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ারক ন র: ৫৬.০৪.৪৯০০.০০০.২৫.০০১.২১.৭২ তািরখ: 
১১ আগ  ২০২২

২৭ াবণ ১৪২৯

িবষয:় া ামারা ামার ,  ,  তত   ওও  যাগােযাগযাগােযাগ   িি   অিধদ রঅিধদ র ,  ,  জলাজলা   কাযালয়কাযালয় ,  ,  িড় ামিড় াম   এরএর   আগআগ   ২০২২২০২২
মােসরমােসর   স াস া   পিরদশনপিরদশন  /  / মণ িচমণ িচ।।

             

           ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, জলা কাযালয়, িড় ােমর া ামার জনাব মাঃ ছাি র হাসান রিবন এর
আগ /২০২২ ি ঃ মােসর স া  কমপিরক না / পিরদশন িচ সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা।

তািরখ ও বার সময়  কায ম ম
১৭.০৮.২০২২

   ধবার 
সকাল ০৯.৩০

সকাল ১১.৩০

র ০২.৩০ 

উিল র ঊপেজলার উে েশ যা া। 

উিল র ঊপেজলা, সহকারী া ামার এর কাযালয় 
পিরদশন।

উিল র উপেজলায় অবি ত িনে  উে িখত িশ া 
িত ােনর ল অফ িফউচার এবং শখ রােসল 

িডিজটাল ােবর স মতা ও বহার উপেযািগতা ি র 
লে  পিরদশন এবং টকসই িডিজটাল বাংলােদশ 
িবিনমােণ ছা -ছা ী, কমকতা-কমচারী ও িশ কেদর 
িডিজটাল িনরাপ া আইন ২০১৮ িবষয়ক 
সেচতনতা লক ি িফং দান।

নাইগাছ পাইলট উ  িব ালয়-2560 
(SOF & SRDL)

সড়ক পেথ 

ব াপনায়ঃ

১। সহকারী া ামার, 
উিল র, িড় াম।

২। ধান িশ ক/ িত ান 
ধান। 

২২.০৮.২০২২
  সামবার 

সকাল ০৯.৩০

সকাল ১১.১৫ 
 
 

র ০২.৪৫ 

রাজারহাট ঊপেজলার উে েশ যা া। 

রাজারহাট উপেজলায় অবি ত িনে  উে িখত ২  
িশ া িত ােনর শখ রােসল িডিজটাল পিরদশন এবং 
টকসই িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ ছা -ছা ী, 

কমকতা-কমচারী ও িশ কেদর িডিজটাল িনরাপ া 
আইন ২০১৮ িবষয়ক সেচতনতা লক ি িফং দান।

িস ার ডাবরী হাট ব খী হাই ল 
ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, রাজারহাট 
ঊপেজলা, সহকারী া ামার এর কাযালয় পিরদশন।

সড়ক পেথ 

ব াপনায়ঃ

১। সহকারী া ামার, 
রাজারহাট, িড় াম।

২। ধান িশ ক/ িত ান 
ধান। 

২। ইহা সরকাির সফর। জ ির বা িবেশষ েয়াজেন এই মন িচ পিরবতন হেত পাের।

১১-৮-২০২২
মাঃ ছাি র হাসান রিবন

. ১



িবতরণ :
১) সহকারী া ামার (উিল র/রাজারহাট), িড় াম
২) ধান িশ ক, নাইগাছ পাইলট উ  িব ালয়/িস ার 
ডাবরী হাট ব খী হাই ল, িড় াম।

া ামার
ইেমইল:

doict.kurigram@gmail.com

ারক ন র: ৫৬.০৪.৪৯০০.০০০.২৫.০০১.২১.৭২/১(৭) তািরখ: ২৭ াবণ ১৪২৯
১১ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র।
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম।
৩) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম।
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার (উিল র/রাজারহাট), িড় াম।
৫) জলা িহসাবর ণ কমকতা, জলা িহসাব র ণ অিফস, িড় াম।
৬) অিফস কিপ।

১১-৮-২০২২
মাঃ সাইফ িবন হাসান 

সহকারী নটওয়াক ইি িনয়ার ( ন দািয় )

. ২


