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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্যালয়, ঝিনাইেহ 
আইঝসটি শাখা। 

   www.jhenaidah.gov.bd . 
 

জেলা আইসিটি কসিটির  মার্চ ২০১৯ িাসি অনুসিত িভার কার্যসিিরণী : 
 

সভাপঝত  : সর োজ কুমো  নোথ 
              জজলা প্রশাসক 
              ঝিনাইেহ। 

সভার তাঝরখ :  1৯-০৩-২০১৯ 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 তথ্যপ্রর্ুঝির বযাপক প্রসার ও বযবহাদরর উপর অঝিকতর গুরুত্বোর োপ কদর ঝেক ঝনদেযশনামূলক 
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 ার্য সূচর্:  
০১। গত সভার কার্ চচিিরণী চিশ্চিতকরণ: সভো  শুরুরত ফেব্ররুয়োশ  ২০১৯ মাদসর সভার 
কার্যঝববরণী সভায় পাঠ করা হয় এবাং কাদরা জকান ব্ক্তব্য আদে ঝকনা জানদত চ্াওয়া হয়। সভায় উপঝস্থত 
সেসযগণ কার্যঝববরণী সঠিকভাদব ঝলঝখত হদয়দে মদময সভাদক অবঝহত কদরন। 
 

চসদ্ধান্ত:  ফেব্ররুয়োশ  ২০১৯ মাদস অনুঝিত সভার কার্যঝববরণীর উপর কাদরা জকান আপঝি না থ্াকায় 
সবযসেঝতক্রদম অনুরমোশিত হয়। 
 

িাস্তিায়িকারী:  উপরজ ো শনব্ বোহী অশেসো  (সক )/ সহকো ী কশমিনো  (আইশসটি), ঝিনোইিহ। 
 

০২।(ক) মাচিচমচিয়া ক্লাসরুম: এ জজলায় সরকাঝর, জব-সরকাঝর সু্কল, কর জ ও মোদ্রোসোয় 
মাঝিঝমঝিয়া প্রদজক্টদরর মািযদম ক্লাস পঝরচ্াশ ত হরে । মোশিশমশিয়ো ক্লোসরুরম  জোনুয়োশ  ২০১৯ ও 
ফেব্ররুয়োশ  ১৯ মোরস  তথয শনম্নরূপ: 
 

ক্রশম

ক  
নং 

উপরজ

 ো  
নোম 

ফমোি শিক্ষো 
প্রশতষ্ঠোরন  
সংখ্যো 

মোশিশমশিয়ো 
ক্লোসরুম 
প্রোপ্ত শিক্ষো 
প্রশতষ্ঠোরন  
সংখ্যো 

 ফেব্ররুয়োশ  ১৯ 
মোরস  মোশিশমশিয়ো 
ক্লোসরুরম  মোধ্যরম 

পোঠিোন 
(মোশসক/িতক ো গড়) 

জোনুয়োশ  ১৯ মোরস  
মোশিশমশিয়ো 

ক্লোসরুরম  মোধ্যরম 
পোঠিোন 

(মোশসক/িতক ো গড়) 
০১ ঝিনোইি

হ সি  
কর জ 12 ১০ ৩৭.৩ ২৫.৬ 
সু্ক  7৬ 6৯ 
মোি ো

সো 
27 ১৯ 

০২ কো ীগ

ঞ্জ 
কর জ ১০ ০৮ ৩৬.৪ ১৭.৮ 
সু্ক  ৫০ 4৩ 
মোি ো

সো 
25 ২১ 

০৩ ফকোিচো াঁ

িপু  
কর জ ৮ ০৩ ৩৫.২ ১৪.৪ 
সু্ক  25 2২ 
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মোি ো

সো 
09 09 

০৪ মরহিপু

  
কর জ ১০ ১০ ৪৬.৩ ২৬.৫ 
সু্ক  46 4১ 
মোি ো

সো 
2৫ 20 

০৫ শি কু

পো 
কর জ ১৪ ১২ ১২.৫ ৯.৪ 
সু্ক  5৯ ৪২ 
মোি ো

সো 
14 ০৮ 

০৬ হশ ণোকু

ণরিু 
কর জ ৬ ০৭ ৮.৩ ৫.৪ 
সু্ক  4১ ৪১ 
মোি ো

সো 
1২ ১০ 

 ফমোি  ৪৬

৯ 
৩৯১   

       

