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�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০১.১৮.০৫৯.২১.১৬৫১ তািরখ: 
 

২২ নেভ�র ২০২১

৭ অ�হায়ণ ১৪২৮

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

�ি�গ� �জলায় “�শখ রােসল িডিজটাল �াব” �াপেনর লে�� িশ�া �িত�ােনর �ড়া� তািলকা ��রণ 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 মানবস�দ উ�য়েন ত� ও

�যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র ক��ক বা�বায়নাধীন “�শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন �ক� (২য় পয �ায়)” এর আওতায় সারােদেশর িশ�া �িত�ান
(মা�িমক, উ� মা�িমক, মা�াসা, কেলজ বা সমপয �ােয়র িশ�া �িত�ান) িশ�া সংি�� সরকাির �িত�ান এবং িবিভ� সরকাির �িশ�ণ

�িত�ােন ৫০০০ (প�চ হাজার)� “�শখ রােসল িডিজটাল �াব” ও �ািপত �াব �থেক �িত� সংসদীয় আসেন ০১� কের �মাট ৩০০ (িতনশত)�

িশ�া �িত�ােন “�শখ রােসল �ল অব িফউচার” �াপন কাজ চলমান রেয়েছ। গত ০৩/০৯/২০২০ি�. তািরেখ মাননীয় �িতম�ী, ত� ও �যাগােযাগ

��ি� িবভাগ ক��ক আধা-সরকারী পে�র ��ি�েত মাননীয় সংসদ সদ� ও অ�া� �রফাের� হেত �া� তািলকা �ক� দ�র �থেক ��ত�ত
srdl.gov.bd সফটওয়�ােরর মা�েম অনলাইেন �জলা/উপেজলা আইিস� িবষয়ক কিম�র মা�েম যাচাই বাছাই কের অনলাইেন �িতেবদন

�দওয়ার জ� আপনােক অ�েরাধ করা হয়। তার ��ি�েত �ি�গ�  �জলা �থেক srdl.gov.bd সফটওয়�ােরর মা�েম �পািরশ �া� তািলকা

িডিপিপ’র শত�া�যায়ী অিধকতর যাচাই বাছাই �ব �ক “�শখ রােসল িডিজটাল �াব” �াপেনর জ� িশ�া �িত�ােনর তািলকা িন�বিণ �ত শেত�

অ�েমাদন করা হেয়েছ। 
শত�াবলী স�হ: 

 ক) উি�িখত িনব �ািচত �িত�ানস�েহর �কােনা�েত িনেদ �িশকা/�চকিল� অ�যায়ী �কান শত�/শত�স�েহর ঘাটিত পাওয়া �গেল পরবত� �য �কান

পয �ােয় উ� �িত�ানেক �াব �াপেনর কায ��ম হেত বাদ �দয়ার এখিতয়ার �ক� ক��প� সংর�ণ করেব।

 খ) উি�িখত িনব �ািচত �িত�ানস�েহর �ধানেক �ক� ক��প� ক��ক িনধ �ািরত �াব �রেনােভশন ও ইে�িরয়র িডজাইেনর শত�ািদ অ�সরণ কের
�াব �াপন করেত হেব।

 গ) �াব �াপেনর জ� �ড়া�ভােব িনব �ািচত �িত�ান �ধানেক �ক� ক��পে�র সােথ স�ািদত �ি�র সকল শত�ািদ যথাযথভােব অ�সরণ করেত

হেব।

০২।       �শখ রােসল িডিজটাল �ােবর অ�েমািদত �ড়া� তািলকা এতদস ে� ��রণ করা হেলা। সং�� তািলকা অ�যায়ী িনব �ািচত িশ�া �িত�ান

�ধানগণ �ক� দ�েরর সিহত ন�না �ি�নামা অ�যায়ী (কিপ সং��) ৩০০(িতনশত) টাকার নন-�িডিশয়াল ��াে� এক� সহেযািগতা �ি�নামা

�া�র স�� করেবন। ন�না �ি�নামা অ�যায়ী আগামী ০২/১২/২০২১ি�. তািরেখর মে� �ি�নামা স�াদন কের তা �ক� দ�ের ��রেণর

�েয়াজনীয় সহেযািগতা �দােনর জ� আপনােক িবেশষভােব অ�েরাধ করা হেলা।

০৩।        ইেতামে� “�শখ রােসল িডিজটাল �াব” �াপেন আপনার উে�াগ ও সহেযািগতা �শংসার দাবী রােখ। �াব �াপেনর সািব �ক কায ��েম

আপনার সহেযািগতা একা�ভােব কামনা করিছ।

সং�ি�:
 



১। �ি�গ� �জলায় িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর �ড়া� তািলকা (493/potrojariAttachmentRef/547/0/16623)

(324/potrojariAttachmentRef/475/0/16623) (1776/potrojariAttachmentRef/515/0/58)

(317/potrojariAttachmentRef/475/0/16623);
 ২। �ি�নামার ন�না কিপ; (182/potrojariAttachmentRef/435/0/16623)

 
৩। “�শখ রােসল িডিজটাল �াব” �াপন ও পিরচালনার িনেদ �িশকা। (184/potrojariAttachmentRef/435/0/16623)

(130/potrojariAttachmentRef/412/0/16623)

২৩-১১-২০২১

�জলা �শাসক 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, �ি�গ�

�মাঃ �রজাউল মাক�দ জােহদী

মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�)

�ফান: +৮৮ ০২-৪১০২৪০৭২

ফ�া�: +৮৮ ০২-৫৫০০৬৮৮২
ইেমইল: dg@doict.gov.bd

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০১.১৮.০৫৯.২১.১৬৫১/১(১২) তািরখ: 
 

৭ অ�হায়ণ ১৪২৮

২২ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নয়)। 

 
১) সিচব, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ।

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

িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর তািলকাসহ)।

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

িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর তািলকাসহ)।
 ৪) অিতির� �জলা �শাসক (িশ�া ও আইিস�), িশ�া ও আইিস�, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �ি�গ�

 
৫) ��া�ামার (অিতির� দািয়�), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �ি�গ�

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, গজািরয়া, �ি�গ�

 
৮) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �লৗহজং, �ি�গ�

৯) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �ি�গ� সদর, �ি�গ�
 

১০) সহকারী ��া�ামার, সহকারী ��া�ামার এর দ�র, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, টংিগবাড়ী, �ি�গ�
 ১১) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, িসরাজিদখান, �ি�গ�

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

২৩-১১-২০২১

ড. �ভিনসা রি�� 
 উপ �ক� পিরচালক (সাধারন) (অিতির� দািয়�)

https://doict.nothi.gov.bd/493/potrojariAttachmentRef/547/0/16623
https://doict.nothi.gov.bd/324/potrojariAttachmentRef/475/0/16623
https://doict.nothi.gov.bd/1776/potrojariAttachmentRef/515/0/58
https://doict.nothi.gov.bd/317/potrojariAttachmentRef/475/0/16623
https://doict.nothi.gov.bd/182/potrojariAttachmentRef/435/0/16623
https://doict.nothi.gov.bd/184/potrojariAttachmentRef/435/0/16623
https://doict.nothi.gov.bd/130/potrojariAttachmentRef/412/0/16623

