
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ 
আইিস  েমাশন

...

সভাপিত নাইদ আ মদ পলক 
 মাননীয় িতম ী

সভার তািরখ ০৫.০৯.২০২০ ি া
সভার সময় িবকাল ৩:৩০ িম.

ান অনলাইন ম াটফম
উপি িত আইিস  িবভাগ ও অধীন  সং ার কমকতা  এবং আইিস  িশে র ন

         সভাপিত অনলাইন াটফেমর মা েম সং  সকলেক াগত জানান। সভাপিত জানান য, কেরানাভাইরাস ( কািভড-১৯) পিরি িতেত দেশর
সকল িণর জনগণ আইিস ’র য ফল ভাগ করেত পেরেছ তা আজেকর এই বা ব িডিজটাল বাংলােদেশর জ ই স ব হেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ
িবিনমােণর এই গা কারী পদে প হেণর জ  িতিন মাননীয় ধানম ী এবং ধানম ীর আইিস  িবষয়ক মাননীয় উপেদ ােক ধ বাদ জানান। িতিন
আগামী ১২ িডেস র ২০২০ তািরেখ অ ে য় ৪থ জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০২০ অত  সহকাের উ যাপেনর িনিম  সকেলর আ িরক ও

তঃ ত সহেযািগতা কামনা কেরন। িতিন ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব এন এম িজয়াউল আলম িপএএ- ক িডিজটাল
বাংলােদশ িদবস ২০২০ আেয়াজন উপলে  ার ব  দােনর জ  অ েরাধ জানান। িসিনয়র সিচব মেহাদয় জানান য, িডিজটাল বাংলােদেশর ফল
ও অজন সকল জনগেণর মােঝ উপ াপন করেত হেব। িতিন আরও জানান য, এ িদবস  উ যাপেনর ল দািয়  ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ েরর
উপর  করা হেয়েছ। িতিন সভার আেলাচ িচ অ যায়ী িব ািরত আেলাচনার েব িদবস  উ যাপেনর সািবক িতর িবষেয় ত  ও যাগােযাগ

ি  অিধদ েরর মহাপিরচালক (অিতির  সিচব) জনাব এ. িব. এম. আরশাদ হােসন-এর িনকট জানেত চান। মহাপিরচালক, আইিস  অিধদ র
জানান য, িদবস  উ যাপেনর িনিম  আজেকর িত লক সভার িস াে র আেলােক িব ািরত কমপিরক না হণ করা হেব। 

০২।       অতঃপর সভাপিত মেহাদয় সভার আেলাচ িচ অ যায়ী সভার কায ম  করার জ  অ েরাধ কেরন। ৪থ জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস
২০২০ উ যাপন উপলে  িব ািরত কায ম পযােলাচনার পর িন বিণত িস া স হ হীত হয়:

আ েল াচ ন াআ েল াচ ন া   ওও   িস ািস া ::

মম আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়েনবা বায়েন
১। উ যািপত িডিজটাল 

বাংলােদশ িদবস
সভায় ২০১৭ হেত ২০১৯ পয  উদযািপত িডিজটাল 
বাংলােদশ িদবেসর উপর সংি  উপ াপন এবং ৩য় 
িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০১৯ উদযাপন উপলে  

হীত সকল পদে েপর উপর িনিমত অিডও িভ য়াল 
দশন করা হয়। 

িবগত বছেরর ায় আগামীেত আেরাও উ াবনী 
ি য়ায় াকজমক ণভােব িডিজটাল বাংলােদশ 

িদবস উ যাপন করেত হেব মেম িস া  হীত হয়। 
এছাড়াও িবগত সমেয় য সকল -িব িত হেয়েছ 
তার যন নরা ি  না হয়, সলে  সকলেক 

সহকাের সকল দািয়  পালেনর িনেদশনা দান 
কেরন। 

১। 
আইিস  
িবভাগ

২। 
আইিস  
অিধদ র

১



২। ৪থ জাতীয় 
িডিজটাল বাংলােদশ 
িদবস ২০২০ 
(হাইি ড মেডেল)

৪থ জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০২০ উদযাপন 
উপলে  িন বিণত কম িচ হেণর িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়।
(ক) জািতর িপতার িত িতেত বক অপন
(খ) বণাঢ  র◌্যালী আেয়াজন ( ক ীয় ও মাঠ পযােয়)
(গ) ল অ ান (স াননা দান অ ান ও জাতীয় 
সিমনার)- ক ীয় পযােয়

