
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 

িড় াম 
আইিস  শাখা

World Telecommunication and Information Society Day-(WTISD) -2019 (িব
টিলেযাগােযাগ ও ত  সংঘ িদবস-২০১৯), ব ব  ােটলাইট-১ এর সফল উৎে পেণর বষ িত ও সবা িবপণন

কায েমর উে াধন উপলে  িত লক সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাছাঃ লতানা পারভীন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ১২-০৫-২০১৯ ি ঃ।
সভার সময় র ১২:০০ ঘ কা।

ান সে লনক , জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম।
উপি িত পিরিশ - “ক” 

                       উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অত:পর সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা
শাসক(সািবক), িড় াম “World Telecommunication and Information Society Day-

(WTISD) -2019 ((িবিব   টিল েয াগ ােয াগটিল েয াগ ােয াগ   ওও  তত   সংঘসংঘ   িদবসিদবস--২০১২০১৯৯)) ” পালন সং া  ডাক, টিলেযাগােযাগ
ও ত ি  ম ণালয়, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, শাসন-১ শাখা, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা’র ৩০/৪/২০১৯ ি ঃ
তািরেখর ১৪.০০.০০০০.০০১.০৬.০০১.১৭.৩৭৬ নং ারক প খানা সভায় উপ াপন কেরন। সভাপিত সকেলর ি  আকষণ
কের আগামী ১৮/০৫/২০১৯ ি : তািরখ“World Telecommunication and Information Security
Day (WTISD)-2019”এ জলায় পালেন সকেলর তঃ ত অংশ হণ ও সবা ক সহেযািগতা কামনা কেরন। িব ািরত
আেলাচনা শেষ িদবস  পালেনর লে  সবস িত েম িনে া  কম িচ আেয়াজেনর িস া  হীত হয়:

কম িচর িববরণ তািরখ ও সময় ান বা বায়েন

র◌্যািল
১৮/০৫/২০১৯ ি :
সকাল
১০.০০ টা

জলা শাসেকর কাযালয়, 
িড় াম হেত  

হেয় শাপলা চ র হেয় জলা 
শাসেকর কাযালেয় শষ হেব

জলা পযােয়র সকল 
সরকাির/ বসরকাির 
দ র/ িত ান ধান

 আকােশ ব ন উড়ােনা
১৮/০৫/২০১৯ ি :
সকাল
১০.৩০ টা

জলা শাসেকর কাযালয়, 
িড় াম া েণ

১) নজারত ড  
কােল র, িড় াম।
২) অ , 
কােল েরট ল এ  
কেলজ, িড় াম।
৩) সহকারী 

ব াপক, 
িব িসএল, িড় াম
৪) িনবাহী, টিলটক 
কা মার কয়ার, 

িড় াম।

আেলাচনা সভা:
Bridging the 
Standartigation Gap

১৮/০৫/২০১৯ ি :
সকাল
১০.৪৫ টা

জলা শাসেকর সে লনক , 
িড় াম।

জলা পযােয়র 
কমকতা (সকল) 
এবং 
জন িতিনিধগণ
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“রচনা িতেযািগতা” 
মা িমক পযােয় “ব ব  সােটলাইট: আমােদর 
গব” শীষক রচনা সেবা  ১৫০০ শে র মে ।
কেলজ পযােয় “িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ 
ব ব  ােটলাইট-১ এর িমকা” শীষক রচনা 
সেবা  ২০০০ শে র মে ।

১৬/৫/১৯ি : তািরেখর 
মে িবধাজনক ােন ১) জলা িশ া 

অিফসার, িড় াম।

            
বিণত কম িচ বা বায়েনর িনিম  িন িলিখত িস া  হীত হয়:

১)         র◌্যালীেত িশ া িত ােনর িশ াথ েদর অংশ হণ িনি ত করার জ  জলা িশ া অিফসার, িড় ামেক এবং সকল
সরকাির ও বসরকাির দ র/ িত ােনর কমকতা ও কমচারী অংশ হেণর জ  সংি  দ র/ িত ান ধানেক অ েরাধ করা
হেলা।