উপর্ু বক্ত শচরে ফিখ্ো র্োয় সক  উপরজ ো  আপর োরি  হো  গত মোরস  তু নোয় ফব্রড়রে তরব্ 
১০০% হয়শন।  এ শব্ষরয় জোনরত চোওয়ো হর  শিক্ষো অশেসো  জোনোন, জোনুয়োশ  ২০১৯ মোরস  
তু নোয় ফেব্ররুয়োশ  মোরস আপর োরি  হো  ফব্রড়রে এব্ং ১৫ মোচব পর্ বন্ত আর ো ব্ঝৃি ফপরয়রে। এ 
শব্ষরয় মরহিপু  উপরজ ো এশগরয় আরে। এ ধ্ো ো অব্যোহত থোকরব্ তরব্ প্রোথশমক শব্িযো য় র্ুক্ত 
হওয়োয়  আপর োরি  হো  ব্োড়োরনো সম্ভব্ হরেনো। এ শব্ষরয় সহকো ী ফপ্রোগ্রোমো  জোনোন, শব্ষয়টি 
শনরয় এিুআইরত ফর্োগোরর্োগ ক ো হরয়রে। দ্রতুই এ সমসযো  সমোধ্োন হরব্ এব্ং িোব্  এশিকৃত 
শিক্ষো প্রশতষ্ঠোরন  তথয শির  তো সংরিোধ্ন ক ো হরব্।      

চসদ্ধান্ত: মোচব ২০১৯ সক  শিক্ষো প্রশতষ্ঠোরন মোশিশমশিয়ো ক্লোসরুরম  মোধ্যরম পোঠিোন ১০০% এ 
উন্নীত ক রত হরব্। ফকোন সমসযো ফিখ্ো শির  সহকো ী ফপ্রোগ্রোমো রি  সোরথ ফর্োগোরর্োগ ক ো ফর্রত 
পোর । িোব্  এশিকৃত শিক্ষো প্রশতষ্ঠোরন  নোম এক সপ্তোরহ  মরধ্য সংরিোধ্ন ক রত হরব্।             
 

িাস্তিায়িকারী:   ফজ ো ও উপরজ ো মোধ্যশমক শিক্ষো অশেসো  (সক ), ও সহকো ী ফপ্রোগ্রোমো , 
ঝিনোইিহ।   
                                                                         -২- 
০৩। ইউচিয়ি চিশ্চিটা  সসন্টার পচরদর্ চি:  ফজ ো প্রিোসক, স্থোনীয় স কো  শব্ভোরগ  
উপপশ চো ক, অঝতঝরি জজলা প্রশাসক (শিক্ষো ও আইঝসটি) এব্ং উপরজ ো শনব্ বোহী অশেসো গণ 
ফপৌ /ইউশনয়ন শিঝজিো  ফসন্টো  পশ িি বন/িি বন ক রেন। ফেব্ররুয়োশ  ২০১৯ মোরস  ইউশনয়ন 
শিঝজিো  ফসন্টো  িি বন/পশ িি বরন  তথয শনম্নরূপ:    
ক্রশম