(ঘ) কনসাট ফর িডিজটাল বাংলােদশ ( ক ীয় ও 
িবভাগীয় পযােয়)
(ঙ) অনলাইন াটফেম ইজ িতেযািগতা
(চ) িচ াংকন, রচনা ও ইজ িতেযািগতা- মাঠ পযােয়
(চ) আেলাচনা সভা বা সিমনার আেয়াজন- মাঠ পযােয়
(ছ) ৩৬০ িড ী াি ং ও চারণা
(জ) এছাড়াও ইউিনয়ন পযায় পয  িদবস উ যাপন

সভায় ৪থ জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০২০ 
উদযাপন উপলে  াথিমকভােব িন বিণত কম িচ 

হেণর িবষেয় সবস িত েম িস া  হীত হয়।
(ক) জািতর িপতার িত িতেত বক অপন
(খ) বণাঢ  র◌্যালী আেয়াজন ( ক ীয় ও মাঠ পযােয়)
(গ) ল অ ান (স াননা দান অ ান ও জাতীয় 
সিমনার)- ক ীয় পযােয়

(ঘ) কনসাট ফর িডিজটাল বাংলােদশ ( ক ীয় ও 
িবভাগীয় পযােয়)
(ঙ) অনলাইন াটফেম ইজ িতেযািগতা
(চ) িচ াংকন, রচনা ও ইজ িতেযািগতা- মাঠ 
পযােয়
(চ) আেলাচনা সভা বা সিমনার আেয়াজন- মাঠ 
পযােয়
(ছ) ৩৬০ িড ী াি ং ও চারণা
(জ) এছাড়াও ইউিনয়ন পযায় পয  িদবস উ যাপন

১। 
আইিস  
িবভাগ

২। 
আইিস  
অিধদ র

৩। িদবেসর িতপা , 
িথম স ীত ও 
অিডও িভ য়াল

(ক) সভায় িবগত িদবেসর িতপা  িবষেয় আেলাচনা 
হয়। সভাপিত বতমান কািভড-১৯ াপেট িনরাপদ 
সামািজক র  বজায় রেখ িডিজটাল সংেযাগ িবষয়ক 
এবােরর িদবেসর  িতপা  িনধারণ করা ি  মেম 
মতামত দন। সভায় উপি ত সকেল এ েক সমথন 
কেরন।

স ালস াল িদবেস রিদবেস র   িত প ািত প া
২০১৭ সবার জ  িনরাপদ ই ারেনট
২০১৮ িড িজটাল বাংলােদশ হেব, ব ব র সানার 

বাংলা
২০১৯ সত -িম া যাচাই আেগ, ই ারেনেট শয়ার পের

(খ) িতপাে র সােথ সাম  রেখ নগতমানস  
িথম স ীত িনমােণর িবষেয় আেলাচনা হয়।
(গ) িডিজটাল বাংলােদেশর ৪  ে র ল মা া, সাফ  
ও অজন এর িভি েত নগতমানস  অিডও 
িভ য়াল (AV) িনমােণর িবষেয় আেলাচনা হয়।

(ক) বতমান কািভড-১৯ াপেট িনরাপদ 
সামািজক র  বজায় রেখ িডিজটাল সংেযাগ 
িবষয়ক এবােরর িদবেসর  িতপা  িনধারণ করার 
জ  িস া  হীত হয়। ‘‘‘‘স ামা িজকসামািজক  রর   মেনমেন   
চিলচিল ,  ,  অনলাইেনরঅনলাইেনর   ফলফল  হণহণ   
কিরকির” ” সমভাবাপে র িতপা  াব করার জ  
সভাপিত সকলেক  অ েরাধ কেরন। 
(খ) িব ািরত আেলাচনা শেষ িতপাে র সােথ 
সাম  রেখ নগতমানস  িথম স ীত 
িনমােণর িস া  হীত হয়। েয়াজন অ যায়ী 
বােজেটর সং ান রাখেত হেব মেমও িস া  হীত 
হয়।
(গ) িডিজটাল বাংলােদেশর ৪  ে র ল মা া, 
সাফ  ও অজন এর িভি েত নগতমানস  
অিডও িভ য়াল (AV) িনমাণ এবং েয়াজন অ যায়ী 
বােজেটর সং ান রাখেত হেব মেম িস া  হীত হয়।

১। 
আইিস  
িবভাগ

২। 
আইিস  
অিধদ র

৩। গ ত 
উপ-কিম

৪। জািত রজািত র  িপত ারিপত ার  
িত িত েতিত িত েত   

বকবক   অপনঅপন

ধানমি  ব ব  িত জা ঘের জািতর িপতা ব ব  
শখ িজ র রহমান-এর িত িতেত আগামী ১২ 

িডেস র ২০২০ তািরখ সকাল ০৭:০০ ঘ কায় আইিস  
পিরবােরর প  হেত বক অপেনর ম  িদেয় িদবস 
উ যাপন  করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 

