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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জলা শাসেকর কাযালয়, ঠা রগাঁও 
(আইিসিট শাখা)

আগ /২০১৭ মােসর জলা আইিসিট কিমিটর সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ আ লু আওয়াল 
জলা শাসক

সভার তািরখ ২০ আগ , ২০১৭ ি া
সভার সময় বলা ১১:৪৫ ঘিটকা

ান জলা শাসেকর সে লন ক
উপি িত উপি ত সদ গেণর তািলকা- পিরিশ  “ক”
উপি ত আইিসিট কিমিটর সকল সদ গণেক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। গত ম, ২০১৭
মােসর সভার কাযিববরণীর িস া সমহূ সভায় পাঠ কের শানােনা হয়। সভার েত ধানম ীর কাযালয়,
ঢাকা’র গত ২০ জুন, ২০১৭ তািরেখ অ ি ত Domestic Network Coordination Committee
(DNCC) এর ২৫তম সভার কাযিববরণী সভায় পাঠ কের নােনা হয়। কাযিববরণী দৃে  দখা যায় য,
Connected Bangladesh শীষক কে র অথায়েন সকল ইউিনয়েনর ইউিনয়ন িডিজটাল স টাের
ই টারেনট কােনকিটিভিট দান করা হেব। এরই ধারাবািহকতায় ঠা রগঁাও সদর উপেজলার সকল
ইউিডিসেত সংেযাগ ইেতামেধ  দান করা হেয়েছ। এরই মেধ  অবিশ  উপেজলার ইউিডিসেত সংেযাগ

দােনর জ  ইনেফা-সরকার-৩ কে র কায ম  করেব। এই জে  জলার ানীয় সরকার, জলা
শাসক ও উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল) ক সহেযািগতার জ  অ েরাধ জািনেয়েছন। অিতির

জলা শাসক (িশ া ও আইিসিট), উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল) ও সকল সহকারী া ামারেদর
িনয়িমত ইউিডিস/িপিডিস পিরদশনপূবক পিরদশন িতেবদন রণ করেত অ েরাধ করা হয়। উপেজলা
আইিসিট কিমিটর মািসক সভা িনয়িমত অ ান এবং সভার কাযিববরণী রণ করার জ  অ েরাধ
জানােনা হয়।

 ১. ইউিডিসইউিডিস পিরদশনপিরদশন সং াসং া  :

১.১১.১ : জলাজলা শাসকশাসক এবংএবং অিতিরঅিতির  জলাজলা শাসকগণশাসকগণ কতকৃকতকৃ পিরদশনপিরদশন/দশনদশন : (জুলাইজুলাই, ২০১৭২০১৭ ি াি া )

মম কমকতাকমকতা ইউিডিসইউিডিস পিরদশনপিরদশন

১ জনাব মাঃ আ লু আওয়াল

জলা শাসক, ঠা রগঁাও

০৫ (পঁাচ) িট

২ মাঃ আ লু ওয়ােহদ

উপপিরচালক, ানীয় সরকার

০৪ (চার) িট

৩ জনাব মাঃ জ ল ইসলাম

অিতির  জলা শাসক (সািবক), ঠা রগঁাও

০৪ (চার) িট

 

১.২১.২ : উপেজলাউপেজলা িনবাহীিনবাহী অিফসারগণঅিফসারগণ কতকৃকতকৃ ইউিডিসইউিডিস পিরদশনপিরদশন/দশনদশন ওও অ াঅ া  তথতথ  : (জুলাইজুলাই, ২০১৭২০১৭ ি ঃি ঃ )

ম উপেজলা উপেজলা আইিসিট
কিমিটর সভা অ ােনর

তািরখ

ইউিডিস
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সভা
অ ােনর

তািরখ

সভার
কাযিববরণী

রণ করা
হেয়েছ
িকনা

মাট
ইউিডিসর

সংখ া

ইউএনও
কতকৃ

পিরদশন

ইউএনও
কতকৃ
দশন

ইউিডিসর
এর

মািসক
মাট আয়
(টাকা)

ইউিডিস
হেত
মাট
সবা
হীতা

(জন)

