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আইলসটি োওয়ায (১১ তরা), আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

নম্বয: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.১৮.৩৪২.১৭.১৬৭ তালযখ: 
৯ পাল্গুন ১৪২৭ 

২২ টপব্রুমা়লয ২০২১ 

অলপস আদদ 

            তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি অলধদপ্তদযয লনম্নফলণ িত ‘টপ্রাগ্রাভায (৬ষ্ঠ টগ্রড)’ দদয কভ িকতিাদক তাঁয নাদভয াদ ফলণ িত 

কভ িস্থদর যফতী লনদদ ি না টদয়া ম িন্ত লনদদ িরমেদভ সাংযুলি প্রদান কযা োদরা   

 

কাম িারয় নাভ ও দফী সাংযুলিকৃত কভ িস্থর টভাফাইর ও ইদভইর 

টজরা কাম িারয়, 

মুলিগঞ্জ  

জনাফ তালনয়া 

নূয, টপ্রাগ্রাভায 

প্রধান কাম িারয়, 

তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি 

অলধদপ্তয 

আগাযগাঁও, ঢাকা 

01819466392 

tania55.buet@gmail.com 

 

২।     উি কভ িকতিা সাংযুলিকৃত কভ িস্থদর টমাগদাদনয লনলভত্ত আগাভী ২৪/০২/২০২১ তালযদখয ভদে তাঁয ফতিভান কভ িস্থর টথদক 

অফমুি োদফন, অন্যথায় ২৪/০২/২০২১ তালযখ বুধফায অযাদে তায ফতিভান কভ িস্থর টথদক তাৎক্ষলণক অফমুি (Stand 

Released) ফদর গণ্য োদফন।  

৩।    মুলিগঞ্জ সদয উদজরা কাম িারদয়য দালয়ত্বপ্রাপ্ত সোকাযী টপ্রাগ্রাভায যফতী লনদদ িনা না টদয়া ম িন্ত টজরা কাম িারয়, 

মুলিগদঞ্জ অলতলযি দালয়ত্ব ারন কযদফন। লতলন লফলধ টভাতাদফক অলতলযি দালয়দত্বয বাতালদ প্রাপ্য োদফন।  

৪।        মথামথ কর্তিদক্ষয অনুদভাদনরমেদভ এ আদদ জাযী কযা োদরা। 

  

 ২২-২-২০২১ 

টভা  আলভরুর ইসরাভ 

উ-লযচারক 

 

নম্বয: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.১৮.৩৪২.১৭.১৬৭/১ তালযখ: 
৯ পাল্গুন ১৪২৭ 

২২ টপব্রুমা়লয ২০২১ 

অফগলত ও প্রদম়াজনীম় (প্রদমাজয টক্ষদে) ব্যফস্থা গ্রোদণয জন্য অনুলরল টপ্রযণ কযা োইর: (টজযষ্ঠতায লবলত্তদত নয়) 

১) অলতলযি ভোালযচারক, তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি অলধদপ্তয 

২) টজরা প্রাসক, মুলিগঞ্জ 

৩) লযচারক, অথ ি ও প্রাসন, তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি অলধদপ্তয 

৪) লযচারক, লযকল্পনা ও উন্নয়ন, তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি অলধদপ্তয 

৫) উ-লযচারক, অথ ি, তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি অলধদপ্তয 

৬) লসদেভ ম্যাদনজায, তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি অলধদপ্তয 

৭) ভাননীয় প্রলতভন্ত্রীয একান্ত সলচফ, প্রলতভন্ত্রীয দপ্তয , তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি লফবাগ 

৮) লসলনয়য সলচদফয একান্ত সলচফ, লসলনয়য সলচদফয দপ্তয, তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি লফবাগ 

৯) উদজরা লনফ িাোী অলপসায, ................................. 

১০) ওদয়ফসাইে এযাডলভলনদেেয, লসদেভ ও প্রলক্ষণ, তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি অলধদপ্তয 

১১) টপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি অলধদপ্তয, মুলিগঞ্জ 

১২) জনাফ, ................................................... 

১৩) টজরা লোসাফযক্ষণ কভ িকতিা, .......................................... 

১৪) উদজরা লোসাফযক্ষণ কভ িকতিা, ............................................. 

১৫) ভোালযচারদকয ব্যলিগত সোকাযী, তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি অলধদপ্তয 

১৫) অলপস কল 

  

 ২২-২-২০২১ 

টভা  আলভরুর ইসরাভ 

উ-লযচারক 

 

 


