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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, �নায়াখালী

আইিস� শাখা

...

সভাপিত
�দওয়ান মাহ��র রহমান
�জলা �শাসক

সভার তািরখ ২২ �ফ�য়াির ২০২৩
সভার সময় �বলা ১:৩০ ঘ�কা
�ান �জলা �শাসেকর সে�লন ক�, �নায়াখালী
উপি�িত সভায় অংশ�হণকারী সদ�েদর তািলকা পিরিশ�-ক �ত সি�েবিশত

      সভাপিত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। বত�মােন �াট � বাংলােদশ িবিনম �ােণর লে�� িকেশার- িকেশারীেদর সাইবার
অপরাধ �িতেরােধ �জলা কিম�র কায ��মেক গিতশীল করার লে�� সভাপিত �জলা ও উপেজলা কিম�র সদ�েদরেক িকেশার-

িকেশারীেদর সাইবার অপরাধ �িতেরােধ অিধকতর তৎপর হওয়ার জ� অ�েরাধ কেরন এবং ���ােরাপ কের িদকিনেদ �শনা�লক ব��

�দান কেরন। অতঃপর আেলাচ��িচ �পশ করার জ� অিতির� �জলা �শাসক (িশ�া ও আইিস�), �নায়াখালীেক অ�েরাধ কেরন। সভায়

িব�ািরত আেলাচনাে� িন�বিণ �ত িস�া�স�হ �হীত হয়।

১) িকেশার-িকেশারীেদর সাইবার অপরাধ �িতেরােধ �জলা কিম�র সভা আ�ানঃ
ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভােগর ২১ জা�য়াির ২০২৩ ি��াে�র ৫৬.০৩.০০০০.০০৫.০৬.০০২.২৩.৪ নং �ারেকর িনেদ �শনা

�মাতােবক িকেশার- িকেশারীেদর সাইবার অপরাধ �িতেরােধ �জলা কিম�র �িত মােস সভা আেয়াজেনর িনেদ �শনা রেয়েছ এবং

আবি�কভােব অ�ি�ত সভার কায �িববরণী  ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভােগর িসিসএ কায �ালয় বরাবর ��রণ করেত হেব।

িস�া�ঃ

১.১) অ�ি�ত সভার কায �িববরণী  ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভােগর িসিসএ কায �ালয় বরাবর ��রণ করার িস�া� �হীত হয়।

২) িকেশার-িকেশারীেদর সাইবার অপরাধ �িতেরােধ উপেজলা কিম�র সভা আ�ানঃ
ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভােগর ২১ জা�য়াির ২০২৩ ি��াে�র ৫৬.০৩.০০০০.০০৫.০৬.০০২.২৩.৪ নং �ারেকর িনেদ �শনা �মাতােবক
িকেশার- িকেশারীেদর সাইবার অপরাধ �িতেরােধ উপেজলা কিম�র �িত মােস সভা আেয়াজেনর িনেদ �শনা রেয়েছ এবং আবি�কভােব

অ�ি�ত সভার কায �িববরণী  �জলা কিম�র িনকেট ��রণ করেত হেব।
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িস�া�ঃ

 ২.১) িকেশার- িকেশারীেদর সাইবার অপরাধ �িতেরােধ কায ��ম বা�বায়েন গিতশীলতা আনয়েনর লে�� উপেজলা কিম�’�ক �িতমােস

িকেশার- িকেশারীেদর সাইবার অপরাধ �িতেরােধ গ�ত কিম�র মািসক সভা আেয়াজন কের সভার কায �িববরণী �জলা কিম�র িনকট
পরবত� মােসর ০৫ তািরেখর মে� ��রণ িনি�ত করার সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

৩) ��, ম� ও দীঘ � �ময়াদী বা�বায়নেযা� িবিভ� কম �পিরক�না �হণঃ
িকেশার-িকেশারীেদর সাইবার অপরাধ �িতেরােধ অিধকতর তৎপর হওয়ার জ� �জলা  ও উপেজলা কিম�েক ��, ম� ও দীঘ � �ময়াদী

পিরক�না �হণ কের �সই অ�যায়ী কায ��ম পিরচালনা করার িনেদ �শনা �দান করা হয়।

৩.১)িস�া�ঃ
��, ম� ও দীঘ � �ময়াদী পিরক�না �হণ কের তা িনজ� ওেয়ব সাইেট �কাশ করতঃ ঊ��তন অিফেস ��রণ করার িস�া� �হীত হয়।

