
 
 

িডিজটাল মলা ২০২০ 
স নাট 

 
 

স ািনত সাংবািদক ও গণমা ম কম  । আসসালা  আলাই ম। 
 

আপনারা জােনন, িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার ত েয় বাংলােদেশর পথচলায় যেশার জলা সবসময়ই সামেন 
থেক ন ে  থেকেছ। এরই ধারাবািহকতায় বতমান কেরানা সং মণ পিরি িতেক িবেবচনায় রেখ জলার 

িডিজটাল কায মেক নাগিরকেদর কােছ উপ াপেনর লে  ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর উে ােগ আগামী ২৯, 
৩০ ন ও ০১ লাই ২০২০ তািরখ মাট িতন িদন াপী অ ি ত  িডিজটাল মলা ২০২০ এবার অনলাইেন জাতীয় 
ত  বাতায়েনর মা েম আেয়াজেনর উে াগ হণ করা হেয়েছ। 
 

০২। অনলাইন মলার মওয়াক 
জাতীয় ত  বাতায়ন এবং ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর পাটােল িডিজটাল মলা স িকত এক  

সাইড ানার/ ম বার তির করা হেয়েছ য েত েবশ করেল মলার কায েম সং  হওয়া যােব। উ  ানার 
িকংবা ম বাের ি ক কের য কান নাগিরক সকল জলার নাম স িলত এক  িডজাইন ল-আউট দখেত পােবন। 
সংি  জলার নােমর উপর ি ক কের উ  জলার িডিজটাল কায ম স েক জানেত পারেবন। পাশাপািশ মলা 
আেয়াজেনর সােথ সংি  জলার পাটােল িডিজটাল মলা ২০২০ নােম এক  ম বার সং  করা হ য়েছ। এর 
মা েম নাগিরকগণ ০৫  ািভিলয়েনর আওতায় যেশার জলার িডিজটাল কায ম স েক অবিহত হেত পােরন। 
জলা পযােয়র মলার িলংেক েবশ কের যােত নাগিরকগণ ানীয় পযােয়র সকল িডিজটাল কায ম স েক অবিহত 

হেত পােরন সলে  জলায় িব মান িবিভ  দ েরর িডিজটাল কায ম ট ট, েজে শন, ছিব এবং িভিডও এর 
মা েম এই ািভিলয়ন েলােত উপ াপন করা হেয়েছ।  
 

০৩। ািভিলয়ন-১- ই- সবা 
িডিজটাল শাসন, িম-ই-পচা, ও ই-িমউেটশন, িষ, মৎ  ও ািণ স দ, া , যাগােযাগ, িবআর এ, পা াল 
িবভােগর সািভসস হ, ই-পাসেপাট, পিরেবশ এবং অ া  সবা খাত ইত ািদ সরকাির সবার িডিজটাল প িত বা ই-
সবার িচ  ত -উপা  ািভিলয়ন-১ এ দশন করা হেয়েছ।  

 

০৪। ািভিলয়ন-২- িডিজটাল স ার, পা  ই- স ার, এেজ  াংিকং, রাল ই-কমাস ও অ া  িত ানস হ 
      ১) এই ািভিলয়েনর আওতায় িডিজটাল স ার এবং পা  ই- স ার থেক য সকল সবা দয়া হয় তার 

তািলকা এবং সবা ে র তািলকা ইত ািদ উপ াপন করা হ য়েছ। এছাড়াও সংি  সবা দানকারী 
িত ানস হ এ ািভিলয়েন তােদর সবা ও সবা দানকারী ি য়া স েক ত  উপা  উপ াপন ক রেছন। 

আশা কির এেজ  াংিকং এবং ই-কমাস সবােক আমরা জনগেণর িনকট সহজভােব উপ াপন করেত স ম 
হেয়িছ এবং নাগিরকগণ এ সবা হেণ উ ু  হেবন। 

     ২) এছাড়াও এই ািভিলয়েন ইউিনয়ন ও পৗর িডিজটাল স ােরর সবা উপ াপন করা হেয়েছ এবং িডিজটাল 
স ােরর নারী উে া ােদর কায মেকও এই ািভিলয়েন উপ াপন করা হেয়েছ। 

 

০৫। ািভিলয়ন-৩ িশ া ও কমসং ান 
১) আমােদর যেশার জলাধীন িশ া িত ােনর উ াবনী উে াগস হ (িব ালয় কায ম অেটােমশন, 

অিভভাবকেদর িনকট এসএমএস দান, অলাইেন িশ াথ েদর বতন সং হ, িশখন- শখােনা কায েম অনলাইন 
প িতর বহার ইত ািদ) এই ািভিলয়েন দশন করা হেয়েছ।  
 

 