ক 
নং 

িি বন/পশ িি বনকো ী কম বকতবো প্রমোপ অজবন  
মন্তব্য পশ িি ব

ন 
িি বন পশ ি

ি বন 
িি বন 

০১ ফজ ো প্রিোসক,ঝিনোইিহ - ০২ ০০ ০৩ প্রমোপ অঝজবত 
হরয়রে 

০২ উপপশ চো ক, স্থোনীয় স কো , 
ঝিনোইিহ 

০১ ০২ ০৮ ০০ 
প্রমোপ অঝজবত 
হরয়রে 



০৩ অশতশ ক্ত ফজ ো প্রিোসক (শিক্ষো ও 
আইশসটি), ঝিনোইিহ ০২ ০১ ০২ ০১ 

প্রমোপ অঝজবত  
হরয়রে 

০৪ উপরজ ো শনব্ বোহী অশেসো , 
ঝিনোইিহ সি  

০১ ০২ ০২ ০৬ 
প্রমোপ অঝজবত 
হরয়রে 

০৫ উপরজ ো শনব্ বোহী অশেসো , 
কো ীগঞ্জ 

০১ ০২ ০৪ ০০ 
প্রমোপ অঝজবত 
হরয়রে 

০৬ উপরজ ো শনব্ বোহী 
অশেসো ,ফকোিচো াঁিপু  ০১ ০২ ০১ ০২ 

প্রমোপ অঝজবত 
হরয়রে 

০৭ উপরজ ো শনব্ বোহী অশেসো , 
মরহিপু  

০১ ০২ ০৪ ০৪ 
প্রমোপ অঝজবত 
হরয়রে 

০৮ উপরজ ো শনব্ বোহী অশেসো , 
শি কুপো 

০১ ০২ ০১ ০২ 
প্রমোপ অঝজবত 
হরয়রে 

০৯ উপরজ ো শনব্ বোহী অশেসো , 
হশ ণোকুণরিু 

০১ ০২ ০২ ০৩ 
প্রমোপ অঝজবত 
হরয়রে 

 

উপর্ু বক্ত শচে হরত ফিখ্ো র্োয়, ফেব্ররুয়োশ  ২০১৯ মোরস সকর   প্রমোপ অঝজবত হরয়রে। প্রমোপ ব্ো 
তো  ফব্িী িি বন ও পশ িি বন ক ো  জনয সভোপশত উপশস্থত সক  সিসযরি  অনুর োধ্ জোনোন 
এব্ং মোরস  শতন তোশ রখ্  মরধ্য পশ িি বন প্রশতরব্িন ফজ ো কোর্ বো রয় ফপ্র রণ  জনয অনুর োধ্ 
কর ন। 

চসদ্ধান্ত: প্রশত মোরস প্রমোপ অনুর্োয়ী ব্ো তো  ফব্িী শিঝজিো  ফসন্টো  িি বন/পশ িি বন ক রত হরব্ 
এব্ং কোর্ বশব্ব্ ণী এ কোর্ বো রয় ফপ্র ণ ক রত হরব্।   
 
 

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

০৪। ওসয়ি জপার্য াল হালনাগাদকরণ:  ওদয়ব জপাটয াল হালনাগাে করদণর জনয সভায় ঝবস্তাঝরত আদলাচ্না 
হয়। অঝতঝরি জজলা প্রশাসক (শিক্ষো ও আইঝসটি), ঝিনাইেহ সভায় বদলন, জজলা পর্যাদয় অঝিকাাংশ প্রঝতিানই 
তথ্য বাাংলা ও ইদরঝজ ভাষাদত আপদলাি করদলও তা পঝরপণূয না বা ঝনয়ঝমত তথ্য সাংদশািন হদেনা। ঝবষয়টিদত 
নজর জেওয়ার জনয সহকারী জপ্রাগ্রামারদক অনুদরাি জানান হয়।     

চসদ্ধান্ত: সক  স কোশ  অশেস ও শিক্ষো প্রশতষ্ঠোন প্রধ্োনগণ ব্োং ো ও ইংর ঝজ উভয় ভোষোরত শনজ 
শনজ প্রশতষ্ঠোরন  তথয হো নোগোরি  কোর্ বক্রম অব্যোহত  োখ্রব্ন। ফকোন কম বকতবো ব্ো কম বচোশ  ব্ি ী 
হর  তোরি  নোম সংরর্োজন ব্ো শব্রয়োজন ক রব্ন এব্ং ফমোব্োই  নম্ব  ও ই-ফমই  সংরর্োজন 
ক রব্ন।                                   

