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জেলা আইসিটি কসিটির  মে ২০১৯ িাসি অনুসিত িভার কার্যসিিরণী : 
 

সভাপঝত  : সর োজ কুমো  নোথ 
              জজলা প্রশাসক 
              ঝিনাইেহ। 

সভার তাঝরখ :  ১৯-০৫-২০১৯ ঝরিঃ 
সভার সময়   :  জবলা ১২.৩০ ঘটিকা।  
সভার স্থান    :  জজলা প্রশাসদকর সদেলন কক্ষ। 

 

 
 

উপসিসত : িভায় উপসিত িদিযিৃসের তাসলকা : পসরসিষ্ট ‘‘ক’’ 
 
 

         সভাপঝত সকলদক স্বাগত জাঝনদয় সভার কাজ শুরু কদরন। ঝতঝন সভায় ঝিঝজটাল বাাংলাদেশ ঝবঝনমযাদণ 
তথ্যপ্রর্ঝুির বযাপক প্রসার ও বযবহাদরর উপর অঝিকতর গুরুত্বোর োপ কদর ঝেক ঝনদেযশনামলূক বিবয রাদখন 
এবাং আদলাচ্যসূঝচ্ জপশ করার জনয অঝতঝরি জজলা প্রশাসক (শিক্ষো ও আইঝসটি), ঝিনাইেহদক অনুদরাি কদরন। 
অতিঃপর সভায় ঝবস্তোশ ত আর োচনো  আর োরক ঝনম্নরূপ ঝসদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:   

আল োচ্য সূচচ্:  
০১। গত সভোর কোর্ যচিিরণী চিশ্চিতকরণ: সভো  শুরুরত এশি  ২০১৯ মাদসর সভার কার্যঝববরণী 
সভায় পাঠ করা হয় এবাং কাদরা জকান বক্তবয আদে ঝকনা জানদত চ্াওয়া হয়। সভায় উপঝস্থত সেসযগণ 
কার্যঝববরণী সঠিকভাদব ঝলঝখত হদয়দে মদময সভাদক অবঝহত কদরন। অঝতঝরি জজলা প্রশাসক(ঝশক্ষা ও আইঝসটি) 
সভায় তথ্য ও জর্াগাদর্াগ ঝবভাগ হদত জপ্রঝরত  ৩০ এঝপ্রল ২০১৯ তাঝরদখর ৫৬.০৪.০০০০.০০৩.০৯.০০২.১৭-৫৬৪ 
নাং স্মারক পত্রটি উপস্থাপন কদরন  এবাং জজলা ও উপদজলা আইঝসটি কঝমটির ঝনয়ঝমত সভা আহবানসহ সভার 
কার্যঝববরণী তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রর্ুঝি অঝিেপ্তদর ই-নঝথ্ ও ইদমইল-ictcommitteereport@gmail.com) এবং 
একোদি জোতীয় সংসরদ  ডোক, টেশ র োগোর োগ ি ুক্তক্ত মন্ত্রণো য় সম্পশকিত স্থোয়ী কশমটে  শনকে 
টি রণ  শবষয়টে সভোপশতরক অবশহত কর ন। 
 

চসদ্ধোন্ত:  এশি  ২০১৯ মাদস অনুঝিত সভার কার্যঝববরণীর উপর কাদরা জকান আপঝি না থ্াকায় 
সবযসেঝতক্রদম অনুরমোশদত হয়। জজলা ও উপদজলা পর্যাদয় ঝনয়ঝমত আইঝসটি কঝমটির সভা আহবান সহ 
কার্যঝববরণী আইঝসটি অঝিেপ্তর সহ একোদি জোতীয় সংসরদ  ডোক, টেশ র োগোর োগ ি ুক্তক্ত মন্ত্রণো য় 
সম্পশকিত স্থোয়ী কশমটে  শনকে টি রণ  িরয়োজনীয় বযবস্থো গ্রহণ ক রবন।  
 

িোস্তিোয়িকোরী:  উপরজ ো শনব িোহী অশিসো  (সক )/ সহকো ী কশমিনো  (আইশসটে), ক্তিনোইদহ। 
 

০২। েোচিচেচিয়ো ক্লোসরুে: এ জজলায় সরকাঝর, জব-সরকাঝর সু্কল, কর জ ও মোদ্রোসোয় মাঝিঝমঝিয়া 
প্রদজক্টদরর মািযদম ক্লাস পঝরচ্াশ ত হরে । মোশিশমশডয়ো ক্লোসরুরম  মোচি ২০১৯ ও এশি  ১৯ মোরস  
তথয শনম্নরূপ: 
 

