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রবষয়ঃ জাতীয় তথ্য ও যর্াগাকর্াগ প্রযুরি অবকাঠাক া উন্নয়ন (ইনক া-সিকাি ৩য় পর্ যায়) প্রকল্প ‘‘আমার গ্রাম;আমার শহর 

এবাং তারুণ্যের শক্তি’’ শীষ যক সেক্তমনার আণ্য াজন।     

 

উপযু যি রবষকয়ি যপ্ররিকত জানাকনা র্াকে যর্, যকারভড-১৯ এি ববরিক  হা ািী পরিরিরতকত গত ২৬  াচ য, ২০২০ রি: যেকক 

সািাকেশ কার্ যত লকডাউন অবিায় িকয়কে। গত ৩০ য , ২০২০ রি: পর্ যন্ত সিকািী প্ররতষ্ঠানসমূহ সাধািণ ছুটিি আওতায় রেল র্া ৩১ 

য , ২০২০ রি: তারিখ যেকক সীর ত আকাকি শুরু হকয়কে। সািা যেকশি সকল রশিা প্ররতষ্ঠান এখনও সাধািণ ছুটিি আওতায় িকয়কে। 

উদ্ভূত পরিরিরতকত সকল োপ্তরিক কার্ যক্রক ি িরবিতা যিাধককল্প সিকািী প্ররতষ্ঠানসমূকহি স্বাভারবক কার্ যক্র  অব্যাহত িাখা আবশ্যক। 

যস লকিে তথ্য ও যর্াগাকর্াগ প্রযুরি রবভাগ সভা, যসর নাি,  াঠ পর্ যাকয় পরিেশ যনসহ সকল গুরুত্বপূণ য কার্ যক্র  Online এি 

 াধ্যক  সিন্ন ককি আসকে। 

 

০২।     এ তাবিায়, আগা ী ১৯/০৮/২০২০ রিঃ তারিখ বুধবাি রবকাল ০৩:০০ ঘটিকায় যণ্যশার যজলায় Zoom 

Online এর মাধ্যণ্যম ইনণ্য া-েরকার ৩  পয যা  প্রকল্প কর্তযক আণ্য াক্তজত “আমার গ্রাম; আমার শহর এবং তারুণ্যের শক্তি” শীষ যক 

ওকয়ব যসর নাি অনুরষ্ঠত হকব। জনাব এন এ  রজয়াউল আল  রপএএ, রসরনয়ি সরচব, তথ্য ও যর্াগাকর্াগ প্রযুরি রবভাগ উি যসর নাকি 

প্রধান অরতরে রহকসকব উপরিত োককত সেয় সম্মরত জ্ঞাপন ককিকেন। এছাড়া প্রকল্প েংক্তিষ্ট েকল ক্তবষণ্য  োক্তব যক ক্তিক্ ক্তনণ্যি যশনা 

প্রিানপূব যক গুরুত্বপূন য বিব্য রাখণ্যবন জনাব পার্ যপ্রক্ততম সিব, ক্তনব যাহী পক্তরচালক(অক্ততক্তরি-েক্তচব), বাংলাণ্যিশ কক্তিউটার কাউক্তিল। 

ক্তবণ্যশষ অক্ততক্তর্ ক্তহণ্যেণ্যব আরও উপরিত োককবন জনাব ড. মু: আণ্যনা ার সহাণ্যেন হাওলািার, রবভাগীয় কর শনাি, খুলনা। উি ওকয়ব 

যসর নাকি আমার গ্রাম; আমার শহর বাস্তবা ণ্যন প্রকণ্যল্পর ভূক্তমকা এবং প্রকণ্যল্পর মাধ্যণ্যম ক্তনক্তম যত অবকাঠাণ্যমা ব্যবহার কণ্যর তারুণ্যের 

শক্তির যর্াযর্ ব্যবহার েংক্রান্ত কম যণ্যকৌশল ক্তবষ ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করণ্যবন জনাব ক্তবকর্ য কুমার স াষ, প্রকল্প পক্তরচালক(অক্ততক্তরি-

েক্তচব), ইনণ্য া-েরকার ৩  পয যা  প্রকল্প। ওণ্য ব সেক্তমনাণ্যর সভাপরতত্ব কিকবন জনাব সমা: তক্তমজুল ইেলাম খান, যজলা 

প্রশাসক, যণ্যশার। 

 

০৩।     বরণ যতাবিায়, উি ওণ্য ব সেক্তমনাণ্যর অত্র োণ্যর্ েংযুি তাক্তলকা  বক্তর্ যত কম যকতযাগণ্যর্র উপক্তস্থক্তত ক্তনক্তিতকরণ্যর্র 

লণ্যযে প্রণ্য াজনী  ব্যবস্থা গ্রহণ্যর্র জন্য ক্তনণ্যি যশক্রণ্যম অনুণ্যরাধ করা হল। ওণ্য ব সেক্তমনাণ্যর অাংশগ্রহকণি 

লকিে ID এবাং Password অরত শীঘ্রই যপ্রিণ কিা হকব।  

 
সাংযুরিঃ  বণ যনা কত- ০১ (এক) পাতা।  

 

 

       

যজলা প্রশাসক  

যণ্যশার 

 

অনুরলরপ:  

1।  াননীয় প্ররত ন্ত্রী  কহােকয়ি একান্ত সরচব, তথ্য ও যর্াগাকর্াগ প্রযুরি রবভাগ । 

2। রসরনয়ি সরচব  কহােকয়ি একান্ত সরচব, তথ্য ও যর্াগাকর্াগ প্রযুরি রবভাগ । 

3। রবভাগীয় কর শনাি  কহােকয়ি একান্ত সরচব, খুলনা রবভাগ, খুলনা। 

4। জুরনয়ি যনটওয়াকয যেশারলস্ট (খুলনা ও বরিশাল রবভাগ), ইনক া-সিকাি ৩য় পর্ যায় প্রকল্প । 

5। রনব যাহী পরিচালক  কহােকয়ি ব্যরিগত সহকািী, রবরসরস।    

6। েহকারী সনটও াকয ইক্তিক্তন ার, যণ্যশার, ইনক া-সিকাি ৩য় পর্ যায় প্রকল্প । 

7। ব্যবিাপনা পরিচালক, সার ট কর উরনককশনস রলর কটড।  

 

(ক াঃ নারসি উরিন) 

উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপ-সরচব) 

ইনক া-সিকাি ৩য় পর্ যায় প্রকল্প 

যসল নাং-০১৭১৬০৫৪৩১৭ 


