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ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০২৪.২৩.০০২.২২.২৮২ তািরখ: 
২০ নেভ র ২০২২

৫ অ হাযণ় ১৪২৯

িবষয:় জলাজলা   পযােয়পযােয়  “ “ িডিজটালিডিজটাল   উ াবনীউ াবনী  মলামলা   ২০২২২০২২” ” সময় িচসময় িচ  নন :: িনধারণিনধারণ
: এ আই া াম হেত "িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২" এর িনেদশনা

          উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, িসেলট জলার ‘‘িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২’’ এর
সময় িচ িন পভােব ন:িনধারণ করা হেয়েছ। ানীয় পযােয় জনসাধারণেক িডিজটাল বাংলােদেশর ফল ৗেছ দয়া
এবং িব িব ালয়, কেলজ ও েলর িশ াথ েদরেক সরাসির ত  ি র সােথ পিরচয় কিরেয় দয়ার লে  নানা
ধরেণর কম িচ অ  কের এ মলা আেয়াজেনর ব া হণ করা হেয়েছ। 

মলার সময় িচ:
তািরখ সময় ান

২৮-২৯ নেভ র ২০২২ সকাল ৯.০০ টা হেত িবকাল ৫.০০ টা মাহা দ আলী িজমেনিসয়াম
িরকািববাজার, িসেলট

          ২। বিণত িচ মাতােবক মলায় আপানার িত ােনর সি য় অংশ হণসহ েয়াজনীয় সহেযািগতা দােনর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২১-১১-২০২২

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
১) িলশ কিমশনার, 
২) ধান িনবাহী কমকতা, িসেলট িস  কেপােরশন, 
িসেলট
৩) িলশ পার, িসেলট
৪) িসিভল সাজন, িসেলট
৫) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, িসেলট
৬) অ ,................................(সকল),িসেলট
৭) িনবাহী েকৗশলী, ....................................... 
(সকল), িসেলট
৮) পিরচালক/উপপিরচালক/সহকারী পিরচালক, 
....................................................., িসেলট
৯) জলা ........................................................... 
অিফসার, িসেলট

তৗিছফ আহেমদ
অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )

ফান: ০৮২১-৭২২৭১৬
ইেমইল:

adceduictsylhet@mopa.gov.bd
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১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলট
১১) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, 
িসেলট
১২) ............................................................

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০২৪.২৩.০০২.২২.২৮২/১(৩) তািরখ: ৫ অ হাযণ় ১৪২৯
২০ নেভ র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট
২) ক  পিরচালক ( সিচব), এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম
৩) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট ( জলা শাসক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

২১-১১-২০২২
তৗিছফ আহেমদ 

অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )
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