২)        কমপে  ২৫ জন কের িশ াথ েক র◌্যািলেত অংশ হণ িনি ত করার জ  অ , িড় াম সরকাির কেলজ,
িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ, িড় াম পিলেটকিনক ইনি উট, টকিনক াল ল এ  কেলজ, কােল েরট ল এ

কেলজ, িড় াম, িড় াম আিলয়া কািমল মা রাসা,  িড় ামেক অ েরাধ করা হেলা।

৩)         ২০ জন িশ  িতজন ২  কের ব ন উড়ােব। অিতিথ ে র কােছও ব ন দয়া হেব তারাও ব ন উড়ােবন। ব ন
সং হ ও ব ন উ য়ন কায েমর সািবক দািয়ে  সহকারী ব াপক, িব িসএল, িড় াম এবং িনবাহী, টিলটক কা মার
কয়ার, িড় ামেক অ েরাধ করা হেলা। েয়াজনীয় সং ক িশ র উপি িতর জ  অ , কােল েরট ল এ  কেলজ,
িড় ামেক অ েরাধ করা হেলা।

৪)         জলা িশ া অিফসার, িড় ামেক  এ জলার সকল মা িমক পযােয়র ছা ছা ীেদর অংশ হেণ “ব ব  সােটলাইট::
আমােদর গব” শীষক রচনা (সেবা  ১৫০০ শ ), কেলজ পযােয়র ছা ছা ীেদর অংশ হেণ “িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ
ব ব  ােটলাইট-১ এর িমকা” শীষক রচনা (সেবা  ২০০০ শ ) িতেযািগতা স  কের  ০৩ (িতন) জন কের ই

েপর মাট ০৬ (ছয়) জন িতেযাগী িনবাচন কের  ১৬/৫/২০১৯ ি : তািরেখর মে  ফলাফল আইিস  শাখা, জলা শাসেকর
কাযালয়, িড় ােম রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৫)          িদবেসর কম িচস হ াপক চারণার জ  জলা ত  অিফসার, িড় ামেক অ েরাধ করা হেলা।

৬)        র◌্যালী এবং  আকােশ ব ন উড়ােনা চলাকালীন েয়াজনীয় সং ক িলশ ফাস িনেয়ািজত কের লা র ার
েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িলশ পার, িড় ামেক অ েরাধ জানােনা হেলা।

                আেয়ািজত অ ানমালা সফল করেত সকেলর সহেযািগতা কামনা কের এবং উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয়
সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

মাছাঃ লতানা পারভীন 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০৩.০০৭.১৭.১৩২ তািরখ: 
১৩ ম ২০১৯

৩০ বশাখ ১৪২৬
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িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়/ সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) সিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, আগার াও, শর-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৪) কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র।
৫) িলশ পার, িড় াম।
৬) অিতির  জলা শাসক (সািবক)/(রাজ )/িব  অিতির  জলা ািজে ট, িড় াম।
৭) অ , ................................................................................................., িড় াম।
৮) ................................................................................................., িড় াম।
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িড় াম।
১০) নজারত ড  কােল র, িড় াম।
১১) সহকারী কিমশনার (সকল), ........................... শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম।
১২) জলা ত  অিফসার, িড় াম (তাে  বিণত সভায় যথাসমেয় মাইক সরবরাহ করার জ  অ েরাধ করা হেলা)।
১৩) জলা িশ া অিফসার, িড় াম।
১৪) সহকারী ব াপক, িব িসএল, িড় াম/িনবাহী, টিলটক কা মার কয়ার, িড় াম।
১৫) ……………………………………….., িড় াম।
১৬) অিফস, কিপ

 

মাছাঃ লতানা পারভীন 
জলা শাসক

৩