অ া
িশ ণ

১ ঠা রগঁাও
সদর

- - ২১ ৩ ৪ ৩৬০৩১ ৩০৬  

২ পীরগ - - ১০ ৩ ৩ ২১৮০ ৮  

৩ বািলয়াডা ী - - ৮ ৪ ২ ৯৯১০ ২৩৪  

৪ রাণীশংৈকল - - ৮ ৩ ২ ৮৮০ ৪৪  

৫ হিরপুর - - ৬ ৪ ২ ৯২৫০ ১৭২  

 

 

২. সভারসভার আেলাচনাআেলাচনা এবংএবং িস ািস া  :

ঃঃ
নংনং

আেলাচআেলাচ  িবষয়িবষয় িস ািস া বা বায়েনবা বায়েন

২.১ জলাজলা, উপেজলাউপেজলা ওও ইউিনয়নইউিনয়ন এরএর ওেয়বওেয়ব
পাটােলরপাটােলর তথতথ  : জলা পযােয়র িবিভ

দ েরর অেনক কমকতা/কমচারী বদলী
হওয়ায় তােদর তথ , উপেজলা ও
ইউিনয়ন পযােয়র সকল সরকারী
দ েরর ওেয়ব পাটােলর সকল তথ
আপেডট করার জ  অ েরাধ করা হয়।

সকল দ েরর ওেয়ব পাটােলর
সকল তথ  আপেডট পূবক
অ াকাযালয়েক আগামী ১
সে র, ২০১৭ তািরেখর মেধ
িতেবদন রণ করার জ

অ েরাধ করা যায়।

১। সকল দ র ধান

২। উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল)

৩। সকল উপেজলা
টকিনিশয়ান

৪। সকল উেদ া া

২.২ ইউিডিসইউিডিস/িপিডিসিপিডিস আয়আয় ওও সবাসবা দানদান
সং াসং া  তথতথ  আপেলাডআপেলাড : নবিনবািচত
চয়ারম ানেদর সােথ ইউিনয়ন িডিজটাল
স টােরর উেদ া ােদর চিু  া িরত

হেয়েছ। চয়ারম ান ও উেদ া ােদর
মেধ  িডিজটাল স টার সবা ও সবার
মান িবষেয় িনেদশনা দান করা
হেয়েছ।

সকল ইউিডিস/িপিডিস
উেদ া ােদর আয় ও সবার তথ
িনয়িমত আপেলাড করেত হেব।

১। সহকারী
া ামার (সকল)

২। সকল উপেজলা
টকিনিশয়ান

৩। সকল উেদ া া

২.৩ অনলাইেনঅনলাইেন রকড মরকড ম হেতহেত পচাপচা সরবরাহসরবরাহ
: জলার সকল খিতয়ান DRR
সফটওয় াের এি র কায ম চলমান
রেয়েছ। ইেতামেধ  িসএস খিতয়ােনর
এি , যাচাই, তলুনা ও অ েমাদন স
হেয়েছ। এসএ খিতয়ােনর কায ম
চলমান।

ত গিতেত DRR সফটওয় াের
এি , যাচাই, তলুনা ও অ েমাদন
স  করেত হেব।

১। অিতির  জলা
শাসক (রাজ ),

ঠা রগঁাও

২। সহকারী
কিমশনার,
রকড ম শাখা,

ঠা রগঁাও
কােল েরট।

২.৪ ইই-ফাইিলংফাইিলং িসে েমিসে েম িচিঠপিচিঠপ  িন িিন ি  :
ঠা রগঁাও জলা শাসেকর কাযালয়সহ

জলা শাসন, জলা িশ া অিফস,
জলা াথিমক িশ া অিফস ও

১। অিতির  জলা
শাসক (আইিসিট),
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জলার অ া  আরও চারিট দ র ও
সকল উপেজলার শাসনসহ ০৪ িট
দ েরর কমকতা/ কমচারীেদর ই-ফাইিলং
(নিথ) িবষেয় িশ ণ দান করা
হেয়েছ। আবারও অবিশ  অিফেসর
কমকতা/কমচারীেদর িশ ণ দােনর
জ  বরা  পাওয়া গেছ। এমতাব ায়

িশ ণ দান করা হেব। 

সমাজেসবা অিধদ ের ই-ফাইিলং
(নিথ) কায ম চলমান রেয়েছ।
অ া  দ েরর
কমকতা/কমচারীেদর িশ ণ