ক্রশম

ক  
নং 

উপরজ

 ো  
নোম 

টমোে শিক্ষো 
িশতষ্ঠোরন  
সংখ্যো 

মোশিশমশডয়ো 
ক্লোসরুম 
িোপ্ত শিক্ষো 
িশতষ্ঠোরন  
সংখ্যো 

এশি  ১৯ মোরস  
মোশিশমশডয়ো 

ক্লোসরুরম  মোধ্যরম 
পোঠদোন 

(মোশসক/িতক ো গড়) 

মোচি ১৯ মোরস  
মোশিশমশডয়ো 

ক্লোসরুরম  মোধ্যরম 
পোঠদোন 

(মোশসক/িতক ো গড়) 
০১ ক্তিনোইদ

হ সদ  
কর জ 12 ১০ 51.0  43.0 
সু্ক  7৬ 6৯ 

http://www.jhenaidah.gov.bd/
mailto:ইমেইল-ictcommitteereport@gmail.com


মোদ ো

সো 
27 ১৯ 

০২ কো ীগ

ঞ্জ 
কর জ ১০ ০৮ 54.2 41.8 
সু্ক  ৫০ 4৩ 
মোদ ো

সো 
25 ২১ 

০৩ টকোেচো াঁ

দপু  
কর জ ৮ ০৩ 64.9 62.6 
সু্ক  25 2২ 
মোদ ো

সো 
09 09 

০৪ মরহিপু

  
কর জ ১০ ১০ 63.0 48.7 
সু্ক  46 4১ 
মোদ ো

সো 
2৫ 20 

০৫ শি কু

পো 
কর জ ১৪ ১২ 26.8 19.7 
সু্ক  5৯ ৪২ 
মোদ ো

সো 
14 ০৮ 

০৬ হশ ণোকু

ণ্ডু 
কর জ ৬ ০৭ 19.1 15.0 
সু্ক  4১ ৪১ 
মোদ ো

সো 
1২ ১০ 

 টমোে  ৪৬

৯ 
৩৯১   

    উপ ু িক্ত শচরে টদখ্ো  োয় সক  উপরজ োয় আপর োরড  হো  গত মোরস  তু নোয় টবরড়রে তরব 
১০০% হয়শন। শি কুপো ও হশ ণোকুণ্ডু উপরজ ো  আপর োরড  হো  কম। আপর োরড  হো  
বোড়োরনো  জনয সভোপশত সক  উপরজ ো শনব িহী অশিসো  ও উপরজ ো শিক্ষো অশিসো রদ  শনরদিিনো 
িদোন কর ন এবং   িশতশদন কমপরক্ষ ০৫টে ক্লোরস  তথয েশবসহ আপর োরড  শনরদিিনো িদোন 
কর ন। 
 

   -২-    

চসদ্ধোন্ত: এশি  ২০১৯ সক  শিক্ষো িশতষ্ঠোরন মোশিশমশডয়ো ক্লোসরুরম  মোধ্যরম পোঠদোন ১০০% এ 
উন্নীত ক রত হরব। টকোন সমসযো টদখ্ো শদর  সহকো ী টিোগ্রোমো রদ  সোরথ ট োগোর োগ ক রবন। 
িশতশদন কমপরক্ষ ০৫টে ক্লোরস  তথয েশবসহ আপর োড ক রত হরব।           
 

িোস্তিোয়িকোরী:   টজ ো ও উপরজ ো মোধ্যশমক শিক্ষো অশিসো  (সক ), ও সহকো ী টিোগ্রোমো , 
ক্তিনোইদহ।                                                                    
০৩। ইউচিয়ি চিশ্চিটো  মসন্টোর পচরদর্ যি:  টজ ো িিোসক, স্থোনীয় স কো  শবভোরগ  
উপপশ চো ক, অঝতঝরি জজলা প্রশাসক (শিক্ষো ও আইঝসটি) এবং উপরজ ো শনব িোহী অশিসো গণ 
টপৌ /ইউশনয়ন শডক্তজেো  টসন্টো  পশ দি িন/দি িন ক রেন। টিব্রুয়োশ  ২০১৯ মোরস  ইউশনয়ন 
শডক্তজেো  টসন্টো  দি িন/পশ দি িরন  তথয শনম্নরূপ:    
ক্রশম