িাস্তিায়িকারী: প্রশতষ্ঠোন প্রধ্োন/সহকারী জপ্রাগ্রামার (সকল), ঝিনাইেহ। 
 

 ০৫। ই-ফাইচ িং কার্ চক্রলমর অগ্রগচত:  ই-েোইশ ং কোর্ বক্ররম  অগ্রগশত পর্ বোর োচনোয় অঝতঝরি 
জজলা প্রশাসক (শিক্ষো ও আইঝসটি) উপশস্থত সক রক জোনোন, এরেস িু ইনে রমিন (এিুআই) 
ফপ্রোগ্রোম কতৃবক ব্তবমোন স কো  ফ োশষত রূপকল্প-২০২১ ব্োস্তব্োয়ন তথো শিঝজিো  ব্োং োরিি 
শব্শনম বোরণ   রক্ষয নোনোশব্ধ্ কোর্ বক্রম গহৃীত হরয়রে। এ ই ধ্ো োব্োশহকতোয় ই-েোইশ ং চো ু ক ো 
হরয়রে। ফেব্ররুয়োশ  ২০১৯ মোরস উপরজ ো শনব্ বোহী অশেসো রি  কোর্ বো রয়  ই-েোইশ ং সংক্রোন্ত 
তথয শনম্নরুপ:                                             

 

অশেরস  নোম ব্যব্হো িোক নশথ 



কো ী িোক 
গ্রহণ 

শনষ্পন্ন  স্ব 
উরিযোরগ 
ফনোি 

িোক ফথরক 
সৃঝজত 
ফনোি 

  
শনষ্পন্নকৃত 
ফনোি 

ফমোি 
পেজো ী 

উপরজ ো শনব্ বোহী 
অশেসোর   কোর্ বো য়, 
ঝিনোইিহ সি  

০৬ 
 

২৪৫ ৩৪১ ৬০ ২৬০ ২৮৫ ৯৮ 

উপরজ ো শনব্ বোহী 
অশেসোর   কোর্ বো য়, 
কো ীগঞ্জ 

০৪ ২৭৪ ৩৫৬ ১৪৯ ৩১২ ৩৭৯ ৩৩৮ 

উপরজ ো শনব্ বোহী 
অশেসোর   
কোর্ বো য়,ফকোিচো াঁিপু  

০৪ ২৬৩ ২৯৯ ১৪০ ১৯৫ ৩১২ ৩০৪ 

উপরজ ো শনব্ বোহী 
অশেসোর   কোর্ বো য়, 
মরহিপু  

০৩ ২৩৭ ২৩১ ৮০ ১০ ০ ৯৪ 

উপরজ ো শনব্ বোহী 
অশেসোর   
কোর্ বো য়,শি কুপো 

০৩ ৪৭৮ ৪১৯ ১৩০ ৪০৯ ৪২০ ২১১ 

উপরজ ো শনব্ বোহী 
অশেসোর   
কোর্ বো য়,হশ ণোকুণরিু 

০২ ২৩৮ ৩১৯ ২১১৩ ২২৯ ২২৩৮ ২২০ 

 

উপর্ু বক্ত তথয হরত ফিখ্ো র্োয়, ই-েোইশ ং কোর্ বক্ররম সক  উপরজ ো  অব্স্থোন ভো  তরব্ এ শব্ষরয় 
আর ো ভো  ক রত হরব্। ফজ ো মশহ ো শব্ষয়ক কম বকতবো  কোর্ বো য় ও ফজ ো র্ুব্ উন্নয়ন অশধ্িপ্ত  
ব্ োব্ ই ০১ নম্ব  অব্স্থোন ধ্র  ফ রখ্রে। এ শব্ষরয় সভোপশত মরহোিরয় তোরি রক ধ্নযব্োি জোনোন। 
ই-েোইশ ং কোর্ বক্রম আর ো ভো  ক ো  জনয সভোপশত উন্নয়ন সমন্বয় কশমটি  সভোয় আগত সক  
অশেরস  প্রধ্োনরি  অনুর োধ্ কর ন। 
চসদ্ধান্ত: সো ো ফিরি  মরধ্য ই-েোইশ ংএ ব্ োব্র   মরতো ১ নং অব্স্থোন ধ্র   োখ্োয় ফজ ো মশহ ো 
শব্ষয়ক কম বকতবো, ফজ ো র্ুব্ উন্নয়ন অশেসো  ও ফজ ো তথয অশেসো রক সভোপশত ধ্নযব্োি 
জোনোন। সক  অশেরস  অশেস প্রধ্োনগণ ই-েোইশ ং কোর্ বক্রম আর ো ব্ঝৃি ক রব্ন। সক  পে 
ই-েোইর   মোধ্যরম শনষ্পশি ক রব্ন।    
 

