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�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০১.১৮.০৫৯.২১.৩০২ 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 চ��াম

�জলায় “�শখ রােসল িডিজটাল �াব” �াপেনর লে�� িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর �ড়া� তািলকা �থেক ০১� �িত�ােনর নাম

বািতলকরণ ও সহেযািগতা �ি�নামা �া�র না করা �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 মানবস�দ উ�য়েন ত� ও

�যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র ক��ক বা�বায়নাধীন “�শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন �ক� (২য় পয �ায়)”এর আওতায় সারােদেশ ৫০০০� "�শখ

রােসল িডিজটাল �াব" �াপেনর জ� উপ�� �িত�ান িনব �াচেনর কায ��ম চলমান রেয়েছ। ইিতমে� চ��াম �জলার িবিভ� �িত�ােন "�শখ

রােসল িডিজটাল �াব" �াপেনর জ� �িত�ােনর তািলকা �কাশ করা হেয়েছ। �কািশত তািলকায় অ�� �� চ��াম িস� কেপ �ােরশন এলাকার
আলকরণ �র আহমদ িস� কেপ �ােরশন হাই �ল এ "�শখ রােসল িডিজটাল �াব" �াপন করার মেতা উপ�� অবকাঠােমা না থাকায়, �িত�ােনর

নােমর �ড়া� তািলকা �থেক িনে�া� �িত�ােনর নাম বািতল করা হেলা। 

০২। �িত�ােনর ত�ঃ

�জলা  িনব �াচনী আসন উপেজলা  বািতল�ত �িত�ান
চ��াম  ২৮৬ চ��াম-৯  চ��াম িস� কেপ �ােরশন  আলকরণ �র আহমদ িস� কেপ �ােরশন হাই �ল

     ০৩।   এমতাব�ায় বািতল�ত উপেরা� �িত�ােনর সােথ �ি�নামা �া�র স�াদন না করার জ� অ�েরাধ করা হল।

৮-৩-২০২২

�জলা �শাসক 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, চ��াম

�মাঃ �রজাউল মাক�দ জােহদী

�ক� পিরচালক (অিতির� দািয়�)

�ফান: ০২-৫৫০০৬৮২৬

ফ�া�: ০২-৫৫০০৬৮২৬
ইেমইল: pdsrdl@doict.gov.bd

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০১.১৮.০৫৯.২১.৩০২/১(১১) 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, চ��াম
 

৪) �জলা িশ�া কম �কত�া, �জলা িশ�া অিফস, �জলা িশ�া অিফস, চ��াম
 ৫) ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, চ��াম

 
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) সহকারী ��া�ামার(সকল), �শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন (২য় পয �ায়)।
 ৮) িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর অ��/�ধান িশ�ক/ �পািরনেটনেড� (সকল)।
 

৮-৩-২০২২

ড. �ভিনসা রি�� 
 

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


