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�না�শ 

 উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর �জলা ও উপেজলা পয �ােয়র  সকল 

কম �কত�া-কম �চারীগণ-�ক িনেদ �শ�েম জানােনা যাে� �য, �ণ �ঝড় ফণীর আঘাত হানার আশংকা রেয়েছ। এত� ে�ি�েত �জলা ও উপেজলা 

কায �ালেয়র সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর সকল ধরেণর �� আগামী 05/05/2019 তািরখ পয �� অথবা পরবত� িনেদ �শনা না �দওয়া পয �� 

এত� �ারা বািতল করা হেলা এবং সংি�� কায �ালেয় উপি�ত �থেক মাঠ �শাসনেক �েয়াজনীয় সহায়তা �দােনর জ� িনেদ �শ�েম 

অ�েরাধ করা হেলা।  

২। সারােদেশর িশ�া �িত�ােনর �ািপত �শখ রােসল িডিজটাল �াবস�হ িবেশষ কের উপ�লবত� অ�েল �য সকল �ােন 

কি�উটার/�াপটপসহ আ�ষি�ক য�পািত �িত হওয়ার আশংকা রেয়েছ। �স সকল �িত�ােনর সংি�� �ধানগণ-�ক আইিস� 

অিধদ�েরর সংি�� কম �কত�াগণ সত�কতা অবল�ন�ব �ক এসকল য�পািতর িনরাপ�া িবধান িনি�ত করার িনেদ �শনা �দান ও �যাগােযাগ 

র�া করার জ� িবেশষভােব অ�েরাধ করা হেলা। 

 

 

 
 
 

 
03/05/2019 

(�মা�াইন িব�াহ) 
(উপসিচব) 

উপ-পিরচালক (�শাসন) 
�ফানঃ ০২-৮১৮১২৬৫ (অিফস) 

ইেমইলঃddadmin@doict.gov.bd 

 

িবতরণ: (�জ��তার �মা�সাের নয়) 

1.  ��াগামার (সকল),ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র। 

2. সহকারী ��াগামার (সকল), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র। 

3. ক�উটার অপােরটর (সকল),ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র। 

 

অ�িলিপ (�জ��তার�মা�সােরনয়): 

1. অিতির� মহাপিরচালক, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭। 

2. পিরচালক (অথ � ও �শাসন/ পিরক�না ও উ�য়ন), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭। 

3. �জলা �শাসক (সকল)। 

4. উপ-পিরচালক (�শাসন/অথ �/পিরক�না ও উ�য়ন/িসে�ম ও �িশ�ণ), আইিস� অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা। 

5. ম�ীর একা� সিচব, ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত� ��ি� ম�ণালয় (মাননীয় ম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)। 

6. �িতম�ীর একা� সিচব, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)। 

7. সিচেবর একা� সিচব, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)। 

8. িসে�মস �ােনজার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭। 

    9.  মহাপিরচালেকর �ি�গত সহকারী, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)। 

10.  অিফস কিপ/ মা�ার ফাইল। 
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