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‘জাতীয় তথ  ও যাগােযাগ যিু  িদবস ২০১৮’ উদযাপন উপলে  িতমলূক সভার কাযিববরণী

সভাপিত ড. ক এম কাম ামান সিলম 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৬ নেভ র ২০১৮
সভার সময় সকাল ১০:৩০ িমিনট

ান জলা শাসেকর সে লন ক ।
উপি িত উপি ত সদ গেণর তািলকা- পিরিশ  “ক”
সভাপিত সভায় আগত সকলেক াগত জািনেয় সভা  কেরন। সভাপিত বেলন য, িডিজটাল বাংলােদশ
িবিনমােণর লে  বাংলােদশ সরকার কাজ করেছ। তথ  ও যাগােযাগ যিু  খােত অজন জনগেণর মােঝ তেুল
ধরার িনিম  ২য় বােরর মত ‘তথ  ও যাগােযাগ যিু  িদবস ২০১৮’ উদযাপেনর িস া  হণ কেরেছ। সভায়
অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিসিট), ঠা রগঁাও ১২ িডেস র ২০১৮ তািরখ ‘জাতীয় তথ  ও যাগােযাগ

যিু  িদবস ২০১৮’ উদযাপন উপলে  ১৩ নেভ র ২০১৮ তািরেখ অ ি ত আ ঃম ণালয় সভার কাযিববরণী
সভায় পাঠ কের শানান। অতঃপর ১২ িডেস র ২০১৮ তািরেখ ‘জাতীয় তথ  ও যাগােযাগ যিু  িদবস ২০১৮’
উদযাপেনর জ  িনে া  িস া  হণ করা হেলা :

রর
মম

আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া বা বায়
ন

০০
১১

কমসিূচকমসিূচ : : ‘জাতীয় তথ  ও যাগােযাগ যিু  িদবস ২০১৮’ উদযাপন উপলে  িন প কমসিূচ হণ 
করা হেয়েছ :
তািরখ সময় কমসিূচ ান
১২ 
িডেস র ২০১৮

সকাল ০৯:০০ টা িচ া ন 
িতেযািগতা

জলা িশ  একােডিম

সকাল ১০:৩০ 
িম.

র◌্যািল ঠা রগঁাও কােল েরট চ র হেত  
হেব।

সকাল ১১:০০ টা আেলাচনা সভা জলা শাসেকর সে লন ক , ঠা রগঁাও

১। সংি
 সকল 

দ র 
ধান

০০
২২

রর◌্যািলেত◌্যািলেত  উপি িতউপি িত  :: জলার 
সকল সরকাির বসরকাির 

িত ান ও সংি  এনিজও 
িতিনিধসহ ঠা রগঁাও জলার 

সকল িবদ ালেয়র ছা / ছা ীরা এ 
শাভাযা ায় অংশ হণ করেবন।

জলার সকল সরকাির বসরকাির িত ান ও সংি  এনিজও এবং 
ঠা রগঁাও সরকাির বালক উ  িবদ ালয় এর ৩০ জন ছা , 
ঠা রগঁাও সরকাির বািলকা উ  িবদ ালয় এর ৩০ জন ছা ী, 
কােল েরট পাবিলক লু এ ড কেলজ এর ৩০ জন ছা / ছা ী, 
িসএম আইয়বু বািলকা উ  িবদ ালয় এর ৩০ জন ছা ী সকাল 
১০:৩০ িমিনেট র◌্যািলেত অংশ হণ করেবন।

১। সকল 
দ র 

ধান
২। 
অধ / 

ধান 
িশ ক, 
সংি  
িশ া 

িত ান
।

১



০০
৩৩

রচনারচনা  িতেযািগতািতেযািগতা  ::  জাতীয় তথ  
ও যাগেযাগ যিু  িদবস ২০১৮ 
উদযাপন উপলে  ‘িডিজটাল 
বাংলােদশ’  িবষেয় রচনা 

িতেযািগতার আেয়াজন করার 
িনেদশনা রেয়েছ।

‘িডিজটাল বাংলােদশ’ িবষেয় ৬  হেত ১০ম িণর িশ াথীেদর 
অংশ হেণ রচনা িতেযািগতা আেয়াজন করা হেব। িতিট 
িবদ ালয় হেত সেবা  ১০ জন িশ াথীর িলিখত রচনা সংি  

িত ান ধান কতকৃ জলা শাসেকর কাযালেয়র আইিসিট 
শাখায় ১০ িডেস র ২০১৮ িবকাল ০৫:০০ টার মেধ  জমা দান 
করেত হেব। 

গিঠত 
উপকিম
িট

০০
৪৪

িচ া নিচ া ন  িতেযািগতািতেযািগতা  ::  জাতীয় 
তথ  ও যাগেযাগ যিু  িদবস 
২০১৮ উদযাপন 
উপলে  ‘িডিজটাল 
বাংলােদশ’  িবষেয় িচ া ন 

িতেযািগতার আেয়াজন করার 
িনেদশনা রেয়েছ।

‘িডিজটাল বাংলােদশ’ িবষেয় ১ম-২য় িণ পয  ‘ক’ প ও 
৩য়-৫ম িণ পয  ‘খ’ েপ িচ া ন িতেযািগতা আেয়াজন করা 
হেব। িতেযািগতা ১২ িডেস র ২০১৮ তািরখ সকাল ০৯:০০ টায় 
জলা িশ  একােডিম এ অ ি ত হেব।

