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ন�র ৫৬.০৪.০০০০.০০১.১৮.০১৯.২০.১৫৭৩ তািরখ: 
০৯ নেভ�র ২০২১

২৪ কািত�ক ১৪২৮

িব�ি�/�না�শ

িবষয়: �শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন �ক�(২য় পয �ায়) এর আওতায় "�শখ রােসল �ল অফ িফউচার” এর জ� ��ত�ত
সফটওয়�ার বা�বায়ন িবষয়ক সভায় অংশ�হণ �সে�।

           উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, �শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন �ক� (২য় পয �ায়) এর মা�েম সারােদেশ �ািপত মা�িমক,

উ� মা�িমক বা সমপয �ােয়র ৫০০০� িশ�া �িত�ােন “�শখ রােসল িডিজটাল �াব” ও �িত� সংসদীয় আসেন ১� কের �মাট ৩০০�  “�শখ
রােসল �ল অফ িফউচার”  �াপেনর কায ��ম চলমান রেয়েছ।

০২।          িনব �ািচত �িত�ান�িলেত আ�িনক প�িতেত িশ�াদােনর জ� বত�মান কাির�লাম অ�যায়ী িডিজটাল কনেট� ��েতর উে�াগ �নয়া হেয়েছ। �শখ রােসল
�ল অফ িফউচাের �বহােরর জ� সফটওয়�ার ��ত করা হেয়েছ। িশ�াথ� ও িশ�কগেণর সহেজ �বহার উপেযাগী  ��ত�ত আ�িনক সফটওয়�ার (�ল অফ িফউচার
�ােনজেম� িসে�ম)   বা�বায়েনর জ� সংি�� �িত�ােনর   ��বান পরামশ �, মতামত ও সহেযািগতার জ� সভা করা �েয়াজন। এ িবষেয় এক� সভা আগামী
১৩/১১/২০২১ ি�: তািরখ �রাজ শিনবার   িনে�া� সময়�চী অ�যায়ী অনলাইন (�ম �াটফম �)-এ অ�ি�ত হেব।  

অনলাইন সভার সময়�চী
�িমক নং  অংশ�হণকারী  �জলারনাম

১ �শখ রােসল িডিজটাল �াব ও
 �শখ রােসল �ল অফ িফউচার 

এর জ� িনব �ািচত (১৭২)� 
 �িত�ান �ধান ও সংি�� কম �কত�া 

সকাল ১১:০০ ঘ�কা হেত 
��র ০১:০০ পয �� 

০৩।         উ� সভায় যথাসমেয় উপি�ত থাকার জ�।সংি�� সকলেক  িবেশষ অ�েরাধ করা হেলা।

 Zoom Meeting Link:  https://us02web.zoom.us/j/87299169531?

pwd=NDZCKzBGSHdJaHNzVDhjQzRzZC9mZz09 

Meeting ID: 872 9916 9531 

Password: sof

সং�ি�ঃ ১৭২ � �িত�ােনর �ড়া� তািলকা।  (352/potrojariAttachmentRef/464/0/16623) 
 

https://doict.nothi.gov.bd/352/potrojariAttachmentRef/464/0/16623


৯-১১-২০২১
�মাঃ �রজাউল মাক�দ জােহদী

�ক� পিরচালক (অিতির� দািয়�)
�ফান: ০২-৫৫০০৬৮২৬
ফ�া�: ০২-৫৫০০৬৮২৬

ইেমইল: pdsrdl@doict.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র অবগিতর জ�) ।
২) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র অবগিতর জ�)।
৩) �জলা �শাসক সকল। (সদয় অবগিতর জ�)
৪) উপেজলা িনব �াহী অিফসার সকল।(সদয় অবগিতর জ�)
৫) ��া�ামার(সকল), �জলা কায �ালয়, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র।
৬) ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর, িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র (তািলকা ও �ি�নামার ন�না কিপ ওেয়বসাইেট
�কােশর জ� অ�েরাধ করা হল।)
৭) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, সংি�� উপেজলা কায �ালয়।(আপনার উপেজলাধীন �শখ রােসল �ল অফ িফউচার
�াপেনর জ� িনব �ািচত �িত�ান �ধানগণেক সভায় উপি�িত িনি�ত করার অ�েরাধসহ)।
৮) উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসার, সংি�� উপেজলা কায �ালয়।(আপনার উপেজলাধীন �শখ রােসল �ল অফ িফউচার �াপেনর জ� িনব �ািচত
�িত�ান �ধানগণেক সভায় উপি�িত িনি�ত করার অ�েরাধসহ)।
৯) �েফসর ডঃ �মাহা�দ জািহ�র রহমান, Team Lead, JV of DDC Ltd. & MCC Ltd.(�ল অফ িফউচার এর িবষেয় উপ��
পরামশ �কেদর উপি�িত িনি�ত করার অ�েরাধসহ)
১০) জনাব তসিলম আহেমদ রােসল, স�ািধকারী �ম ি�েয়�ব।(আপনার �িত�ােনর িব�ািরত উপ�াপনাসহ উপ�� �িতিনিধেদর উপি�িত
িনি�ত করার অ�েরাধসহ)।
১১) িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর অ��/�ধান িশ�ক/ �পািরনেটনেড� (সকল)।


