গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
আইিসিট শাখা
www.sunamganj.gov.bd
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তািরখ:

২৭ জ

১৪২৬

১০ জুন ২০১৯
িবষয়:
সূ :

ই -নিথ িবষয়ক িশ েণ অংশ হেণর লে তািলকা রণ।
তথ ও যাগােযাগ যুি অিধদ েরর ২৬.১২.২০১৮ তািরেখর
৫৬.০৪.০০০০.০০৩.০৭.০৩৫.১৫-৫৬৩ নং ারক।

উপযু িবষেয় সূে া
ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে য, জলার সকল উপেজলা মাধ িমক িশ া
অিফস ও াথিমক িশ া অিফেস ই-নিথ চালুর লে তথ ও যাগােযাগ যুি অিধদ র ও এটুআই এর সািবক
সহেযািগতায় এবং জলা শাসন, নামগে র আেয়াজেন চলিত জুন/২০১৯ মােস ই-নিথ িবষয়ক িশ ণ
কমশালা অ ি ত হেব। উ কমশালায় অংশ হেণর জ তঁার আওতাধীন িতিট উপেজলা মাধ িমক িশ া
অিফস ও উপেজলা াথিমক িশ া অিফস হেত একজন কমকতা ও একজন কমচারী মেনানয়নপূব ক তােদর
তথ ািদ িনে া ছক মাতােবক আগামী ১১ জুন, ২০১৯ তািরেখর মেধ acictsunamganj@yahoo.com ইমইেল িঠকানায় সফটকিপ (NIKOSHBAN) ও হাডকিপ এ কাযালেয়র আইিসিট শাখায় রেণর জ অ েরাধ
করা হেলা।
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১০-৬-২০১৯

অিতির

িবতরণ :
১) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস,
নামগ
২) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক
িশ া অিফসােরর কাযালয়, জলা াথিমক িশ া
অিফস, নামগ

দীপ িসংহ
জলা শাসক (িশ া ও আইিসিট)

ফান: ০৮৭১-৬১৬০৯
ইেমইল:
adcictsunamganj@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯০০০.০০৪.১১.০০১.১৮.১০৯(১৫)/১
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তািরখ:

২৭ জ ১৪২৬
১০ জুন ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) উপেজলা িনবাহী অিফসার………………..(সকল), নামগ , (তােকঁ িনধািরত তািরেখর
মেধ সংি অিফসসমূেহর কমকতা ও কমচারীেদর তািলকা রেণর লে
েয়াজনীয়
িনেদশনা দােনর জ অ েরাধ করা হেলা।)
২) সহকারী কিমশনার, গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
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