৪) িবিভ� ধরেনর সাইবার অপরাধ , সাইবার �িলং ও ��াকেমইল �িতেরােধ �েয়াজনীয় িদক িনেদ �শনা �দান:

িকেশার- িকেশারীেদর সাইবার অপরাধ �িতেরােধ গ�ত �জলা কিম� ইতঃ�েব � গঠন করা হেয়েছ। এই কিম�র �ধান উে�� হে� �চার-
�চারণার মা�েম িকেশার-িকেশারীেদর সাইবার �িলং ও সাইবার অপরাধ স�েক� সেচতন করার মা�েম স�ণ �ভােব অনলাইেন হয়রািন

�� করা। তাছাড়া �িত� িকেশার-িকেশারীেদর জ� িনরাপদ ই�ারেনট িনি�ত করা।

সাইবার অপরাধ, সাইবার �িলং ও �াকেমইিলং এর িশকার িকেশার-িকেশারীরা �যন যথাসমেয় যেথাপ�� সহায়তা পায় তা িনি�ত করা

এবং সাইবার অপরাধ ও সাইবার �িলং িবষেয় �চার-�চারণা চািলেয় সেচতনতা বাড়ােনার উপর সভাপিত ���ােরাপ কেরন।

সভায় ব�ারা সাইবার অপরাধ এবং িকেশার-িকেশারীেদর ওপর এর �ভাব সাইবার �িলং, অনলাইন �যৗন হয়রািন, সাইবার অপরাধ
ইত�ািদর ফেল �� �ভাব িনেয় আেলাচনা কেরন।

িস�া�ঃ

  ৪.১)   সাইবার অপরাধ, সাইবার �িলং ও �াকেমইিলং এর িশকার িকেশার-িকেশারীরা �যন যথাসমেয় যেথাপ�� সহায়তা পায় তা

িনি�ত করা এবং সাইবার অপরাধ ও সাইবার �িলং িবষেয় �চার-�চারণা চািলেয় সেচতনতা বাড়ােনার �াপাের িশ�া �িত�ােনর মা�েম

িশ�াথ�েদর কােছ িব�ি�, িলফেলট, �সিমনার, িসে�ািজয়াম, সভা সমােবশ করার িস�া� �হীত হয়।

৫) ন�ন সদ� �কা-অ�ঃ
ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভােগর ২১ জা�য়াির ২০২৩ ি��াে�র ৫৬.০৩.০০০০.০০৫.০৬.০০২.২৩.৪ নং �ারেকর িনেদ �শনা �মাতােবক

কিম�র সদ�রা �েয়াজেন ন�ন সদ� �কা-অ� করেত পারেব।

.িস�া�ঃ

৫.১) কিম�র সদ�েদর সব �স�িত�েম িনে�া� ২ জন সদ�েক �জলা কিম�েত �কা-অ� করার িস�া� �হীত হয়।

ক) সহকারী কিমশনার , আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �নায়াখালী।

খ) তাসিনয়া তাহিসন, �জলা �িতিনিধ, �জলা সাইবার �নস, �নায়াখালী।

   পিরেশেষ �হীত িস�া�স�হ বা�বায়েনর অ�েরাধসহ উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।
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�দওয়ান মাহ��র রহমান
�জলা �শাসক

�ারক ন�র: ০৫.৪২.৭৫০০.০১৫.০৬.০০১.২৩.৩৬ তািরখ: 

১৩ মাচ � ২০২৩

২৮ ফা�ন ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :

১) মহাপিরচালক, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র

২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, চ��াম

৩) উপ-িনয়�ক (উপসিচব), িসিসএ কায �ালয়, ও সদ� সিচব, সাইবার অপরাধ �িতেরাধ কিম�, ত� ও �যাগােযাগ ��ি�
িবভাগ।

৪) �গাপনীয় সহকারী, িশ�া ও আইিস�, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �নায়াখালী [অিতির� �জলা �শাসক (িশ�া ও আইিস�)

এর সদয় অবগিতর জ�]

৫) অিফস কিপ

�দওয়ান মাহ��র রহমান

�জলা �শাসক