ক 
নং 

দি িন/পশ দি িনকো ী কম িকতিো িমোপ অজিন  
মন্তবয পশ দি ি

ন 
দি িন পশ দ

ি িন 
দি িন 



০১ টজ ো িিোসক,ক্তিনোইদহ - ০২ ০০ ০৩ িমোপ অক্তজিত 
হরয়রে 

০২ উপপশ চো ক, স্থোনীয় স কো , 
ক্তিনোইদহ 

০১ ০২ ০৮ ০০ 
িমোপ অক্তজিত 
হরয়রে 

০৩ অশতশ ক্ত টজ ো িিোসক (শিক্ষো ও 
আইশসটে), ক্তিনোইদহ ০২ ০১ ০২ ০১ 

িমোপ অক্তজিত  
হরয়রে 

০৪ উপরজ ো শনব িোহী অশিসো , 
ক্তিনোইদহ সদ  

০১ ০২ ০৩ ০৪ 
িমোপ অক্তজিত 
হরয়রে 

০৫ উপরজ ো শনব িোহী অশিসো , 
কো ীগঞ্জ 

০১ ০২ ০৪ ০০ 
িমোপ অক্তজিত 
হরয়রে 

০৬ উপরজ ো শনব িোহী 
অশিসো ,টকোেচো াঁদপু  ০১ ০২ ০১ ০২ 

িমোপ অক্তজিত 
হরয়রে 

০৭ উপরজ ো শনব িোহী অশিসো , 
মরহিপু  

০১ ০২ ০৪ ০৪ 
িমোপ অক্তজিত 
হরয়রে 

০৮ উপরজ ো শনব িোহী অশিসো , 
শি কুপো 

০১ ০২ ০১ ০২ 
িমোপ অক্তজিত 
হরয়রে 

০৯ উপরজ ো শনব িোহী অশিসো , 
হশ ণোকুণ্ডু 

০১ ০২ ০২ ০৩ 
িমোপ অক্তজিত 
হরয়রে 

 

উপ ু িক্ত শচে হরত টদখ্ো  োয়, এশি  ২০১৯ মোরস সক  কম িকতিো  িমোপ অক্তজিত হরয়রে।   
পশ দি িন শবব ণী প বতী মোরস  শতন তোশ রখ্  মরধ্য এ কো িো রয় টি ণ ক ো  সংশিষ্ট সক রক 
অনুর োধ্ কর ন। 

চসদ্ধোন্ত: িশত মোরস িমোপ অনু োয়ী বো তো  টবিী শডক্তজেো  টসন্টো  দি িন/পশ দি িন ক রত হরব এবং 
িশতরবদন এ কো িো রয় টি ণ ক রত হরব।   
 
 

িোস্তিোয়িকোরী:  উপপশ চো ক, স্থোনীয় স কো /অঝতঝরি জজলা প্রশাসক (শিক্ষো ও আইঝসটি)/ উপদজলা 
ঝনবযাহী অঝিসার (সক ) উপরজ ো, ক্তিনোইদহ।   
 

০৪। ওসয়ি জপার্য াল হালনাগাদকরণ: ওদয়ব জপাটয াল হালনাগাে করদণর ঝবদেদয় সভায় ঝবস্তাঝরত আদলাচ্না হয়। 
অঝতঝরি জজলা প্রশাসক (শিক্ষো ও আইঝসটি), ঝিনাইেহ সভায় বদলন, জজলা পর্যাদয় সকল প্রঝতিানই তথ্য বাাংলা 
ও ইাংদরঝজ ভাোদত আপদলাি কদরদেন। তদব উপদজলা পর্যাদয় এ হার সদতােজনক নয়। ঝবেয়টিদত উপদজলা ঝনবযাহী 
অঝিসারদের প্রদয়াজনীয় ঝনদেযশনা প্রোনদনর জনয অনুদরাি জনাদনা হয়। ঝনয়ঝমত নতুন তথ্য আপদলাি ও পুরাতন 
তথ্য সাংদর্াজন  করদত হদব। জকান অঝিস র্ঝে জপাটয াল হালনাগাে না কদর থ্াদক তা জেদখ বযবস্থা গ্রহদণর জনয 
সহকারী জপ্রাগ্রামারদক অনুদরাি জানান হয়।     

