
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি  অক্তিেপ্তর 

সালথা, ফক্তরেপুর। 

http://saltha.faridpur.gov.bd/  

 

যশখ রাদসল ক্তেবস-২০২১ উদ  াপন উপলদযে অনুক্তিত প্রস্তুক্ততমূলক সভার কা যক্তববরণীীঃ 

 

সভাপক্তত   :  যমাছাীঃ তাছক্তলমা আকতার, উপদজলা ক্তনব যাহী অক্তফসার, সালথা, ফক্তরেপুর 

তাক্তরখ : ১৪-১০-২০২১ ক্তরীঃ 

সময় :  ক্তবকালীঃ ৪.০০ ঘটিকা 

স্থান : উপদজলা ক্তনব যাহী অক্তফসাদরর কা যালয়, সালথা, ফক্তরেপুর  

উপক্তস্থক্তত : উপক্তস্থক্ততর ক্তববরণ পক্তরক্তশষ্ট ‘ক’যত সাংযুি।  

 

       সভাপক্তত উপক্তস্থত সকলদক স্বাগত জাক্তনদয় সভার কাজ শুরু কদরন। অতীঃপর ১৮ অদটাবর, ২০২১ তাক্তরখ যশখ রাদসল ক্তেবস-

২০২১  উে াপন সাংক্রান্ত তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর হদত প্রাপ্ত ০৭ অদটাবর, ২০২১ তাক্তরদখর ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.২৩.০১৯.২১-৫৯৭ 

সাংখ্যক স্মারদকর পত্র ও ক্তনদে যক্তশকা পাঠ কদর সভায় শুনাদনা হয়। যশখ রাদসল ক্তেবস-২০২১  উদ  াপদনর লদযে ক্তবস্তাক্তরত আদলাচনাদন্ত ক্তনদনাি 

ক্তসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।    

ক্রীঃ 

নাং 
তাক্তরখ সময় কম যসূক্তচ বাস্তবায়দন 

১ ১৭ অক্টোবর, ২০২১ সকাল ১১.০০ ঘটিকা 

উপস্থিত বক্তৃতো 

স্থবষয়ঃ স্থিয় শেখ রোক্েল 

স্থেক্ষোর্থীর বয়েঃ ৮ শর্থক্ে ১২ বছর হক্ত 

হক্ব 

িোনঃ উপক্েলো পস্থরষদ েক্েলন, েোলর্থো, 

ফস্থরদপুর 

যশখ রাদসল ক্তেবস-২০২১  

উদ  াপন কক্তমটি 

 

২ 

 

 

 

 

১৭ অক্টোবর, ২০২১ 

সকাল ১০.০০ ঘটিকা হদত 

একদ াদগ সালথা উপদজলার 

৩টি যশখ রাদসল ক্তিক্তজটাল 

ল্যাদব অনুক্তিতে কুইজ 

প্রক্ততদ াক্তগতার স্ব স্ব কম যকতযা 

ক্তবচারদকর োক্তয়ত্ব পালন 

করদবন। ক্তশযাথীগণ স্ব স্ব 

প্রক্ততিাদনর পার্শ্যবতী যশখ 

রাদসল ক্তিক্তজটাল ল্যাদব 

প্রক্ততদ াক্তগতায় অাংশগ্রহণ 

করদবন।  

কুইজ প্রক্ততদ াক্তগতা 

(৩য় শর্থক্ে ৭ম শেণী) 
 

িোনঃ শেখ রোক্েল স্থিস্থেটোল ল্যোব 

১। গস্থি উচ্চ স্থবদ্যোলয়  

েংস্থিষ্ট িস্থতষ্ঠোক্নর িধোন 

ও েহেোরী স্থেক্ষেবৃন্দ  

িোনঃ শেখ রোক্েল স্থিস্থেটোল ল্যোব 

২। েয়ঝোপ উচ্চ স্থবদ্যোলয় 

েংস্থিষ্ট িস্থতষ্ঠোক্নর িধোন 

ও েহেোরী স্থেক্ষেবৃন্দ 

িোনঃ শেখ রোক্েল স্থিস্থেটোল ল্যোব 

 ৩। স্থমতোলী স্থবদ্যোস্থনক্েতন  

েংস্থিষ্ট িস্থতষ্ঠোক্নর িধোন 

ও েহেোরী স্থেক্ষেবৃন্দ 

৩ 

 

১৮ অদটাবর, ২০২১ 

 

সকাল ৮.০০ ঘটিকা  

যশখ রাদসদলর ম্যুরোক্ল পুষ্পস্তবে অপ পণ 

স্থানীঃ উপদজলা পক্তরষে শহীে ক্তমনার 

চত্তর  

উপদজলা প্রশাসন, সালথা, 

ফক্তরেপুর  

৪ 

 