িত বছেরর য় ধানমি  ব ব  িত জা ঘের 
জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান-এর 

িত িতেত আগামী ১২ িডেস র ২০২০ তািরখ 
সকাল ০৭:০০ ঘ কায় আইিস  পিরবােরর প  হেত 

বক অপেনর ম  িদেয় িদবস উ যাপন  
করার িস া  হীত হয়। পরবত েত এসং া  
িব ািরত কম-পিরক না হণ করা হেব। 

১। 
আইিস  
িবভাগ

২। 
আইিস  
অিধদ র

৫। বণাঢবণাঢ   
রর◌্য াল ী◌্য াল ী   আেয় াজনআেয়াজন

(ক) কািভড-১৯ াপেট িনরাপদ র  বজায় রেখ 
ক ীয়ভােব ও মাঠ পযােয় বণাঢ  র◌্যালী আেয়াজেনর 

িবষেয় আেলাচনা হয়। এবােরর িদবেস মািনক িম া 
এিভিনউ (সংসেদর দি ণ াজা) হেত খামারবাড়ী মাড় 
পয  বণাঢ  র◌্যালী আেয়াজেনর িবষেয়ও আেলাচনা 
হয়। 
(খ) র◌্যালীেত সকল েরর জনগণসহ কেহা ারেদর 
অংশ হেণর িবষয়  আেলাচনা হয়। 
(গ) ক ীয় এবং জলা ও উপেজলা পযােয়র র◌্যালীেত 
অংশ হণকারীেদর িনে া ভােব শাট ও ক াপ িবতরণ 
করা যেত পাের মেম আেলাচনা হয়।

মম পয ায়পয ায় সং া মাটম াট   স ং াস ং া
(১) ক ীয় ৪১৮০ ৪১৮০
(২) জলা ৮০ ৫১২০
(৩) উপেজলা ২৫ ১০৭০০

স বেম াটস বেম াট ২০ ০ ০ ০২০ ০ ০ ০

(ক) কািভড-১৯ াপেট িনরাপদ র  বজায় রেখ 
ক ীয়ভােব ও মাঠ পযােয় বণাঢ  র◌্যালী 

আেয়াজেনর িস া  হীত হয়। 
(খ) র◌্যালীেত অংশ হেণর িবষেয় পরবত েত 
িব ািরত কমপিরক না হণ করা হেব মেমও িস া  

হীত হয়। 
(গ) ক ীয় এবং জলা ও উপেজলা পযােয়র  
অংশ হণকারীেদর িনে া ভােব ২০০০০  শাট ও 
২০০০০  ক াপ িবতরেণর িবষেয় িস া  হীত হয়। 
 

মম পয ায়পয ায় সং া মাটম াট   স ং াস ং া
(১) ক ীয় ৪১৮০ ৪১৮০
(২) জলা ৮০ ৫১২০
(৩) উপেজলা ২৫ ১০৭০০

স বেম াটস বেম াট ২০ ০ ০ ০২০ ০ ০ ০

আইিস  
অিধদ র

২



৬। লল   অ ােনরঅ ােনর  
ভভ  ( ( ভ ৗতভৗত   

কাঠােমাকাঠােমা  িনভরিনভর))

কািভড-১৯ াপেট ভৗত কাঠােমা িনভর ল 
অ ােনর ভ  িহেসেব ব ব  আ জািতক সে লন 
ক  (িবআইিসিস) বহার করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 

এছাড়া সভায় ৯-১১ িডেস র ২০২০ িডিজটাল ওয়া  
২০২০ আেয়াজেনর িবষেয় আেলাচনা হয়। 

িডিজটাল ওয়া  ২০২০ এর শষিদন অথাৎ আগামী 
১২ িডেস র ২০২০ তািরেখ ঢাকা  ব ব  
আ জািতক সে লন ক  ৪থ িডিজটাল বাংলােদশ 
িদবস ২০২০ এর ল অ ােনর ভ  িহেসেব 

বহােরর িবষেয় সভায় িস া  হীত হয়।

১। 
আইিস  
িবভাগ

২। 
আইিস  
অিধদ র

৩। িবিসিস

৭। লল   
অ ােনরঅ ােনর  ধানধান   
অিত িথঅিত িথ

৩য় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০১৯ উপলে  মাননীয় 
ীকার র◌্যালীর ভ উে াধন কেরন এবং মাননীয় 