িাস্তিায়িকারী: উপদজলা ঝনবযাহী অঝিসার (সকল)/সহকো ী কশমিনো  (আইশসটি)/ অনযোনয অশেরস  
অশেস প্রধ্োনগণ, ঝিনোইিহ। 

 
-৩- 

০৬। চিশ্চিটা  হাশ্চিরা: এ ফজ োয় ৪৬৯টি শিক্ষো প্রশতষ্ঠোরন  মরধ্য এ পর্ বন্ত ৩১৫ টি শিক্ষো 
প্রশতষ্ঠোরন শিঝজিো  হোঝজ ো শসরেম চো  ুক ো হরয়রে এব্ং অব্শিষ্ট ১৫৪ টি সু্কর  শিঝজিো  
হোঝজ ো চো ু  শব্ষরয় প্ররয়োজনীয় ব্যব্স্থো গ্রহরণ  জনয সভোপশত ফজ ো শিক্ষো অশেসো রক শনরিবিনো 
প্রিোন কর ন এব্ং এ শব্ষরয় সোশব্ বক সহরর্োশগতো প্রিোরন  জনয উপরজ ো শনব্ বোহী অশেসো রি  
অনুর োধ্ জোনোন।   
চসদ্ধান্ত: জরুশ শভশিরত সক  সু্কর  শিঝজিো  হোঝজ ো শসরেম চো  ু ক রত হরব্ শিক্ষকরি  
র্থোসমরয় সু্কর  উপশস্থশত শনঝিত ক রত হরব্।   
িাস্তিায়িকারী: উপদজলা ঝনবযাহী অঝিসার (সক )/ ফজ ো/উপরজ ো শিক্ষো অশেসো ।                                                                     



০৭। সর্খ রালস  চিশ্চিটা   যাি :  শিঝজিো  ব্োং োরিি গড়ো   রক্ষয তথয ও ফর্োগোরর্োগ 
প্ররু্ঝক্ত অশধ্িপ্ত  কতৃবক ব্োস্তব্োয়নোধ্ীন “সো ো ফিরি  শিক্ষো প্রশতষ্ঠোরন কম্পিউিো  ও ভোষো প্রশিক্ষণ 
 যোব্ স্থোপন” িীষ বক  প্রকরল্প  আওতোয়  ঝিনোইিহ ফজ োয়  ফমোি ৫৫ টি শিক্ষো প্রশতষ্ঠোরন “সর্খ 
রালস  চিশ্চিটা   যাি” স্থোপন ক ো হরয়রে এ  মরধ্য নতুন  যোব্প্রোপ্ত ২০টি শিক্ষো প্রশতষ্ঠোরন 
 যোরব্  আসব্োব্পে ও  যোব্ স্থোপরন  ব্যয় ব্োব্ি ৩০,০০০/-িোকো প্রিোন ক ো হরয়রে এব্ং 
 যোপিপ, মোশিশমশিয়ো প্রিোরন  অরপক্ষোয় আরে। 
 
 
 

চসদ্ধান্ত:  যোরব্  কম্পিউিো  সহ সক  র্ন্ত্রপোশত ব্যব্হোর  অশধ্ক র্ত্নব্োন হরত হরব্। শিক্ষো 
অশেসো  ও সহকো ী ফপ্রোগ্রোমো গণ শনয়শমত  যোব্ পশ িি বন ক রব্ন এব্ং প্রশতরব্িন এ কোর্ বো রয় 
ফপ্র ণ ক রব্ন।  
িাস্তিায়িকারী: উপদজলা ঝনবযাহী অঝিসার (সকল)/ উপরজ ো মোধ্যশমক শিক্ষো অশেসো  (সকল)/ 
সহকো ী ফপ্রোগ্রোমো  (সক )।     
 

