
িডিজটাল বাংলােদেশর অজ�ন 

উপ�ত সকল জনগণ 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�ক� পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন �ক�(২য় পয �ায়) 
ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র

 
আইিস� টাওয়ার, আগ�রগাও, ঢাকা- ১২০৭

www.sheikhrusseldigitallab.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০১.১৮.০৫৯.২১.৩১১ তািরখ: 
 

০৮ মাচ � ২০২২

২৩ ফা�ন ১৪২৮

িবষয়: ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র ক��ক বা�বায়নাধীন “�শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন �ক� (২য় পয �ায়)” এর আওতায়

ঝালকা�-২ আসেন “�শখ রােসল �ল অব িফউচার ” �াপেনর লে�� িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর �ড়া� তািলকা পিরবত�ন ও
সহেযািগতা �ি�নামা �া�র �সে�।

         উপ� �� িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে� �য, িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম �ােণ সারােদেশ আইিস� িশ�ার �ণগত মােনা�য়েনর উে�ে�

িশ�ায় ত� ও �যাগােযাগ ��ি�র �েয়াজনীয় অবকাঠােমা �াপন, আইিস�র িনত� ন�ন ��ি� �েয়ােগর মা�েম দ� মানবস�দ উ�য়েন ত�
ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র ক��ক বা�বায়নাধীন “�শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন �ক� (২য় পয �ায়)” এর আওতায় "�শখ রােসল �ল অব

িফউচার" �াপেনর জ� �েব � িনব �ািচত �িত�ােনর নােমর �ড়া� তািলকা �থেক িনে�া�ভােব �িত�ােনর নাম পিরবত�ন করা হেলা।

০২। �িত�ান� হলঃ

�জলা  িনব �াচনী আসন উপেজলা  �েব � িনব �ািচত �িত�ান পিরবিত�ত �িত�ান 

ঝালকা� ১২৬ ঝালকা�-২ ঝালকা� সদর
আকিলমা �মায়াে�ম �হােসন িড�ী
কেলজ

ঝালকা� সরকাির উ� িব�ালয়

     ০৩।   এমতাব�ায় �েব � িনব �ািচত উপেরা� �িত�ােনর সােথ �ি�নামা �া�র স�াদন না কের, পিরবিত�ত �িত�ােনর সােথ �ি�নামা �া�র

স�াদন করার জ� অ�েরাধ করা হল।

িবঃ �ঃ 

০১। বত�মােন �শখ রােসল �ল অফ িফউচার িহেসেব িনব �ািচত “ঝালকা� সরকাির উ� িব�ালয়” �িত�ান�েত �েব � িশ�া ম�ণালয় ক��ক �দ� �াব িব�মান

থাকায় �িত�ান�েত ��মা� “�শখ রােসল �ল অব িফউচার” �াপন হেব।        

৮-৩-২০২২

�জলা �শাসক 
�জলা �শাসেকর কায �ালয় 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, ঝালকা�

�মাঃ �রজাউল মাক�দ জােহদী

�ক� পিরচালক (অিতির� দািয়�)

�ফান: ০২-৫৫০০৬৮২৬
ফ�া�: ০২-৫৫০০৬৮২৬

ইেমইল: pdsrdl@doict.gov.bd



�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০১.১৮.০৫৯.২১.৩১১/১(১৩) তািরখ: 
 

২৩ ফা�ন ১৪২৮

০৮ মাচ � ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ� �ড়া�
িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর তািলকাসহ)।

 
২) িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ� �ড়া�

িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর তািলকাসহ)।
 

৩) অিতির� �জলা �শাসক (িশ�া ও আইিস�), �জলা �শাসেকর কায �ালয়, ঝালকা�।
 ৪) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, ঝালকা� সদর, ঝালকা�

 
৫) ��া�ামার (ভার�া�), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, ঝালকা�

৬) ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর, িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র (পে�র কিপ ওেয়বসাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।
 ৭) উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসার, উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফস, ঝালকা� সদর,ঝালকা�

 
৮) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, ঝালকা� সদর, ঝালকা�

৯) সহকারী ��া�ামার(সকল), �শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন (২য় পয �ায়)।
 

১০) িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর অ��/�ধান িশ�ক/ �পািরনেটনেড� (সকল)।
 

৮-৩-২০২২

ড. �ভিনসা রি�� 

উপ �ক� পিরচালক (সাধারন) (অিতির� দািয়�)