ধানম ী স াননা দান অ ােন ধান অিতিথর 
আসন অলং ত কেরেছন মেম সভায় আেলাচনা করা 
হয়। এবােরর িদবেসর ল অ ােন ধান অিতিথ 
িহেসেব মাননীয় ধানম ী’র উপি ত থাকার সা হ 
স িতর জ  মাননীয় ধানম ী বরাবর সার-সংে প 

রেণর িবষেয় আেলাচনা হয়। 

৪থ জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০২০ এর 
ল অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকার 

সা হ স িতর জ  মাননীয় ধানম ী বরাবর অিত 
ত সার-সংে প রেণর িবষেয় িস া  হীত হয়। 

এছাড়াও এবােরর িদবেসর িতপা  িবষয় ও খসড়া 
অ ান িচ সার-সংে েপর সােথ রণ করেত হেব 
মেম িস া  হীত হয়।

সিচব 
(আইিস  

েমাশন), 
আইিস  
িবভাগ

৮। লল   অ ােনরঅ ােনর  
সময় িচসময় িচ

ল অ ান  ১ ঘ া ৩০ িমিনেটর মে  স  করার 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়। সভায় ল 
অ ান র সময় িচ িন েপ াব করা হয়:

সকাল 
১০:০০

অিতিথ ে র আসন হণ

সকাল 
১০:৪৫

মাননীয় ধানম ীর আগমন

সকাল 
১০:৫০

পিব  ধম  হেত পাঠ

সকাল 
১১:০০

াগত ব

সকাল 
১১:০৫

িথম স ীত দশন

সকাল 
১১:১০

িবেশষ অিতিথর ব

সকাল 
১১:১৫

িবেশষ অিতিথর ব

সকাল 
১১:২০

সভাপিতর ব

সকাল 
১১:৩০

মাননীয় ধানম ীেক িবেশষ ারক দান 

সকাল 
১১:৩৫

র ার িবতরণী অ ান

সকাল 
১১:৪৫

মাননীয় ধানম ীর ব

র ১২:০০ িশ েদর পিরেবশনায় সেচতনতা লক না কা 
পিরেবশন

িব ািরত আেলাচনা শেষ ািবত অ ান িচ 
াথিমকভােব ড়া  করা হয়। 

১। অ ান 
ব াপনা 

উপ-কিম
২। 

সিচব 
(আইিস  

েমাশন), 
আইিস  
িবভাগ

৯। াড়পাড়প   কাশকাশ   
ওও  িব াপনিব াপন

িদবস উপলে  ণ জাতীয় দিনক পি কায় 
াড়প  ও িব াপন কাশ করার িবষেয় আেলাচনা 

হয়। সভায় সভাপিত ও িসিনয়র সিচব বেলন য, িভ  
আি েক গতবােরর য় াড়প  কাশ কাশ করেত 
হেব মেম জানান।

িদবস উপলে  িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণর 
সাফ  ও অজন েল ধের ণ জাতীয় দিনক 
পি কায় গতবােরর য় িভ  আি েক আেরাও 
আকষনীয় াড়প  ও িব াপণ কােশর িবষেয় 
িস া  হীত হয়।

গ ত উপ-
কিম

০৩



১০। াি ংাি ং  ওও  চারচার কেরানা ভাইরাস পিরি িতেত সািবকভােব ৩৬০  াি ং 
ও চার সং া  িন প কায ম হণ করা যেত পাের- 
মেম আেলাচনা হয়:
(১) চলিত বছের িবেদেশ অবি ত সকল বাংলােদশ 
িমশেন িদবস  একেযােগ পালন;
 (২) বাংলােদশ টিলিভশন, বাংলােদশ বতার এবং এফ 
এম রিডও এর মা েম চার;
 (৩) িনধািরত ােটলাইট চ ােনেল টকেশা, ২০/৩০ 
সেকে র িব াপন িদেন ৫/৬ বার চার ও িলং;
 (৪) অ ীম চােরর িনিম  িবভাগ, জলা এবং উপেজলা 
পযােয় ানার, ফ ন ও াইয়ার ইত ািদ দশন; 
 (৫) িব আরিস ক ক মাবাইেল েদ বাতা রণ;
 (৬) িদবেসর কায মস হ সামািজক যাগােযাগ মা েম 
লাইভ টিলকা  করাসহ েব হেত সকল সামািজক 
যাগােযাগ মা েম াপকভােব চার;
 (৭) আইিস  টাওয়ার সি ত ও াি ং;
 (৮) বাংলােদশ সিচবালয় ও হযরত শাহজালাল 
আ জািতক িবমানব র াি ং;
 (৯) আইিস  টাওয়াের এক  কাউ  ডাউন ঘিড় 