চসদ্ধোন্ত: টজ ো ও উপরজ ো প িোরয় সক  স কোশ  অশিস ও শিক্ষো িশতষ্ঠোন িধ্োনগণ বোং ো ও 
ইংর ক্তজ উভয় ভোষোরত তথয সংর োজন ক রবন এবং টমোবোই  নম্ব  ও ই-টমই  সংর োজন ক রবন।                                   

িোস্তিোয়িকোরী: িশতষ্ঠোন িধ্োন/সহকারী জপ্রাগ্রামার (সকল), ঝিনাইেহ। 
 

 ০৫। ই-ফোইচ িং কোর্ যক্রলের অগ্রগচত:  ই-িোইশ ং কো িক্ররম  অগ্রগশত প িোর োচনোয় অঝতঝরি 
জজলা প্রশাসক (শিক্ষো ও আইঝসটি) উপশস্থত সক রক জোনোন, বতিমোন স কো  শডক্তজেো  বোং োরদি 
শবশনম িোরণ   রক্ষয নোনোশবধ্ কো িক্রম গ্রহণ কর রে। এ  মরধ্য এ টজ োয় টমোে ৫৬ অশিরস ই-
িোইশ ং কো িক্রম চো ু  রয়রে। এশি  ২০১৯ মোরস উপরজ ো শনব িোহী অশিসো রদ  কো িো রয়  ই-
িোইশ ং সংক্রোন্ত তথয শনম্নরুপ:                                             

 



অশিরস  নোম বযবহো 

কো ী 
ডোক নশথ 

ডোক 
গ্রহণ 

শনষ্পন্ন  স্ব 
উরদযোরগ 
টনোে 

ডোক টথরক 
সৃক্তজত 
টনোে 

  
শনষ্পন্নকৃত 
টনোে 

টমোে 
পেজো ী 

উপরজ ো শনব িোহী 
অশিসোর   কো িো য়, 
ক্তিনোইদহ সদ  

০৬ 
 

২২৬ ১২০ ৩৪ ১০৪ ১২২ ৮০ 

উপরজ ো শনব িোহী 
অশিসোর   কো িো য়, 
কো ীগঞ্জ 

০৪ ৪১১ ৪৩০ ৫৭১ ৩৫৩ ৬৪৫ ৭৭৩ 

উপরজ ো শনব িোহী 
অশিসোর   
কো িো য়,টকোেচো াঁদপু  

০৪ ২৭৩ ২৮২ ১৫৪ ২১১ ২৮১ ২৮৭ 

উপরজ ো শনব িোহী 
অশিসোর   কো িো য়, 
মরহিপু  

০৩ ২০৬ ৮৭০ ৮৬ ৮৮ ২৪৫ ৯৪ 

উপরজ ো শনব িোহী 
অশিসোর   
কো িো য়,শি কুপো 

০৪ ৩৭৪ ৩৮৪ ১৩০ ৩৪৮ ৪১১ ১৫১ 

উপরজ ো শনব িোহী 
অশিসোর   
কো িো য়,হশ ণোকুণ্ডু 

০৩ ৩৯৮ ৪৬৬ ১০৪৫ ৩৯১ ১১৭৬ ৩৮৩ 

 

উপ ু িক্ত তথয হরত টদখ্ো  োয়, ই-িোইশ ং কো িক্ররম ক্তিনোইদহ সদ  েোড়ো সক  উপরজ ো  অবস্থোন 
ভো  তরব মরহিপুর   অবস্থো গতমোরস  তু নোয় ভো । এ শবষরয় আর ো ভো  ক রত হরব। টজ ো 
মশহ ো শবষয়ক কম িকতিো  কো িো য় ও টজ ো তথয অশিস সো োরদরি  মরধ্য ০১ নম্ব  অবস্থোন ধ্র  
ট রখ্রে। এ শবষরয় সভোপশত সভো  মোধ্যরম তোরদ রক ধ্নযবোদ জোনোন এবং এ অবস্থোন ধ্র   োখ্ো  
জনয অনুর োধ্ জোনোন। পোিোপোশি অনযোনয স কোশ  িশতষ্ঠোন িধ্োনরদ  ও সক  শচটঠ ই-িোইশ ং এ  
মোধ্যরম জো ী ক ো  অনুর োধ্ জোনোন।   
 