দান করা হেব। িশ ণ া
িত ানসমেূহ ই-ফাইিলং কায ম

গিতশীল করেত হেব।

ঠা রগঁাও।

২। সহকারী
কিমশনার
(আইিসিট)

৩। সহকারী
া ামার

২.৫ সরকািরসরকাির ইই- মইলমইল ব বহারব বহার সং াসং া  :
জলা ও উপেজলা সকল সরকাির

অিফেস ই-ফাইিলং কায ম চাল ু করার
জ  সকল কমকতা/কমচারীর ই- মইল
একাউ ট থাকা বা নীয়।

সকল দ েরর কমকতা/
কমচারীেদর ই- মইল একাউ ট
খুলেবন।

১। সকল দ র ধান

২। সহকারী
কিমশনার
(আইিসিট)

২.৬ জলাজলা আইিসিটআইিসিট সভায়সভায় টকিনিশয়ানেদরটকিনিশয়ানেদর
উপি িতউপি িত : আইিসিট িবভাগ এর ইনেফা-
সরকার কে  ময়াদ গত ৩০ জুন,
২০১৬ এ সমা  হয়। একারেণ
উপেজলার সকল টকিনিশয়ানেদর পদ
শূ  করা হয়। ানীয় সরকার িবভােগর
িনেদশনা মাতােবক িডিজটাল
বাংলােদশ গড়ার ে  িতিট উপেজলা
একজন কের উপেজলা টকিনিশয়ান

েয়াজন। এমতাব ায় উপেজলা িনবাহী
অিফেসর িনজ  অথায়েন তােদর
স ািনর মাধ েম তােদর কায ম
অব াহত রাখার জ  অ েরাধ কেরেছন।

সকল উপেজলা িনবাহী
অিফসারগণেক এিবষেয় দৃি পাত
করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

১। উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল)

২। সহকারী
কিমশনার
(আইিসিট)

৩। উপেজলা
টকিনিশয়ান

(সকল)

২.৭ উপেজলাউপেজলা আইিসিটআইিসিট কিমিটরকিমিটর সভাসভা অ ানঅ ান
: ঠা রগঁাও জলার সকল উপেজলায়

িতমােস আইিসিট কিমিটর সভা
অ ◌্ ান কের কাযিববরণী এ কাযালেয়

রণ করার জ  অ েরাধ করা হয়।
অতঃপর পূনরায় প  ই  করা যেত
পাের । উে খ য, সভার কাযিববরণীিট
িনধািরত ছক মাতােবক রণ করার
জ  অ েরাধ করা যেত পাের।

িতমােস সভা আেয়াজন কের
সভার িনধািরত ছক মাতােবক
কাযিববরণী িনয়িমত রণ করার
জ  অ েরাধ করা হেলা।

১। উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল)

২.৮ ইউিডিসইউিডিস হেতহেত প ীপ ী িব েতরিব েতর িবলিবল
আদায়আদায় কায মকায ম : ইউিডিস হেত প ী
িব েতর িবল আদায় কায ম চলমান
িছল। িক  িকছ ু ইউিডিস হেত প ী
িব েতর িবল উে ালন করা হেলও তা
পিরেশাধ করা হয়িন। ফেল উ
কায মিট আপাততঃ ব  রেয়েছ।
উে খ য, ইেতামেধ  িতিট
ইউিডিসেত িশওর ক াশ, িবকাশ ও
পাসেপােটর ফরম পূরেণর কায ম
চলমান আেছ। ইউিডিসর সবা দান
কায ম আরও গিতশীল করেত হেব।

ইউিডিসর সবা দান কায ম
আরও গিতশীল করার জ  সংি
সকল দ েরর সােথ উেদ া ােদর
মেধ  একিট আেলাচনা সভা
আেয়াজন করেত হেব।

১। অিতির  জলা
শাসক (িশ া ও

আইিসিট)

২। সহকারী
কিমশনার, আইিসিট
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২.৯ টকিনিশয়ানটকিনিশয়ান ওও উেদ া ােদরউেদ া ােদর তথতথ  :
ঠা রগঁাও জলার সকল ইউিনয়েনর
নবিনবািচত চয়ারম ানগেণর সিহত
সংি  ইউিনয়ন পিরষেদর িডিজটাল
স টােরর উেদ া ােদর সােথ চিু
া িরত হেয়েছ। তােদর তথ