াপনসহ অ া  ণ ােন কাউ ডাউন ঘিড় 
াপন;

 (১০) িডিজটাল বাংলােদেশর অজন েলা িনেয় কেয়ক  
এলইিড পদা স িলত সি ত া মান াক ঢাকা শহর 

দি ণ। পাশাপািশ লািনং এ  আিনং এর মাবাইল 
বােসর মা েম চারণা কায ম হণ;
 (১১) জনসমাগম হয় এ প জায়গায় পা ার লাগােনা;
 (১২) ইেমইল ও মাবাইল এ াডভারটাইিজং;
 (১৩) েত ক কেহা ারেক যার যার অব ান হেত 
িদবস েক াি ং করা;
 (১৪) আেলাকস া, রা ায় ািপত এলইিড পদা/ 
িডিজটাল িবলেবাড এর মা েম চারণা;
 (১৫) িবেশষ েল ন কাশ ও স কনফাের  
আেয়াজন;
 (১৬) ৪৫৫৪  ইউিডিস, ৩৩২  পৗরসভাসহ সকল 
িস  কেপােরশন-এ চারণার ব া হণ, ইত ািদ।

িব ািরত আেলাচনা শেষ কেরানা ভাইরাস 
পিরি িতেত ৩৬০  াি ং ও চার সং া  িন প 
কায ম হেণর িস া  হীত হয়: 
(১) চলিত বছের িবেদেশ অবি ত সকল বাংলােদশ 
িমশেন িদবস  একেযােগ পালেনর িনিম  েয়াজনীয় 
িনেদশনা দােনর জ  পররা  ম ণালেয় ত 
আইিস  িবভাগ ক ক িডও রণ করেত হেব;
 (২) বাংলােদশ টিলিভশন, বাংলােদশ বতার এবং 
এফএম রিডও এর মা েম চার  করার জ  
ত  ম ণালয়েক ত প  রণ;
 (৩) িনধািরত ােটলাইট চ ােনেল টকেশা, ২০/৩০ 
সেকে র িব াপন ( িভিস) িদেন ৪/৫ বার চার ও 

িলং এর েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব; 
 (৪) অ ীম চােরর িনিম  িবভাগ,  জলা এবং 
উপেজলা পযােয় ানার, ফ ন ও াইয়ার ইত ািদ 

দশেনর ব া হণ করেত হেব; 
 (৫) িব আরিস ক ক মাবাইেল েদ বাতা রেণর 
িনিম  িব আরিস বরাবর প  রণ করেত হেব;
 (৬) িদবেসর কায মস হ সামািজক যাগােযাগ 
মা েম লাইভ টিলকা  করাসহ েব হেত সকল 
যাগােযাগ মা েম চােরর ব া হণ করেত হেব। 

িদবেসর কায ম আইিস  িবভাগ, আইিস  
অিধদ র ( ধান কাযালয় ও মাঠ পযায়)/ এ আই এর 
ওেয়ব পেজর মা েম চারণা চালােত হেব;
 (৭) আইিস  টাওয়ার সি ত করাসহ াি ং 
করেত হেব;
 (৮) বাংলােদশ সিচবালয় ও হযরত শাহজালাল 
আ জািতক িবমানব র াি ং করেত হেব;
 (৯) আইিস  টাওয়াের এক  কাউ  ডাউন ঘিড় 

াপনসহ অ া  ণ ােন কাউ  ডাউন ঘিড় 
াপন করেত হেব;

 (১০) িডিজটাল বাংলােদেশর অজন েলা িনেয় 
কেয়ক  এলইিড পদা স িলত সি ত া মান 
াক ঢাকা শহর দি ণ এবং লািনং এ  আিনং এর 
মাবাইল বােসর মা েম চারণার কায ম হণ 

করেত হেব;
(১১) জনসমাগম হয় এ প জায়গায় িলফেলট িবতরণ 
করেত হেব;
 (১২) ইেমইল ও মাবাইল এ াডভারটাইিজং এর 