গিঠত 
উপকিম
িট

অ াঅ া   িস া সমহূিস া সমহূ  ::
িস ািস া - - ০৪০৪  : : পুিলশ পার, ঠা রগঁাও ক উি িখত কমসিূচেত আইন-শৃ লার িবষয়িট িনি ত করার জ
অ েরাধ করা হেলা।
িস ািস া - - ০৫০৫  :: জলা তথ  অিফসার, ঠা রগঁাও ক উি িখত কমসিূচেত সাউ ড িসে ম সরবরােহর জ  অ েরাধ
করা হেলা।
িস ািস া - - ০৬০৬  : : জলা পযােয়র অ প কমসিূচ হেণর মাধ েম উ  িদবসিট যথাযথভােব উদযাপেনর জ
উপেজলা িনবাহী অিফসারগণেক (সদর উপেজলা ব তীত) অ েরাধ করা হেলা।
িস ািস া - - ০৭০৭  :: ‘জাতীয় তথ  ও যাগােযাগ যিু  িদবস ২০১৮’  উদযাপেনর লে  িন প কিমিট ও উপকিমিট
গঠন করা হেলা::
কক) ) ‘জাতীয়জাতীয়  তথতথ   ওও  যাগােযাগযাগােযাগ  যিুযিু   িদবসিদবস  ২০১৮২০১৮’  উদযাপনউদযাপন  কিমিটকিমিট : :
১। অিতির  জলা শাসক ( (িশ া ও আইিসিট), ), ঠা রগঁাও                                                            আহবায়ক
২। পুিলশ পার, , ঠা রগঁাও এর িতিনিধ                                                                                              সদ
৩। অধ ,, ঠা রগঁাও সরকাির কেলজ, ঠা রগঁাও এর িতিনিধ                                                    সদ
৪। অধ , , ঠা রগঁাও সরকাির মিহলা কেলজ, ঠা রগঁাও এর িতিনিধ                                                          সদ
৫। অধ , , ঠা রগঁাও পিলেটকিনক ইনি িটউট, ঠা রগঁাও                                      সদ
৬। সহকারী া ামার, , তথ  ও যাগােযাগ যিু  অিধদ র, , জলা কাযালয়, , ঠা রগঁাও          সদ --সিচব
খখ) ) ‘জাতীয়জাতীয়  তথতথ   ওও  যাগােযাগযাগােযাগ  যিুযিু   িদবসিদবস  ২০১৮২০১৮’  উদযাপনউদযাপন  উপলেউপলে   রচনারচনা  িতেযািগতািতেযািগতা  আেয়াজনআেয়াজন  উপকিমিটউপকিমিট
::
১। জলা িশ া অিফসার, , ঠা রগঁাও                                                                 আহবায়ক
২। অধ ,, ঠা রগঁাও কােল েরট পাবিলক লু এ ড কেলজ, ঠা রগঁাও                                                          সদ
৩। ধান িশ ক, , ঠা রগঁাও সরকাির বালক উ  িবদ ালয়, ঠা রগঁাও                                  সদ
৪। ধান িশ ক, , ঠা রগঁাও সরকাির বািলকা উ  িবদ ালয়, ঠা রগঁাও                                 সদ
৫। জলা কালচারাল অিফসার, , ঠা রগঁাও                                                                                              সদ
গগ) ) ‘জাতীয়জাতীয়  তথতথ   ওও  যাগােযাগযাগােযাগ  যিুযিু   িদবসিদবস  ২০১৮২০১৮’  উদযাপনউদযাপন  উপলেউপলে   িচ া নিচ া ন  িতেযািগতািতেযািগতা  আেয়াজনআেয়াজন
উপকিমিটউপকিমিট : :
১। জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, , ঠা রগঁাও                                                         আহবায়ক
২। জলা াথিমক িশ া অিফসার, , ঠা রগঁাও                                                      সদ
৩। সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার, , ঠা রগঁাও সদর, , ঠা রগঁাও                                                সদ
৪। জনাব কািদমলু ইসলাম জা , , সহকারী িশ ক, ঠা রগঁাও সরকাির বালক উ  িবদ ালয়  সদ
৫। জনাব আঃ আিজজ, , সহকারী িশ ক, , ঠা রগঁাও কােল েরট পাবিলক লু এ ড কেলজ                     সদ

২



অতঃপর ‘জাতীয় তথ  ও যাগােযাগ যিু  িদবস ২০১৮’ যথাযথভােব উদযাপেন সংি  সকেলর সািবক
সহেযািগতার জ  অ েরাধ কের সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ড. ক এম কাম ামান সিলম 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৫৫.৯৪০০.০১২.০৬.০০৪.১৮.৯১ তািরখ: 
২৭ নেভ র ২০১৮

১৩ অ হায়ণ ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) : 

১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৪) সিচব, সিচেবর দ র, তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ
৫) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল
৬) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৭) ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), একেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই) া াম
৮) জনাব …………………………… ও সদ , জলা আইিসিট কিমিট, ঠা রগাঁও।
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), ঠা রগাঁও সদর/পীরগ /বািলয়াডা ী/রাণীশংৈকল/হিরপরু,
ঠা রগাঁও।
১০) অধ / ধান িশ ক, ………………………………………………………..., ঠা রগাঁও।
১১) সহকারী া ামার, তথ  ও যাগােযাগ যিু  অিধদ র, জলা কাযালয়, ঠা রগাঁও।
১২) ............................................................, ......................................................

 

মাঃ নূর তুবলু আলম 
অিতির  জলা শাসক

৩