-৩- 
চসদ্ধোন্ত:  সক  অশিরস  অশিস িধ্োনগণ ই-িোইশ ং কো িক্রম আর ো বকৃ্তি ক রবন। সক  পে ই-
িোইশ ং এ  মোধ্যরম শনষ্পশি ক রবন। জরু ী িরয়োজরন এ কো িো রয়  সহকো ী টিোগ্রোমোর   সোরথ 
ট োগোর োগ ক রবন।    
 

িোস্তিোয়িকোরী: উপদজলা ঝনবযাহী অঝিসার (সকল)/সহকো ী কশমিনো  (আইশসটে)/ অনযোনয অশিরস  
অশিস িধ্োনগণ, ক্তিনোইদহ। 
০৬। চিশ্চিটো  হোশ্চিরো:  টজ ো শিক্ষো অশিসো  জোনোন এ টজ োয় ৪৬৯টে শিক্ষো িশতষ্ঠোরন  মরধ্য 
এ প িন্ত ৩১৫ টে শিক্ষো িশতষ্ঠোরন শডক্তজেো  হোক্তজ ো শসরেম চো  ুক ো হরয়রে। সক  সু্কর  শডক্তজেো  
হোক্তজ ো চো  ুহর  েোে েোেীসহ শিক্ষকরদ   থোসমরয় হোক্তজ  শনক্তিত হরব এবং শিক্ষো  পশ রবি 
শত ী হরব। এ শবষরয় সোশব িক সহর োশগতো িদোরন  জনয উপরজ ো শনব িোহী অশিসো রদ  পুন োয় 
অনুর োধ্ জোনোন।   
চসদ্ধোন্ত: সক  সু্কর  শডক্তজেো  হোক্তজ ো শসরেম চো  ু ক রত হরব শিক্ষক সহ েোে েোেীরদ  
 থোসমরয় সু্কর  উপশস্থশত শনক্তিত ক রত হরব।   
িোস্তিোয়িকোরী: উপদজলা ঝনবযাহী অঝিসার (সক )/ টজ ো/উপরজ ো শিক্ষো অশিসো ।                                                                     



০৭। মর্খ রোলস  চিশ্চিটো   যোি: টজ ো শিক্ষো অশিসো  জোনোন শডক্তজেো  বোং োরদি গড়ো   রক্ষয 
তথয ও ট োগোর োগ ি ুক্তক্ত অশধ্দপ্তর   মোধ্যরম   “সো ো টদরি শিক্ষো িশতষ্ঠোরন কম্পম্পউেো  ও ভোষো 
িশিক্ষণ  যোব স্থোপন” িীষ িক িকরে  আওতোয় ক্তিনোইদহ টজ োয় টমোে ৫৫ টে শিক্ষো িশতষ্ঠোরন 
“মর্খ রোলস  চিশ্চিটো   যোি” স্থোপন ক ো হরয়রে।  যোরব  কো িক্রম ভো ভরবই চ রে।  যোব 
িধ্োনগণ টকোন অশভর োগ জোনোনশন। এ  মরধ্য নতুন  যোবিোপ্ত ২০টে শিক্ষো িশতষ্ঠোরন  যোরব  
আসবোবপে ও  যোব স্থোপরন    ক ো হরয়রে এবং  যোপেপ, মোশিশমশডয়ো িদোরন  কো িক্রম চ মোন 
আরে। 
 
 
 

চসদ্ধোন্ত:  যোরব  কম্পম্পউেো  সহ সক   ন্ত্রপোশত বযবহোর  অশধ্ক  ত্নবোন হরত হরব।  যোরব  টকোন 
 যোপেপ বো মোশিশমশডয়ো ট ন হোশ রয় নো  োয় টসশদরক শবরিষ টখ্য়ো   োখ্রত হরব। টকোন সমসযো 
টদখ্ো শদর  তোৎক্ষশনকভোরব উপরজ ো শনব িোহী অশিসো রক জোনোরত হরব।   
িোস্তিোয়িকোরী: উপদজলা ঝনবযাহী অঝিসার (সকল)/ উপরজ ো মোধ্যশমক শিক্ষো অশিসো  (সকল)/ সহকো ী 
টিোগ্রোমো  (সক )।     
 