ব া হণ করেত হেব;
 (১৩) েত ক কেহা ারেক যার যার অব ান হেত 
িদবস েক াি ং করেত হেব;
 (১৪) আেলাকস া, রা ায় ািপত এলইিড পদা/ 
িডিজটাল িবলেবাড এর মা েম চারণা চালােনার 
িনিম  ঢাকা উওর িস  কেপােরশন ও ঢাকা দি ণ 
িস  কেপােরশেন প  রণ করেত হেব;
 (১৫) িবেশষ েল ন কাশ ও স কনফাের  
আেয়াজন করেত হেব; 
 (১৬) ৪৫৫৪  ইউিডিস, ৩৩২  পৗরসভাসহ সকল 
িস  কেপােরশন-এ চারণার িনিম  ানীয় সরকার-
ক আইিস  িবভাগ হেত ত প  রণ করেত হেব।

১। 
আইিস  
অিধদ র

২। ক  
পিরচালক, 
এ আই

৩। 
জনসংেযাগ 
কমকতা, 
আইিস  
িবভাগ

৪। গ ত 
উপ-কিম

০
০

৪



১১। সিমন ারসিমন ার//   
আেল াচন াআেল াচন া  সভাসভা  
((হাই ি ডহাই ি ড   মেড লমেড ল ))

কািভড ১৯ কালীন াপেট িডিজটাল বাংলােদশ 
স িকত/ িতপা  িনভর হাইি ড মেডেল (ভা য়াল ও 
ভৗতভােব)  সিমনার/ আেলাচনা সভা আেয়াজেনর 

িবষেয় আেলাচনা হয়। 

(ক) ল অ ান শেষ হাইি ড মেডেল িবআইিসিস-
এর হল অব ফম-এ বা িবধাজনক কে  িদবেসর 

িতপাে র উপর জাতীয় সিমনার আেয়াজেনর 
িস া  হীত হয়। এছাড়াও জলা ও উপেজলা পযােয় 
সিমনার/ আেলাচনা সভা আেয়াজেনর িস া  হীত 

হয়।
(খ) ‘‘ শখ হািসনার ন ে  এিগেয় যাওয়ার ১২ 
বছর” শীষক িডিজটাল বাংলােদশ াি ং এর লে  
ইংেরজীেত এক  ওেয়িবনার আেয়াজন করেত হেব। 
এ ওেয়িবনাের UNDP, World Bank, 
BHTPA, BIDA, US Chamber of 
Commerce, Japan Desk ইত ািদ ক 
পাটনার রাখেত হেব। এ  বা বায়েনর জ  বিসস, 
বাে া এবং ই-ক াব িতিনিধ সম েয় এক  উপ-
কিম  গঠন করেত হেব।

১। 
আইিস  
িবভাগ

২। 
আইিস  
অিধদ র

৩। গ ত 
উপ-কিম

১২। র ারর ার/ / স ানন াস ানন া  
দ ানদ ান   

িডিজটাল বাংলােদশ িদবস র ার নীিতমালা অ যায়ী 
িডিজটাল বাংলােদশ িদবস র ার দােনর িনিম  
শী ই কায ম  করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 
এছাড়াও গত ০৩/০৯/২০২০ তািরেখ সিচব কিম েত 
খসড়া িডিজটাল বাংলােদশ িদবস র ার নীিতমালা 
২০২০ অ েমাদন করা হয় মেম আেলাচনা হয়। 

(ক) িডিজটাল বাংলােদশ িদবস র ার নীিতমালা 
অ যায়ী িডিজটাল বাংলােদশ িদবস র ার দােনর 
িনিম  শী ই কায ম  করা িস া  হীত হয়।
(খ) মি পিরষদ কিম েত খসড়া িডিজটাল 
বাংলােদশ িদবস র ার নীিতমালা ২০২০ 
উপ াপেনর িবষেয় শী ই উে াগ হণ করার জ  
সভাপিত িনেদশনা দান কেরন।

১। গ ত 
উপ-কিম

২। 
আইিস  
িবভাগ

১৩। কনসাটকনসাট   ফরফর  
িড িজটালিড িজটাল   
বাংল ােদশবাংল ােদশ

কািভড ১৯ পিরি িত িবেবচনায় িদবস উপলে  ক ীয় 
ও িবভাগীয় পযােয় মগা কনসাট আেয়াজন করার িবষেয় 
আেলাচনা হয়।

িদবস উপলে  ক ীয় ও িবভাগীয় পযােয় মগা 
কনসাট আেয়াজেনর িস া  হীত হয়। পরবত েত 
এত িবষেয় িব ািরত কম-পিরক না হণ করা হেব 
মেম সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। 