১৮ অদটাবর, ২০২১ 

 

সকাল ৯.৩০ ঘটিকা 

ক্তেবদসর যকন্দ্রীয় মূল অনুিানটি 

প্রদজটদরর মাধ্যদম সরাসক্তর প্রচার  

স্থানীঃ উপদজলা সদেলন কয  

১। উপদজলা প্রশাসন, 

সালথা, ফক্তরেপুর 

২। েহেোরী শিোগ্রোমোর 

(আইস্থেটি), েোলর্থো, 

ফস্থরদপুর  

৫ 

 

১৮ অদটাবর, ২০২১ 

 

সকাল ১১.৩০ ঘটিকা 

আদলাচনা সভা/দসক্তমনার ও পুরস্কার 

ক্তবতরণী 

িস্থতপোদ্যঃ শেখ রোক্েল দীপ্ত েক্য়োল্লোে 

অদম্য আত্মস্থবশ্বোে 

স্থানীঃ  উপক্েলো পস্থরষদ েক্েলন, 

েোলর্থো, ফস্থরদপুর 

১। উপদজলা প্রশাসন, 

সালথা, ফক্তরেপুর 

২। েহেোরী শিোগ্রোমোর 

(আইস্থেটি), েোলর্থো, 

ফস্থরদপুর 

 

 

http://saltha.faridpur.gov.bd/


২। উপক্তস্থত বিৃতার যমািাদরটরীঃ 

ক্রক্তমক নাং েম পেতপোর পেবী   কম যস্থল  

১ সহকারী ক্তশযা অক্তফসার সালথা, ফক্তরেপুর                                       

 

 

৩। ১৮ অক্টোবর, ২০২১ তোস্থরখ েোস্থতর স্থপতো বঙ্গবন্ধু শেখ ম্যস্থেবুর রহমোক্নর েস্থনষ্ঠ পুত্র শেখ রোক্েক্লর ৫৭তম েন্মবোস্থষ পেী ২০২১ উদযোপন 

উপলক্ক্ষ উপক্েলো েস্থমটি স্থনম্নরূপভোক্ব গঠন েরো হক্লোঃ  

ক্রক্তমক নাং নোম েস্থমটিক্ত পদস্থব 

 মোননীয় েংেদ েদস্য, ফস্থরদপুর-১ উপক্দষ্টো 

 যচয়ারম্যান, সালথা উপদজলা পক্তরষে, ফক্তরেপুর উপক্দষ্টো  

১ উপদজলা ক্তনব যাহী অক্তফসার, সালথা, ফক্তরেপুর সভাপক্তত 

২ উপদজলা কৃক্তষ অক্তফসার, সালথা, ফক্তরেপুর  েদস্য 

৩ উপদজলা প্রদকৌশলী, সালথা, ফক্তরেপুর েদস্য 

৪ উপদজলা ক্তশযা অক্তফসার, সালথা, ফক্তরেপুর েদস্য 

৫ উপদজলা মাধ্যক্তমক ক্তশযা অক্তফসার, সালথা, ফক্তরেপুর েদস্য 

৬ উপদজলা সমাজদসবা অক্তফসার, সালথা, ফক্তরেপুর েদস্য 

৭ উপদজলা ইন্সট্রাটর, সালথা, ফক্তরেপুর  েদস্য 

৮ উপদজলা যুব উন্নয়ন অক্তফসার, সালথা, ফক্তরেপুর                                           েদস্য 

৯ উপদজলা একাদিক্তমক সুপারভাইজার, সালথা, ফক্তরেপুর                                           েদস্য 

১০ সহকারী যপ্রাগ্রামার, তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর, সালথা, ফক্তরেপুর সেস্য সক্তচব 

 

 কক্তমটির কম যপক্তরক্তিীঃ 

✓ কক্তমটির সেস্যগণ যশখ রাদসল ক্তেবস-২০২১ এর সকল অনুিাদন অাংশগ্রহণ করদবন এবাং প্রক্ততটি অনুিানদক সাফল্য মক্তিত করদণ 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন। 

✓ কক্তমটির সেস্য সক্তচব অন্যান্য  উপ-কক্তমটির সাদথ সমন্বয় কদর প্রক্ততটি অনুিাদনর সাক্তব যক কা যক্রম উপদজলা ক্তনব যাহী অক্তফসারদক অবক্তহত 

করদবন। 

 

৪। উপ-কক্তমটি সমূহ:  

 