িজববেষ  
আমােদর অ ীকার,  

ি  এিগেয় যাওয়ার হািতয়ার 



২) ািভিলয়ন- ৩ এর মা েম ব উ য়ন অিধদ র, িবিসক, িবএমই , কািরগরী িশ া অিধদ র 
(পিলেটকিনক ইনি উট, টকিনক াল ল এ  কেলজ) সহ সরকােরর িবিভ  দ তা উ য়ন লক িত ােনর 
"দ তা ও কমসং ান" িবষয়ক ইেনােভ ভ উে াগস হ ব সমাজসহ জনসাধারণেক জানােনা হেয়েছ। 
 

০৬। ািভিলয়ন-৪- িবিভ  াটআপ ও ত ণ উ াবকেদর উে াগ দশন 
১) জলা পযােয়র িবিভ  উে াগ, িবিভ  াটআেপর িববরণ, ছিব এবং িভিডও যারা আমােদর কােছ পা েয়েছন, 
স েলা দশন করা হেয়েছ। এছাড়াও নাগিরক সম া সমাধান িনেয় য কান উে াগ িকংবা ােটাটাইপ এই 

ািভিলয়েন দশেনর জ  উে া া ও িশ াথ েদর মাঝ থেক সং হ ও দশেনর চ া করা হেয়েছ। 
 

০৭। ািভিলয়ন-৫- িজব বষ 
িজববষ উদযাপেনর অংশ িহেসেব এই অনলাইন াটফেম " িজব কনার'' নােম এক  ািভিলয়ন তরী 

করা হেয়েছ। িজব বেষ যেশাের িবিভ  দ র, িত ান ও জলা শাসেনর কায মেক এ ািভিলয়েন দশন করা 
হেয়েছ।    
 

০8। ািভিলয়ন-6- কািভড-১৯ 
 বতমান কেরানা া ভােবর ফেল উ ুত পিরি িতেত ঘের বেস ত  াি র পথেক গম করেত এই মলার 
আওতায় কেরানা ভাইরাস সং া  সকল সরকারী িনেদশনা, িত, করণীয়, রািগর ত , পরী ণ প িত ও কে র 
ত  ইত ািদর সামি ক সম েয় খালা হেয়েছ কািভড-১৯ ািভিলয়ন। 
 

০৯। ািভিলয়ন-৭- জলা াি ং 
 ঐিতহ বাহী যেশার জলার স ি  ও কীয় বিশে র সার ও যেশােরর সাং িতক ও অথৈনিতক শি র 
উৎকষ সাধেনর লে  জলা াি ং- ক িডিজটাল মলা ২০২০ এর অ  করা হেয়েছ এই ািভিলয়েন। খ র 
ড় ও েলর রাজ  যেশােরর ি  ও ইিতহাস িনেয় জলা া  ক সং  থাকেছ এই ািভিলয়েন। 

  
১০। স ি িফং এবং সিমনার 

আপনারা জােনন িডিজটাল কায েম যেশার অত  স । শখ হািসনা সফটওয় ার টকেনালিজ পাক 
আমােদর এক  শি শালী অ স । িবিভ  িশ ণ ও কমশালার মা েম যেশাের উে া া তরী ও উ য়েনর 
(ইনিকউেবট ও ম) অপার স াবনা রেয়েছ। এে ি েত আমরা ৩০ ন ২০২০ তািরখ সকাল ১১.০০ টায় "আগামীর 
বাংলােদশ ্ি  িনভর িডিজটাল বাংলােদশ" শীষক এক  সিমনার আেয়াজন করেত যাি । 
 

িডিজটাল মলায় যেশার জলা থেক যা িক  দশন করা হে  তা সারা দেশ যেশারেক উপ াপন করেব। 
সরকারী দ র থেক  কের ি  উে া া বা বসরকারী িত ান সকেলই যেশােরর অংশ িহেসেব এই মলায় 
অংশ িনে ন। তাই আপনােদর সকলেক আহবান, আপনারা মলায়  হেবন। মলার ওেয়ব পজ 
(www.jessore.gov.bd/site/view/digitalfair2020) ও জলার পাটাল (www.jessore.gov.bd) 
থেক মলার সাইড ানাের আপনারা বিশ বিশ েবশ করেবন। জলার ওেয়ব পাটােল িডিজটাল মলা ২০২০ াব 
থেক(docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePP_M09F5BH0nrKdOHX1sihppeMA10b61Z4Auhmi0ArtsYZg/v
iewform) এবং ইেমইেল (dcjessore.mopa.gov.bd) আপনারা মলা স েক আপনােদর মতামত/ মেসজ জানােত 
পারেবন। আিম আশা করেবা আপনারা আপনােদর মতামত এবং উপেদশ জািনেয় িডিজটাল মলা ২০২০ ক স  
কের লেবন। সবার ত ত অংশ হেণ িডিজটাল মলা ২০২০ সফল হেব এই আশাবাদ  কের শষ করিছ। 
ধ বাদ। 
 
 

 
(শা ী ইসলাম) 

অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ) 
যেশার 




