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িবষয়ঃ www.gazipur.gov.bd ওেয়ব পাটােলর মা েম “িডিজটাল মলা ২০২০”-এ অংশ হণ সংেগ। 
 

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, আগামী ২৭-২৯ ন ২০২০ তািরেখ এ জলায় “িডিজটাল মলা ২০২০” 
অনলাইন াটফম gazipur.gov.bd/site/view/digitalfair2020 ওেয়ব পাটােলর মা েম অ ি ত হেব। উ  
মলায় ০৫  ািভিলয়ন থাকেব। যথাঃ 

 
 ািভিলয়ন-০১ ই- সবাস হ। 
 ািভিলয়ন-০২ িডিজটাল স ার, পা  ই- স ার, এেজ  াংিকং, রাল ই-কমাস ও অ া  িত ানস হ 
 ািভিলয়ন-০৩ িশ া ও কমসং ান 
 ািভিলয়ন-০৪ িবিভ  াটআপ ও ত ণ উ াবকেদর উে াগ দশন 
 ািভিলয়ন-০৫ িজব শতবষ 
 

 এমতাব ায়, www.gazipur.gov.bd ওেয়ব পাটােলর মা েম “িডিজটাল মলা ২০২০”-এ অংশ হেণর জ  
উপের বিণত ািভিলয়ন উে খ বক ত র কাযালয়/দ রেরর িডিজটাল কায ম ট ট (িপিডএফ), েজে শন, ছিব এবং িভিডও 
আগামী ২৭ ন ২০২০ তািরেখর ত  উপা  তথা কনেট  ই- মইলঃ gmahbub@yahoo.com এ রণ িনি ত করার 
জ  অ েরাধ করা হেলা। যাগােযাগ ০১736957987 (সহকারী কিমশনার (আইিস ), গাজী র)। 

 

 
অ িলিপ াতােথ ও কাযােথঃ ( জ তার মা সাের নয়) 
ি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। 

 
 

া./ 
(উে  হািববা ফারজানা) 

সহকারী কিমশনার (আইিস ) 
জলা শাসেকর কাযালয়, গাজী র। 



১৮। উপপিরচালক, আ িলক পাসেপাট অিফস, গাজী র। 
১৯। জলা ত  অিফসার, গাজী র (িডিজটাল মলা ২০২০ িবষয়  মাইিকং করার অ েরাধসহ)। 
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। িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ, গাজী র। 
২৫। িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, গাজী র। 
২৬। জলা মৎ  কমকতা, গাজী র। 
২৭। িনবাহী েকৗশলী, িব িসএল, গাজী র। 
২৮। িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশলী অিধদ র, গাজী র। 
২৯। উপপিরচালক, পিরবার পিরক না, গাজী র। 
৩০। উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, গাজী র। 
৩১। জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, বাংলােদশ িশ  একােডমী, গাজী র। 
৩২। িশ কলা একােডমী, গাজী র। 
৩৩। সভাপিত/সাধারণ স াদক, স াব, গাজী র। 
৩৪। সভাপিত/সাধারণ স াদক, িডস ক াবল নটওয়াক, গাজী র। 
৩৫। জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, গাজী র। 
৩৬। ………………………………………., গাজী র। 
 
সদয় অবগিতর জ  রণ করা হেলা: ( জ তার মা সাের নয়)-  
১) নজারত ড  কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, গাজী র। 
২) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, গাজী র ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর 
জ )। 
৩) অিফস কিপ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


