যদিও মানছি দূরত্ব
তবুও আছি সংযুক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প(২য় পর্যায়)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

নম্বর ৫৬.০৪.০০০০.০০১.১৮.০১৯.২০.১৫৭৩

তারিখ:

২৪ কার্তিক ১৪২৮
০৯ নভেম্বর ২০২১

বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ
বিষয়:

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প(২য় পর্যায়) এর আওতায় "শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার” এর জন্য প্রস্তুতকৃত
সফটওয়্যার বাস্তবায়ন বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর মাধ্যমে সারাদেশে স্থাপিত মাধ্যমিক,
উচ্চ মাধ্যমিক বা সমপর্যায়ের ৫০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে “শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব” ও প্রতিটি সংসদীয় আসনে ১টি করে মোট ৩০০টি “শেখ
রাসেল স্কুল অফ ফিউচার” স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০২।
নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য বর্তমান কারিকুলাম অনুযায়ী ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুতের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শেখ রাসেল
স্কুল অফ ফিউচারে ব্যবহারের জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের সহজে ব্যবহার উপযোগী প্রস্তুতকৃত আধুনিক সফটওয়্যার (স্কুল অফ ফিউচার
ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান পরামর্শ, মতামত ও সহযোগিতার জন্য সভা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি সভা আগামী
১৩/১১/২০২১ খ্রি: তারিখ রোজ শনিবার নিম্নোক্ত সময়সূচী অনুযায়ী অনলাইন (জুম প্লাটফর্ম)-এ অনুষ্ঠিত হবে।

ক্রমিক নং
১

০৩।

অনলাইন সভার সময়সূচী
অংশগ্রহণকারী
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও
শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার
এর জন্য নির্বাচিত (১৭২)টি
প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

জেলারনাম
সকাল ১১:০০ ঘটিকা হতে
দুপুর ০১:০০ পর্যন্ত

উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য।সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ অনুরোধ করা হলো।

Zoom Meeting Link: https://us02web.zoom.us/j/87299169531?
pwd=NDZCKzBGSHdJaHNzVDhjQzRzZC9mZz09
Meeting ID: 872 9916 9531
Password: sof
সংযুক্তিঃ ১৭২ টি প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত তালিকা। (352/potrojariAttachmentRef/464/0/16623)

৯-১১-২০২১
মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ০২-৫৫০০৬৮২৬
ফ্যাক্স: ০২-৫৫০০৬৮২৬
ইমেইল: pdsrdl@doict.gov.bd
সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্য) ।
২) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
৩) জেলা প্রশাসক সকল। (সদয় অবগতির জন্য)
৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকল।(সদয় অবগতির জন্য)
৫) প্রোগ্রামার(সকল), জেলা কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর।
৬) ওয়েবসাইট এ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সিস্টেম ও প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (তালিকা ও চুক্তিনামার নমুনা কপি ওয়েবসাইটে
প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল।)
৭) সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়।(আপনার উপজেলাধীন শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার
স্থাপনের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করার অনুরোধসহ)।
৮) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়।(আপনার উপজেলাধীন শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার স্থাপনের জন্য নির্বাচিত
প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করার অনুরোধসহ)।
৯) প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, Team Lead, JV of DDC Ltd. & MCC Ltd.(স্কুল অফ ফিউচার এর বিষয়ে উপযুক্ত
পরামর্শকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার অনুরোধসহ)
১০) জনাব তসলিম আহমেদ রাসেল, সত্ত্বাধিকারী টিম ক্রিয়েটিব।(আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত উপস্থাপনাসহ উপযুক্ত প্রতিনিধিদের উপস্থিতি
নিশ্চিত করার অনুরোধসহ)।
১১) নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/ সুপারিনটেনডেন্ট (সকল)।