    ৪.১। উপক্তস্থত বিৃতা ক্তবষয়ক উপ-কক্তমটিীঃ 

ক্রক্তমক নাং েম পেতপোর নোম ও ঠিেোনো  েস্থমটিক্ত পদস্থব 

১ উপদজলা ক্তশযা অক্তফসার, সালথা, ফক্তরেপুর আহবাহয়ক 

২ সহকারী যপ্রাগ্রামার (আইক্তসটি), সালথা, ফক্তরেপুর                                       েদস্য 

৩ উপদজলা একাদিক্তমক সুপারভাইজার, সালথা, ফক্তরেপুর     সেস্য  

৪ উপদজলা ফোক্তসক্তলদটটর  সেস্য 

 

৪.২। কুইজ  প্রক্ততদ াক্তগতা ক্তবষয়ক উপ-কক্তমটিীঃ 

ক্রক্তমক নাং েম পেতপোর নোম ও ঠিেোনো েস্থমটিক্ত পদস্থব 

১ উপদজলা মাধ্যক্তমক ক্তশযা অক্তফসার, সালথা, ফক্তরেপুর আহবাহয়ক 

২ সহকারী যপ্রাগ্রামার (আইক্তসটি), সালথা, ফক্তরেপুর                                       েদস্য 

৩ সাংক্তিষ্ট প্রক্ততিাদনর প্রিান ক্তশযক, সালথা, ফক্তরেপুর সেস্য  

৪ সাংক্তিষ্ট প্রক্ততিাদনর আইক্তসটি ক্তশযক, সালথা, ফক্তরেপুর সেস্য 

 

 

কক্তমটির কম যপক্তরক্তিীঃ 



১।  থাসমদয় উপক্তস্থত বিৃতা ও কুইজ প্রক্ততদ াক্তগতা আদয়াজদন প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন।  

২। উপ-কক্তমটির আহবায়কগণ স্ব স্ব কক্তমটির সাক্তব যক কা যক্রম উপদজলা ক্তনব যাহী অক্তফসারদক অবক্তহত করদবন। 

৩। উি উপ-কক্তমটি ক্তবচারদকর দ্বাক্তয়ত্ব পালন করদবন। 

৪। ক্তেবসটি উে াপন উপলদয অনুদমাক্তেত ক্তিজাইন সমূহ অনুসরণপূব যক  বহুল প্রচাদরর জন্য 

✓ উপদজলা ও ইউক্তনয়ন প যায় ব্যানার প্রেশ যন করদত হদব।  

✓ উপদজলা প যায়র যফসবুক যপজ এর মাধ্যদম প্রচার করদত হদব।  

  

পক্তরদশদষ যশখ রাদসল ক্তেবস-২০২১  উদ  াপন উপলদযে গৃহীত সকল কম যসূক্তচদত সকল েপ্তদরর কম যকতযা ও কম যচারীদের অাংশগ্রহণ ও 

সহদ াক্তগতা কামনা কদর উপক্তস্থত সকলদক িন্যবাে জাক্তনদয় সভার সমাক্তপ্ত যঘাষণা করা হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

স্মারক নাং ৫৬.০৪.২৯৯০.০০০.০৬.০০৬.২১       তাক্তরখীঃ ১৪-১০-২০২১ ক্তরীঃ 

 

১। যচয়ারম্যান, সালথা উপদজলা পক্তরষে, ফক্তরেপুর ।  

২। উপদজলা ক্তনব যাহী অক্তফসার, সালথা, ফক্তরেপুর ।  

৩। ভাইস/মক্তহলা ভাইস যচয়ারম্যান, সালথা উপদজলা পক্তরষে, ফক্তরেপুর । 

৪। উপদজলা....................................................কম যকতযা, সালথা, ফক্তরেপুর ।  

৫। যচয়ারম্যান ,............................................ইউক্তনয়ন পক্তরষে, সালথা, ফক্তরেপুর । 

৬। অধ্যয/প্রিান ক্তশযক/.........................................................কদলজ/ উচ্চ ক্তবদ্যালয়/সালথা, ফক্তরেপুর । 

 

 

 

 

যমাছাীঃ তাছক্তলমা আকতার  

উপদজলা ক্তনব যাহী অক্তফসার ও 

সভাপক্তত 

যশখ রাদসল ক্তেবস 

উে াপন কক্তমটি, সালথা, ফক্তরেপুর  

 

টিপু সুলতান  

সহকারী যপ্রাগ্রামার  

ও  

সেস্য সক্তচব 

যশখ রাদসল ক্তেবস-২০২১  

উে াপন কক্তমটি, সালথা, ফক্তরেপুর  