হালনাগাদ করা হেয়েছ।

জলা অ া  উপেজলার ইউিনয়ন
পিরষেদর িনবািচত িতিনিধেদর
শপথ হণ অ ােনর সােথ সংি
িডিজটাল স টােরর উেদ া ােদর
চিু  া র করা হেব।

১। সহকারী
কিমশনার, আইিসিট
শাখা।

২। সহকারী
া ামার (সকল)

 

২.১০ িবিসিসিবিসিস হেতহেত িশ ািশ া িত ােনিত ােন ািপতািপত
ল াবল াব পিরদশনপিরদশন িতেবদনিতেবদন দািখলদািখল :
িবিসিস ও তথ  ও যাগােযাগ যিু
অিধদ েরর “সারােদেশ ািপত শখ
রােসল িডিজটাল ল াব ও শখ রােসল
িডিজটাল াস ম” িবষয়ক ক  হেত
ঠা রগঁাও জলায় ২৬ িট (২৫ িট শখ
রােসল িডিজটাল ল াব ও ১ িট শখ
রােসল িডিজটাল াস ম) াপন করা
হেয়েছ। এসব ল াব ও াস ম সমহূ
পিরদশেনর জ  অিতির  জলা

শাসক (সকল), উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল) ও সহকারী া ামার
(সকল) ক িনেদশনা দওয়া যেত
পাের।

উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
ও সহকারী া ামারবৃ  িশ া

িত ােন ািপত ল াব িতমােস
০৩ (িতন) িট পিরদশনপূবক

িতেবদন দািখল করেবন।

১। উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল)

২। সহকারী
া ামার (সকল)

২.১১ জলাজলা পযােয়পযােয় িবিভিবিভ  িবষয়কিবষয়ক িশ ণিশ ণ
আেয়াজেনরআেয়াজেনর তথতথ  : জলা পযােয় ই-
ফাইিলং (নিথ) ব বহার িবষয়ক িশ ণ
পযায় েম চলমান রেয়েছ। লািনং এ ড
আিনং কে র আওতায় ঠা রগঁাও
জলায় িসএম আইয়বু বািলকা উ

িবদ ালেয় চারিট ব ােচ িশ ণ কায ম
চলেছ। ইেতামেধ  ই- কাট িবষয়ক

িশ েণর বরা  পাওয়া গেছ। শী ই
িশ ণ দান করা হেব।

সকল িশ ণ যথাযথভােব
পিরচালনার জ  সংি  সকলেক
অ েরাধ করা যায়।

১। অিতির  জলা
শাসক (িশ া ও

আইিসিট),
ঠা রগঁাও।

২। সহকারী
কিমশনার, আইিসিট
শাখা

২। সহকারী
া ামার,

ঠা রগঁাও
কােল েরট।

২.১২ মাি িমিডয়ামাি িমিডয়া াস মাস ম পিরদশনপিরদশন সং াসং া
: জলা সকল সরকাির ও বসরকারী

াথিমক ও মাধ িমক িবদ ালয় এবং
কেলজসমেূহ ািপত মাি িমিডয়া

াস মসমেূহর িনয়িমত পিরদশন
করেত হেব।

উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
ও সহকারী া ামার (সকল)
মাি িমিডয়া াস ম সমেূহর
পিরদশন পূবক িতেবদন দািখল
করেবন।

১। উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল)

২। জলা িশ া
অিফসার, ঠা রগঁাও

৩। উপেজলা
াথিমক/ মাধ িমক

িশ া অিফসার
(সকল)

২। সহকারী
া ামার (সকল)

২.১৩ জনেসবায়জনেসবায় facebook এরএর ব বহারব বহার জলা শাসন ও উপেজলা শাসন ১। উপেজলা িনবাহী
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বিৃবিৃ  সং াসং া  : জনেসবায় উ াবন
িবষেয় সেচতনতা বিৃ র জ
facebook ব বহার বিৃ  করেত হেব।
facebook পজ এ Public Service
Innovation Bangladesh নােম একিট
পজ রেয়েছ। এর মাধ েম সকেল ত
সবা স েক জানেত পাের।