০৮। চিচিধ আল ার্িা: শনয়শমত  যোব্ পশ িি বন এব্ং সু্কর   প্রধ্োন শিক্ষকরি  শনরয় প্রশতমোরস 
সভো ক ো  জনয সভোপশত অনুর োধ্ জোনোন। প্রশতমোরস উরিযোক্তোরি  শনরয় সভো কর  আয় ব্ঝৃি  
শব্ষরয় প্ররয়োজনীয় ব্যব্স্থো গ্রহণ ক রত হরব্। তরব্ মরহিপু  উপরজ ো  স্বরুপপু  ও আজমপু  
ইউশনয়রন ইউশিশসরি  তথয আপর োরি সমসযো হরে। সহকো ী ফপ্রোগ্রোমো রক এ শব্ষয়টি ফিখ্ো  
জনয সভোপশত শনরিবিনো প্রিোন কর ন। শতশন ব্র ন.ব্োং ো ও .bd ফত শনব্ন্ধন ব্োধ্যতোমূর োক। এ 
শব্ষরয় মশন্ত্রপশ ষি শব্ভোরগ  শনরিবিনো  রয়রে। এ সংক্রোন্ত একটি শভশিও প্রিি বন ক ো হয় এব্ং 
সক  স কোশ  প্রশতষ্ঠোনরক পথৃক ওরয়ব্ সোইি ফখ্ো ো  জনয সভো  মোধ্যরম অনুর োধ্ জোনোন হয়।    
চসদ্ধান্ত: মোচব ২০১৯ মোরস  মরধ্য মোশিশমশিয়ো ক্লোরস  েশব্সহ তথয আপর োি ১০০% হরত হরব্। 
শনয়শমত ইউশনয়ন শিঝজিো  ফসন্টো  পশ িি বন কর  প্রশতরব্িন এ কোর্ বো রয় ফপ্র ণ ক রত হরব্।  
প্রশতমোরস  শতন তোশ রখ্  মরধ্য সভো  কোর্ বশব্ব্ ণী ই-েোইশ ং এ  মোধ্যরম এ কর্ বো রয় ফপ্র ণ 
ক রত হরব্ এব্ং সক পে ই–েোইশ ং মোধ্যরম শনষ্পশি ক রত হরব্। সক  স কোশ  অশেসরক 
.ব্োং ো ও .bd ফত পথৃক ওরয়ব্ সোইি খ্ু রত হরব্।      
িাস্তািায়লি: অশতশ ক্ত ফজ ো প্রিোসক, শিক্ষো ও আইশসটি/ উপরজ ো শনব্ বোহী অশেসো  (সক )/ 
ফজ ো ও উপরজ ো শিক্ষো অশেসো  (সক ) ঝিনোইিহ।       

 

           অতঃপ  সভোয় আর জকান আদলাচ্য ঝবষয় না থ্াকায় সভাপঝত উপঝস্থত সকলদক িনযবাে 
জাঝনদয় সভার সমাঝি জঘাষণা কদরন। 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

সর োজ কুমো  নোথ 
জজলা প্রশাসক   

ও 
সভাপঝত 

জজলা আইঝসটি কঝমটি 
 ঝিনাইেহ। 

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

                                                                                                                                                            
শচে, ১৪২৫ 

mailto:dcjhenaidah@mopa.gov.bd


স্মারক নাং- ০৫.৪৪.৪৪০০.০১৯.০২.০০১.১৮-                                                      
তাঝরখ:-------------------------। 
                                                                                                                                                            
মোচব, ২০১৯ 
অনুসলসপ িদয় অিগসত ও প্রসয়ােনীয় িযিিা গ্রহসণর েনয জপ্ররণ করা হসলা:   
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 তথ্যপ্রর্ঝুি 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 ............................................................................................।  
                                                                                                                                  
স্বো/- 
 
 

 সর োজ কুমো  নোথ  
  জজলা প্রশাসক  
     ঝিনাইেহ। 

 