০৮। চিচিধ আল োচ্িো: টজ ো ও উপরজ ো মোধ্যশমক শিক্ষো অশিসো গণরক সক  সু্কর   িধ্োন 
শিক্ষকরদ  শনরয় িশতমোরস সভো কর    মোশিশমশডয়ো  মোধ্যরম ক্লোস টনয়োয় তথয েশবসহ 
আপর োরড  শনরদিিনো িদোরন  জনয সভোপশত অনুর োধ্ কর ন। িরয়োজরন তোরদ  ইন হোউজ 
িশিক্ষরণ  বযবস্থো গ্রহণ ক রত হরব।   
চসদ্ধোন্ত: শনয়শমত ইউশনয়ন শডক্তজেো  টসন্টো  পশ দি িন কর  িশতরবদন এ কো িো রয় টি ণ ক রত 
হরব। িশতমোরস  শতন তোশ রখ্  মরধ্য সভো  কো িশবব ণী ই-িোইশ ং এ  মোধ্যরম এ ক িো রয় টি ণ 
ক রত হরব এবং সক পে ই–িোইশ ং এ  মোধ্যরম শনষ্পশি ক রত হরব। শিক্ষকরদ  ইন হোউজ 
িশিক্ষরণ  বযবস্থো গ্রহণ ক রত হরব।   
 

িোস্তোিোয়লি: অশতশ ক্ত টজ ো িিোসক, শিক্ষো ও আইশসটে/ উপরজ ো শনব িোহী অশিসো  (সক )/ 
টজ ো ও উপরজ ো শিক্ষো অশিসো  (সক ) ক্তিনোইদহ।       

 

           অতঃপ  সভোয় আর জকান আদলাচ্য ঝবেয় না থ্াকায় সভাপঝত উপঝস্থত সকলদক িনযবাে জাঝনদয় 
সভার সমাঝপ্ত জঘােণা কদরন। 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

সর োজ কুমো  নোথ 
জজলা প্রশাসক   

ও 
সভাপঝত 

জজলা আইঝসটি কঝমটি 
 ঝিনাইেহ। 

টিোন- ০৪৫১-৬২৩০১ 
   E-mail: dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

                                                                                                                                                                   শজযষ্ঠ ১৪২৬ 
স্মারক নাং- ০৫.৪৪.৪৪০০.০১৯.০২.০০১.১৮-                                                      
তাঝরখ:-------------------------। 
                                                                                                                                                             
টম ২০১৯ 
অনুসলসপ িদয় অিগসত ও প্রসয়ােনীয় িযিিা গ্রহসণর েনয জপ্ররণ করা হসলা:   

mailto:dcjhenaidah@mopa.gov.bd


০১।  মাননীয় জাতীয় সাংসে সেসয, ঝিনাইেহ-১, ২, ৩ ও ৪ আসন ও উপদেষ্টা জজলা আইঝসটি কঝমটি, ঝিনাইেহ। 
০২।  সঝচ্ব, তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রর্ুঝি ঝবভাগ, িাক, জটঝলদর্াগাদর্াগ ও তথ্যপ্রর্ুঝি মন্ত্রণালয়, আগারগাাঁও, ঢাকা।   
০৩।  ঝবভাগীয় কঝমশনার, খুলনা ঝবভাগ, খুলনা। 
০৪।  পুঝলশ সুপার, ঝিনাইেহ। 
০৫।  উপ-পঝরচ্ালক, স্থানীয় সরকার, ঝিনাইেহ। 
০৬।  অঝতঝরি জজলা প্রশাসক (সাঝবযক/রাজস্ব/শিক্ষো ও আইঝসটি)/ ঝবজ্ঞ অঝতঝরি জজলা মযাঝজদেট, ঝিনাইেহ। 
০৭।  উপদজলা ঝনবযাহী অঝিসার, ঝিনাইেহ সের/শশলকুপা/ হঝরণাকুনু্ড/কালীগঞ্জ/জকাটচ্াাঁেপরু/মদহশপুর, ঝিনাইেহ ।   
০৮।  অধ্যক্ষ, ................................................................., ঝিনাইেহ। 
০৯।  জজলা .................................................................... কমযকতয া, ঝিনাইেহ। 
১০।   উপদজলা মািযঝমক শিক্ষো অঝিসার................................, ঝিনাইেহ। 
১১।   সহকারী জপ্রাগ্রামার, জজলা প্রশাসদকর কার্যালয়, ঝিনাইেহ। কার্যঝববরণীটি জজলা ওদয়ব জপাটয াদল প্রকাদশর 
জনয অনুদরাি করা হদলা। 
১২।   জনাব ............................................................................................।  
 
  
 

 সর োজ কুমো  নোথ  
  জজলা প্রশাসক  
     ঝিনাইেহ। 

 


