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িবষয়ঃ অনলাইন াটফেম “িডিজটাল মলা ২০২০” উদযাপন উপলে  আেয়ািজত সিমনাের অংশ হণ সংেগ। 
 

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, িডিজটাল মলা ২০২০ উদযাপন উপলে  "আগামীর বাংলােদশ ্ি  
িনভর িডিজটাল বাংলােদশ" শীষক সিমনার অনলাইন াটফেম (https://us02web.zoom.us/j/9194565494 
এবং Meeting ID: 9194565494) ২৯ ন ২০২০ তািরেখ সকাল ১১.০০ টায় অ ি ত হেব। উ  সিমনাের ধান অিতিথ 
িহেসেব উপি ত থাকেবন এস. এম. তির ল ইসলাম, জলা শাসক, গাজী র। 

 
এমতাব ায়, অনলাইন িডিজটাল মলা ২০২০ উদযাপন উপলে  অনলাইন াটফেম উ  সিমনাের অং গহণ করার জ  

অ েরাধ করা হেলা।  
 

 
িবতরণঃ ( জ তার মা সাের নয়)- 
০১। ধান িনবাহী কমকতা, গাজী র িস  কেপােরশন। 
০২। ময়র, গাজী র িস  কেপােরশন। 
০৩। ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, গাজী র। 
০৪। িসিভল সাজন, গাজী র। 
০৫। চয়ার ান, জলা পিরষদ, গাজী র। 
০৬। উপেজলা িনবাহী অিফসার (গাজী র সদর/ কাপািসয়া/ র/ কালীগ / কািলয়াৈকর), গাজী র। 
০৭। অ , ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ, গাজী র/ গাজী র সরকাির মিহলা কেলজ। 
০৮। সহকারী কিমশনার ( িম), (সকল), গাজী র। 
০৯। উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, গাজী র। 
১০। িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ, গাজী র। 
১১। িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র, গাজী র। 
১২। জলা ািণস দ কমকতা, গাজী র। 
১৩। জলা মৎ  কমকতা, গাজী র। 
১৪। জলা িশ া অিফসার, গাজী র। 
১৫। জলা াথিমক িশ া অিফসার, গাজী র। 
১৬। সহকারী পিরচালক, বাংলােদশ রাড া েপাট অথির  (িবআর এ), গাজী র। 
১৭। উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, গাজী র। 
১৮। উপপিরচালক, আ িলক পাসেপাট অিফস, গাজী র। 
১৯। জলা ত  অিফসার, গাজী র। 
২০। ধান িশ ক, রাণী িবলাসমিন সরকাির বালক উ  িব ালয়, গাজী র। 
২১। ধান িশ ক, জয়েদব র সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, গাজী র। 
২২। সহকারী া ামার (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, গাজী র (ওেয়ব সাইেড কােশর জ  অ েরাধসহ)।  
২৩। এিজএম, িবিসক, গাজী র। 
২৪। সভাপিত/সাধারণ স াদক, স াব, গাজী র। 
২৫। সভাপিত/সাধারণ স াদক, িডস ক াবল নটওয়াক, গাজী র। 

 
 

া./ 
(মা ন সরদার) 

, 
গাজী র। 



২৬। ………………………………………., গাজী র। 
 
অ িলিপ সদয় াতােথঃ ( জ তার মা সাের নয়)- 
০১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০২। িসিনয়র সিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০৩। িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা। 
০৪। মহাপিরচালক ( শাসন), ধানম ীর কাযালয়। 
০৫। ক  পিরচালক, একেসস  ইনফরেমশন া াম, ঢাকা। 
০৬। মহাপিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, আগারগ ও, ঢাকা। 
 