গ ত উপ-
কিম

১৪। মাঠমাঠ   পয ােয়পয ােয়   িদবসিদবস  
উ দয াপনউ দয াপন

মাঠ পযােয়র িদবস উদযাপেন িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প আেয়াজেনর িবষেয় উপি ত সকেল সভায় 
একমত পাষন কেরন। েয়াজেন িডিজটাল াটফেমর মা েম বিণত আেয়াজন স  করা যেত পাের মেম 
সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়। এ বছেরর ইজ িতেযািগতার জ  এক  াংক তরীর িবষেয় সভায় 
একমত পাষন করা হয়। অতঃপর সভাপিত িন প িস া  দান কেরন।

মম পয ায়পয ায় কায মকায ম িবষ য়িবষ য় ট া েগ েটডট া েগ েটড   পপ
(১) িবভাগীয় পযায়

(৭  িবভাগ)
কনসাট কনসাট ফর িড িজটাল 

বাংলােদশ/ আইিস  
সকল জনগণ

(২) জলা পযায় র◌্যালী সফলতার কাড  ও 
ানার

মাননীয় সংসদ সদ সহ অ া  সকল 
জন িতিনিধ, সরকারী কমকতা ও কমচারী, 

কেহা ার (আইিস  খাত), সাংবািদক , 
আইিস  কিম , ইউথ ফারাম, িশ া িত ান, 
এনিজও, াক, াউট, িবএনিসিস এবং ইউিড িসসহ 
অ া  উে া া এবং সংি  সকল

সিমনার/ 
আেলাচনা 
সভা

িড িজটাল বাংলােদশ 
স িকত/ িতপাে র 
উপর

েজে শন 
ত 

আমার দখা িড িজটাল 
বাংলােদশ (৮-১০ 

াইড )

উ  মা িমক ও ত  িণ

রচনা 
িতেযািগতা

িড িজটাল বাংলােদশ/ 
িতপাে র উপর

৬  হেত ১০ম িণ

(৩) উপেজলা পযায় র◌্যালী সফলতার কাড  ও 
ানার

মাননীয় সংসদ সদ সহ অ া  সকল 
জন িতিনিধ, সরকারী কমকতা ও কমচারী, ক 
হা ার (আইিস  ড ), সাংবািদক , িশ া 
িত ান, এনিজও, ইউিড িসসহ অ া  উে া া 

এবং সংি  সকল

সিমনার/ 
আেলাচনা 
সভা

িড িজটাল বাংলােদশ/ 
িতপাে র উপর

ইজ 
িতেযািগতা

(ক) িড িজটাল 
বাংলােদশ স িকত
(খ) িদবেসর 

িতপাে র উপর
(গ) িনবাচনী 
ইে হার-২০০৮, ২০১৪ 
ও ২০১৮,

িশ াথ -৬  হেত ১০ম িণ

িচ াংকন 
িতেযািগতা

আমার চােখ িড িজটাল 
বাংলােদশ

১ম হেত ৫ম িণ

১। 
আইিস  
িবভাগ

২। 
আইিস  
অিধদ র

৫



১৫। িব ািরতিব ািরত   কমকম--
প িরক ন াপ িরক ন া  ওও  
বােজটবােজট  ণয়নণয়ন   

(ক) বতমান কািভড-১৯ াপেট িদবস উ যাপেনর 
িনিম  হাইি ড মেডেল িব ািরত কম-পিরক না ণয়ন 
করতঃ তদা যায়ী ToR ত করার িবষেয় আেলাচনা 
হয়। েয়াজেন বিসিস ও িবিভ  িবেশষ  িত ােনর 
সহেযািগতায় ToR ত করার িবষেয় সভাপিত 
আেলাচনা কেরন। 
(ক) সভায় িবগত ২০১৭ হেত ২০১৯ সাল পয  
আেয়ািজত িদবেসর বােজট েয়র িবষেয় উপ াপন করা 
হয়। এবাের মাঠ পযােয়র বােজট ি র িবষেয়ও 
আেলাচনা হয়।

(ক) িব ািরত কম-পিরক না অ যায়ী বিসিস ও 
িবিভ  িবেশষ  িত ােনর 
সহেযািগতায় ToR ত করার িবষেয় িস া  হীত 
হয়। পরবত  সভায় ৪থ জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ 
িদবস ২০২০ উদযাপেনর িনিম  খাতওয়ারী ToR 
(উে খেযা  অংশ) উপ াপন করেত হেব। 
(খ) বতমান কািভড-১৯ াপেট িদবস উ যাপেনর 
িনিম  িব ািরত কম-পিরক না ণয়ন করতঃ 

া িলত বােজট ণয়ন করেত হেব। পরবত  সভায় 
িব ািরত কম-পিরক না ও বােজট উপ াপন করেত 
হেব।