এর facebook পজ িনয়িমত
আপেডট করেত হেব এবং
ইেনােভশন স েক সকলেক
ধারণা দান করেত হেব।

অিফসার (সকল)

২। সহকারী
কিমশনার, আইিসিট
শাখা

৩। সহকারী
া ামার (সকল)

২.১৪ চলমানচলমান উ াবনীউ াবনী উেদ াগসমহূউেদ াগসমহূ :

মম উেদ ােগরউেদ ােগর
িশেরানামিশেরানাম

উ াবনীউ াবনী কমকতারকমকতার নামনাম
ওও পদবীপদবী

মাবাইলমাবাইল ওও ইই- মইলমইল

1.

ক পযােয়
মাঠকমীগেণর
মাধ েম কাি ত
কিৃষ সবা
িনি তকরণ

ক.এম. মাউ ল
ইসলাম

উপপিরচালক, কিৃষ
স সারণ অিধদ র,
ঠা রগঁাও

01711916671

maudud1961@gmail.com

2.  

নাগিরক  বা
অ া  সনদ দান
কায ম সহজীকরণ

মা: রােশ র রহমান,
সিচব,

ঠা রগঁাও পৗরসভা

০১৭১৬-৯২০১১০

rashed.rahman11

@yahoo.com

3. 

যবু িশ ণ
অিধকতর বা ব
উপেযাগী কের
আ কমী সজৃন

মা: কাম ামান,

উপেজলা যবু উ য়ন
কমকতা,

রাণীশংৈকল

০১৭১৩-৭৮৪২৮৯

zaman_mahir@

yahoo.com

4.

ওয়ািরিশয়ান সনদ
সহ অ া  সনদ

দান কায ম
সহজীকরণ

মা: সিফউ াহ সরদার,
সিচব,

রাণীশংৈকল পৗরসভা

০১৭১৮-৬১৭৫৯৯

safi00425@yahoo.com

5. 

পনশন কইস
িন ি  কায ম
সহজীকরণ

দেবশ চ  রায়,

উপেজলা িহসাবর ণ
অিফসার, পীরগ ,
ঠা রগঁাও

০১৯২০-১৯৯১৮৮

6.

সিঠক সমেয় সিঠক
বাতা, অিধক
ফসেলর িন য়তা

মা: সািফয়ার রহমান,

উপেজলা কিৃষ অিফসার,
বািলয়াডা ী

০১৭১৫-১৩৭৬৫৯

7.

সচ িবধা দান
সহজীকরণ

মাঃ শিফ ল ইসলাম,
সহকারী েকৗশলী,
িবএমিডএ, ঠা রগঁাও

 

8.  

জব ফয়ােরর
মাধ েম চা রী

দান কায ম
সহজীকরণ

মাঃ মহিসন আলী,
ই া র (গিণত),
ঠা রগঁাও টকিনক াল

লু এ ড কেলজ

০১৭১৮-০০৭৬৪৩

mohsin.birgong

@gmail.com

সমবায় সিমিত মাঃ রজাউল কিরম, ০১৭১৯-৫১৩৪১৩
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9.
িনব ন ি য়া
সহজীকরণ

উপেজলা সমবায়
অিফসার, ঠা রগঁাও
সদর, ঠা রগঁাও

ucosadarthakurgaon

@gmail.com

10.

মািটর া
র ায় 

ব াপকভােব জব
সার উৎপাদন ও
ব বহার

কিৃষিবদ মাঃ মােজ ল
ইসলাম, উপেজলা কিৃষ
অিফসার, রাণীশংৈকল,
ঠা রগঁাও

০১৭২১-৭৮৫৭৬৩

mazed1968@

gmail.com

11.

ইউিনয়ন পিরষদ
পযােয় সরকাির
সবাদানকারী

দ েরর
সবাদানকারী

দ েরর সবা
স েক জনগণেক
অবিহতকরণ ও
সবা হেণর
ি য়া সহজীকরণ

মাঃ কাম ল হাসান,
িডি  ফ ািসিলেটটর,
এলিজএসিপ-২, জলা

শাসেকর কাযালয়,

০১৭১৮-৩৫৫৪৬৬

hkamrul78@

yahoo.com

12.

