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তািরখ:

১৩ জ

১৪২৬

২৭ ম ২০১৯
িবষয়:
সূ :

িসেলট িবভােগ 'িবভাগীয় উেদ া া সে লন' আেয়াজেন সহেযািগতা দান।
এটুআই া ােমর ারক নং ৫৬.৪২.০০০০.৮০৩.০২.০১০.২০১৯, তািরখ: ২৩.০৫.২০১৯

উপযু িবষয় ও সূে বিণত ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে য, তথ ও যাগােযাগ যুি িবভােগর
এটুআই া ােমর উেদ ােগ িসেলট িবভােগর সকল উেদ া ােদর িনেয় িসেলট িবভাগীয় শহের আগামী ১৩ জুন
২০১৯ তািরখ িদনব াপী 'িবভাগীয় উেদ া া সে লন' অ ি ত হেব। উ সে লেন তথ ও যাগােযাগ যুি
িবভােগর মাননীয় িতম ী জনাব জুনাইদ আহেমদ পলক ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেত সদয় স িত
াপন কেরেছন। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন জনাব এন এম িজয়াউল আলম, সিচব, তথ ও
যাগােযাগ যুি িবভাগ। উেদ া া সে লেন সভাপিত করেবন িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট।
এমতাব ায়, তঁার জলার সকল উেদ া ােদর (ইউিডিস, িপিডিস, পা -ই- স টার, জলা পিরষদ িডিজটাল
স টার, নগর িডিজটাল স টার) নাম ও িঠকানা এবং মাবাইল ও ই- মইল এ াে স এর সফটকিপ আগামী ২৯ ম
২০১৯ তািরেখর মেধ ই- মইলেযােগ এ কাযালেয় রণ িনি ত করার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৭-৫-২০১৯

িবতরণ :
১) জলা শাসক,
মৗলভীবাজার।
২) জলা শাসক,
নামগ ।
৩) জলা শাসক,
হিবগ ।
৪) জলা শাসক,
িসেলট।

গালাম মু াফা মু া
সহকারী কিমশনার (আইিসিট)
ফান: ০৮২১-৮৪০০২২
ফ া : ০৮২১-৮৪০০২০
ইেমইল: divcomsylhetict@gmail.com

জলা শাসেকর কাযালয়,
জলা শাসেকর কাযালয়,
জলা শাসেকর কাযালয় ,
জলা শাসেকর কাযালয়,

ারক ন র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.৩১.০০৮.১১..৩১/১(২)

তািরখ:

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) ই-সািভস
শািল , িডিজটাল একেসস, একেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই)
২) াশনাল কনসালেট ট, িডিজটাল একেসস, একেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই)
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সহকারী কিমশনার

২

