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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র 
িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা-২ 

www.doict.gov.bd
আইিস� টাওয়ার (১১ তলা), আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭

 

 

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৭.৯৯.০০৮.১৮.১০ তািরখ: 
২৫ অে�াবর ২০২০

৯ কািত�ক ১৪২৭

িবষয়: �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �লনা এবং �লনা �জলার অ�গত� সকল উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয় এর সােথ
একেযােগ ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র এর এক� িভিডও কনফােরি�ং আেয়াজন �সে�।

      উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র ক��ক আগামী ২৯/১০/২০২০ তািরখ �রাজ �হ�িতবার সকাল
১১:৩০ ঘ�কায় �লনা �জলা �শাসেকর কায �ালয় এবং উ� �জলার আওতাধীন সকল উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয় এর সােথ Zoom Cloud
Meetings সফটওয়�ােরর মা�েম একেযােগ এক� িভিডও কনফাের� আেয়াজেনর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। উ� িভিডও কনফােরি�ং এ
অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব এ. িব. এম আরশাদ �হােসন(অিতির� সিচব) এবং অিতির� মহাপিরচালক(��সিচব) উপি�ত থাকেবন। 

িভিডও কনফােরি�ং এর আেলাচ� িবষয়স�হঃ
CAMS/Social Safety Net Benefit Distribution Software স�িক�ত; 
�শখ রােসল িডিজটাল �াব �ক�;
She Power �ক�;
ই-ফাইিলং, ই�ারেনট কােনি�িভ� এবং অ�া� আইিস� অবকাঠােমাসহ আইিস� �বহােরর ��ে� মাঠ পয �ােয় উ�ূত সম�া ও
সমাধান িবষেয় সংি�� অংশীজেনর সােথ মতিবিনময়;
 িবিবধ; 

০২।   এমতাব�ায়, উি�িখত অ�ি�ত� িভিডও কনফােরে� সংি�� অংশীজনেদর উপি�িতসহ অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা।

                                Meeting ID: 828 6095 8431
                                Passcode: 878272

২৫-১০-২০২০

িবতরণ :
১) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �লনা
২) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, পাইকগাছা, �লনা
৩) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, �লতলা, �লনা
৪) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, িদঘিলয়া, �লনা
৫) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 

এ. িব. এম. আরশাদ �হােসন
মহাপিরচালক

�ফান: +৮৮ ০২-৪১০২৪০৭২
ফ�া�: +৮৮ ০২-৫৫০০৬৮৮২

ইেমইল: dg@doict.gov.bd
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কায �ালয়, �তরখাদা, �লনা
৬) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, ��িরয়া,�লনা
৭) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, ব�য়াঘাটা,�লনা
৮) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, দােকাপ, �লনা
৯) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, কয়রা , �লনা
১০) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, �পসা, �লনা

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৭.৯৯.০০৮.১৮.১০/১ তািরখ: ৯ কািত�ক ১৪২৭

২৫ অে�াবর ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালক, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
২) পিরচালক, অথ � ও �শাসন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৩) পিরচালক, পিরক�না ও উ�য়ন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৪) িসে�ম �ােনজার, িসে�� স �ােনজার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৫) উপ-পিরচালক, অথ �, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৬) উপ-পিরচালক, �শাসন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৭) উপ-পিরচালক, পিরক�না ও উ�য়ন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৮) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র , ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ(মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ�)
৯) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ(িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ�)
১০) �মইে�েন� ইি�িনয়ার, িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা-২, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র(ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
ক��ক িনিদ �� সমেয় িভিডও কনফােরি�ং আেয়াজন ও ��ুভােব স�ে�র যাবতীয় �ব�া �হেণর অ�েরাধ করা হেলা)
১১) ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর, িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
১২) CAMS �ডেভলপেম� টীম
১৩) ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �লনা(িনিদ �� সমেয় িভিডও কনফােরি�ং আেয়াজন ও ��ুভােব স�ে�র
যাবতীয় ��িত �হণ�ব �ক িভিডও কনফােরি�ং এ অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা)
১৪) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �লতলা, �লনা(িনিদ �� সমেয় িভিডও কনফােরি�ং আেয়াজন ও
��ুভােব স�ে�র যাবতীয় ��িত �হণ�ব �ক িভিডও কনফােরি�ং এ অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা)
১৫) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, পাইকগাছা, �লনা(িনিদ �� সমেয় িভিডও কনফােরি�ং আেয়াজন ও
��ুভােব স�ে�র যাবতীয় ��িত �হণ�ব �ক িভিডও কনফােরি�ং এ অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা)
১৬) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, িদঘিলয়া, �লনা(িনিদ �� সমেয় িভিডও কনফােরি�ং আেয়াজন ও
��ুভােব স�ে�র যাবতীয় ��িত �হণ�ব �ক িভিডও কনফােরি�ং এ অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা)
১৭) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �তরখাদা, �লনা(িনিদ �� সমেয় িভিডও কনফােরি�ং আেয়াজন ও
��ুভােব স�ে�র যাবতীয় ��িত �হণ�ব �ক িভিডও কনফােরি�ং এ অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা)
১৮) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, ��িরয়া, �লনা(িনিদ �� সমেয় িভিডও কনফােরি�ং আেয়াজন ও
��ুভােব স�ে�র যাবতীয় ��িত �হণ�ব �ক িভিডও কনফােরি�ং এ অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা)
১৯) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, ব�য়াঘাটা, �লনা(িনিদ �� সমেয় িভিডও কনফােরি�ং আেয়াজন ও
��ুভােব স�ে�র যাবতীয় ��িত �হণ�ব �ক িভিডও কনফােরি�ং এ অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা)
২০) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, দােকাপ, �লনা(িনিদ �� সমেয় িভিডও কনফােরি�ং আেয়াজন ও
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��ুভােব স�ে�র যাবতীয় ��িত �হণ�ব �ক িভিডও কনফােরি�ং এ অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা)
২১) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, কয়রা, �লনা(িনিদ �� সমেয় িভিডও কনফােরি�ং আেয়াজন ও
��ুভােব স�ে�র যাবতীয় ��িত �হণ�ব �ক িভিডও কনফােরি�ং এ অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা)
২২) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �পসা, �লনা(িনিদ �� সমেয় িভিডও কনফােরি�ং আেয়াজন ও
��ুভােব স�ে�র যাবতীয় ��িত �হণ�ব �ক িভিডও কনফােরি�ং এ অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা)
২৩) সহকারী ��া�ামার, িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
২৪) মহাপিরচালেকর �ি�গত সহকারী,ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র(মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।
২৫) অিফস কিপ।

২৫-১০-২০২০
এ. িব. এম. আরশাদ �হােসন 

মহাপিরচালক