লাকাল গভণেম ট
সােপাট েজ -২
(এলিজএসিপ-২)
এর আিথক
সহায়তায়
ঠা রগঁাও জলার
সকল াথিমক
িবদ ালেয় িমড- ড
িমল চালকুরণ

13. 

ঠা রগঁাও জলার
পীরগ  উপেজলার
ভামরাদহ

ইউিনয়েন ৪৫
িদেনর কম বয়সী
িশ েদর
জ িনব েনর হার
শতকরা ১০০ ভােগ
উ ীতকরণ

14. 

ছা -ছা ীেদর
দায়মিু  সহজীকরণ

মাঃ শাহিরয়ার আলম,
জুিনয়র ইন া র ( টক)
ফুড, ঠা রগঁাও
পিলেটকিনক
ইনি িটউট, ঠা রগঁাও

০১৭১৬-৩৬৯১৬০

shahriaralam7

@gmail.com

15. 

Innovative
Work to
Reduce the
Percentage of
Death of

ডাঃ মাঃ আ লু মিজদ,
উপেজলা া  পঃ পঃ
কমকতা, উপেজলা া
কমে , পীরগ ,
ঠা রগঁাও

০১৭১৩৭৮২১২৫

pirganj@uhfpo.

dghs.gov.bd
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Pregnant
Mother &
Neonate

16.

বাল িববাহ
িতেরােধর মাধ েম
েুল ঝেড় পড়া

রাধ

মাঃ আঃ মা ান

উপেজলা িনবাহী
অিফসার

বািলয়াডাংগী, ঠা রগঁাও

০১৭১৫০০৪১২৭

Mannanfh354

@gmail.com

17. 

জলা শাসেকর
কাযালেয়
সবা হীতােদর

মতামত হণ এবং
গৃহীত মতামত
মলূ ায়নপূবক সবা

ি য়া উ িত
সাধন (Citizen
Report Card)

িবতান মার ম ডল,
সহকারী কিমশনার,
জলা শাসেকর

কাযালয়, ঠা রগঁাও

০১৯৮১৯০৫৯০০

bitankumar

@gmail.com

18.

সংগঠেনর মাধ েম
িশ ণাথী ও

আ কমী সজৃন

মাঃ জুলিফকার আলী,
উপেজলা যবু উ য়ন
কমকতা, পীরগ ,
ঠা রগঁাও

 

19. 

ভূিম সবা
হীতােদর হয়রািন

লাঘেব SMS-এর
মাধ েম
অবিহতকরণ

মাঃ আঃ মা ান,
সহকারী কিমশনার
(ভূিম) (অিতির
দািয় ), বািলয়াডা ী,
ঠা রগঁাও

০১৭১৫০০৪১২৭

Mannanfh354

@gmail.com

 

 

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় আইিসিট উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার
সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

মাঃ আ লু আওয়াল 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৫৫.৯৪০০.০১২.০১.০০১.১৬.৬১ তািরখ: 
২১ আগ , ২০১৭

৬ ভা , ১৪২৪

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগাঁও, ঢাকা।
৩) িসিনয় সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) সিচব, তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ, ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তথ  যিু  ম ণালয়, ঢাকা।
৫) িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, আগারগাঁও, ঢাকা।
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৬) মহাপিরচালক, তথ  ও যাগােযাগ যিু  অিধদ র, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু।
৮) ক  পিরচালক, এ াকেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই) া াম, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা।
৯) ..........................................., ....................................., সদ  জলা আইিসিট
কিমিট, ঠা রগাঁও
১০) অধ / ধান িশ ক, ........................., ........................................., ঠা রগাঁও
১১) সহকারী া ামার, ঠা রগাঁও সদর/পীরগ , ঠা রগাঁও
১২) উপেজলা টকিনিশয়ান (সকল), ঠা রগাঁও জলা
১৩) উেদ া া (সকল), ইউিনয়ন িডিজটাল স টার (সকল), ঠা রগাঁও
সদর/পীরগ /রাণীশংৈকল/বািলয়াডা ী/হিরপরু, ঠা রগাঁও

২০১৭-০৮-২১

মাঃ জ ল ইসলাম 
অিতির  জলা শাসক
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