(১) 
আইিস  
অিধদ র
(২) বােজট 

ণয়ন 
উপ-কিম

১৬। কিমকিম   গঠনগঠন (ক) সভায় উ যাপন কিম  ও উপ-কিম হ (কিপ 
সং ) আেলাচনা করা হয়। উ যাপন কিম েত 
িবএনিসিস, াউটস, আনসার ও িভিডিপ এর সদ  
রাখার জ  সভাপিত মেহাদয় মতামত দন। এছাড়াও 
সভায় আইিস  অিধদ র ক ক ািবত ৪থ জাতীয় 
িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০২০ সিচবালয় (কিপ 
সং ) উপ াপন করা হয়। 

েয়াজন অ সাের সদ  সংেযাজন ও িবেয়াজন কের 
িন পভােব উ যাপন কিম  (কিপ সং ) ও উপ-
কিম হ (কিপ সং ) অ েমাদন করা হয়। 
িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০১৯ উপলে  ািবত 
৪থ জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০২০ 
সিচবালয় (কিপ সং ) অ েমাদন করা হয়। 

আইিস  
িবভাগ

১৭। িবিবধিবিবধ (ক) িডিজটাল বাংলােদশ িদবস এর জ  িনধািরত 
সরকাির ওেয়বসাইট করেত হেব। সভায় িডিজটাল 
বাংলােদশ িদবস এর িন বিণত ডােমইন নম েয়র 
িবষয় িনেয় আেলাচনা হয়। 
(i) www.dbd.gov.bd
(ii) www.digitalbangladeshday.gov.bd
(iii) www.digitalbangladesh.gov.bd

এছাড়াও সভায় জানােনা হয় 
য, www.digitalbangladesh.gov.bd ডােমইন  

এ আই ক ক িনবি ত। 
(খ) িডিজটাল বাংলােদশ িদবস র ােরর  
আপেডট ও কিপরাইট এর িবষেয় আেলাচনা হয়। 
(গ) িবিভ  িত ান (সরকাির/ বসরকাির) ক ক ৪থ 
জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০২০ স িকত 
িব াপন বা লখা পি কায় কােশর িবষেয় আেলাচনা 
হয়।

(ঘ) েয়াজন অ যায়ী কিম /উপ-কিম েত সদ  
কাঅ , বােজট সং ান, অিতির  কায ম হন বা 

পিরমাজন এর িবষেয় আেলাচনা হয়।
(ঙ) সকল কায েমর সময়িভি ক পিরক না ও বােজট 

ণয়ন।

(ক) 
সভায় www.digitalbangladesh.gov.bd ডােমইন 

েয়র িবষেয় িস া  হয়। ডােমইন র িবষেয় 
এ আই এর সােথ আেলাচনা েম ক করেত হেব। 
(খ) িবিভ  িত ান (সরকাির/ বসরকাির) িনজ 
উে ােগ ৪থ জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস 
২০২০ স িকত িব াপন বা লখা পি কায় কাশ 
করেত পারেব। তেব এে ে  িব াপন বা লখা 
আইিস  িবভাগ ক ক ভ ং করেত হেব। েয়াজন 
হেল আইিস  িবভাগ সংি  িত ান বরাবর এ প 
কায ম হণ িবষয়ক প  রণ করেব।
(গ) িডিজটাল বাংলােদশ িদবস র ােরর  
আপেডট ও কিপরাইট এর উে াগ হণ করেত হেব। 

(ঘ) েয়াজন অ যায়ী কিম /উপ-কিম েত সদ  
কাঅ , বােজট সং ান, অিতির  কায ম হন বা 

পিরমাজন এর িবষেয় িস া  হীত হয়।

(ঙ) িনধািরত সমেয়র মে  ‘জাতীয় িডিজটাল 
বাংলােদশ িদবস ২০২০’ সফলভােব উদযাপেনর লে  

িত  কায েমর সময়িভি ক কমপিরক না ও 
বােজট ত তরী কের পরবত  সভায় পশ করেত 
হেব।

(১) 
আইিস  
অিধদ র
(২) গ ত 
উপ-কিম

০৩। সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

নাইদ আ মদ পলক 
মাননীয় িতম ী

ারক ন র: ৫৬.০০.০০০০.০২৬.২৯.০০১.২০.৫২ তািরখ: 
১৬ সে র ২০২০

১ আি ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 

৬



১) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল
২) মহাপিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র
৩) অিতির  সিচব (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৪) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

 

ড. হ দ মেহদী হাসান 
সিচব (অিতির  দািয় )
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