ব বহার কেরন না স সকল িশ া িত ােনর তািলকা ণয়ন কের েয়াজনীয় 
ব ব া িনেত হেব এবং পরবতী সভায় অ গিত উপ াপন করেত হেব

জলা িশ া 
অিফসার, 
ক বাজার

৬
জলা িশ া অিফসার িতমােস ৭িট লু এবং সকল উপেজলা মাধ িমক িশ া 

অিফসার িতমােস ১১ িট িশ া িত ান িভিজট করেবন এবং িতমােসর সভার 
িভিজট িবষেয় িরেপাট দািখল করেবন। 

১. জলা িশ া 
অিফসার,     
 ক বাজার
২. জলা 

াথিমক িশ া 
      অিফসার, 
ক বাজার

৭

উপেজলা িশ া অিফসারগণ িনয়িমতভােব িশ া িত ান পিরদশন কের 
মাি িমিডয়া াস ম িবষেয় জলা শাসক বরবার িতমােস িরেপাট দািখল 
করেবন। উপেজলা মাি িমিডয়া াস ম পিরচালনার ে  অ িবধাসমহূ িন পন 
কের তা সমাধােনর যথাযথ ব ব া হন করেবন।

উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার, 
সকল

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

 

মা: কামাল হােসন 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.২০.২২০০.১১৫.০১.০০৬.১৭.২৪৯ তািরখ: 
২৬ আগ  ২০১৯

১১ ভা  ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মহাপিরচালক, তথ  ও যাগােযাগ যিু  অিধদ র
২) িবভাগীয় কিমশনার, চ াম িবভাগ, চ াম
৩) জলা িশ া কমকতা, ক বাজার
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৪) জলা াথিমক িশ া অিফসার, ক বাজার
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ক বাজার সদর, ক বাজার
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, রাম,ু ক বাজার
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, চকিরয়া, ক বাজার
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, প য়া,ক বাজার
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, তুবিদয়া, ক বাজার
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহশখালী, ক বাজার
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উিখয়া, ক বাজার
১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ................................................ (সকল)

 

মা: কামাল হােসন 
জলা শাসক
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