
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর 

যেলো কো যোলয়, লোলমক্তিরহোট  

http://doict.lalmonirhat.gov.bd 
 

স্মারক নাং-  ৫৬.০৪.৫২০০.০০০.২৫.০০১.১৯-১৬ তোক্তরখঃ 
২১ ফোল্গুি, ১৪২৯ 

0৬ মোর্ য ২০২৩ 

 

ববষয়: যেলো প যোযয় ক্তিক্তেটোল িক্তি (ক্তি-িক্তি) ক্তিষয়ক প্রক্তিক্ষযে অংিগ্রহে প্রসযে। 

 

সূত্র: তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তযরর ০৮/১২/202২ তোক্তরযখর 56.04.0000.010.20.00২.২২-১৪১ নাং স্মারক।  

 

উপর্যকু্ত ববষয় ও সূদত্রর পবরদপ্রবিদত জানাদনা যাদে যয, তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তযরর আযয়োেযি ও যেলো 

প্রিোসযির সহয োক্তগতোয় যেলো প যোযয়র অক্তফসসমূযহর কম যকতযো/কম যর্োরীযদর অংিগ্রহযে ০১ ক্তদিব্যোপী ক্তি-িক্তি ক্তিষয়ক প্রক্তিক্ষে 

আগোমী ১3 মোর্ য, ২০২3 তোক্তরখ সকোল ১০:০০ টো হযত ক্তিকোল 4:০০ টো প যন্ত অিলোইি প্ল্যোটফম য (zoom) এর মোধ্যযম অনুক্তিত 

হযি।  

 উি প্রক্তিক্ষযে, সংযুি তোক্তলকো অনু োয়ী মযিোিীত অক্তফসসমূযহর 01 েি প্রক্তিক্ষেোিী মযিোিয়িপূি যক পত্র 

doict.lalmonirhat@gmail.com ইযমইযল যপ্ররে করতঃ ক্তিম্নিক্তে যত আইক্তি, পোসযকোযির মোধ্যযম  িোসমযয় ক্তিক্তিও 

কিফোযরক্তসং (Zoom) এর মোধ্যযম প্রক্তিক্ষযে অংিগ্রহে করোর েন্য অনুযরোি েোিোযিো হযলো।    

 

Meeting ID:  560 996 2729 

Passcode:  123456 

 

সংযুক্তিঃ মযিোিীত অক্তফসসমূযহর তোক্তলকো ০১ (এক) ফদ য। 

 

 

 

 

 

 

 

সদয় অিগক্তত ও কো যোযি যঃ 

1। মহোপক্তরর্োলক, তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর, ঢোকো। 

2। যেলো প্রিোসক, লোলমক্তিরহোট। 

3। অক্তফস কক্তপ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

যজলা কা যালয়, লোলমক্তিরহোট 

www.doict.lalmonirhat.gov.bd 

 

 

যজলা প যাদয়র সরকাক্তর অক্তিসসমূদের কর্ যকতযা/ কর্ যচারীগদণর ০১ (এক) ক্তেনব্যাপী ক্তিজিটাল নজি (জি-নক্তি) ক্তবষয়ক 

অনলাইন প্রক্তশক্ষদণর জন্য র্দনানীত অক্তিসসমূদের তাক্তলকা 

 

প্রক্তশক্ষদণর তাক্তরখ: ১৩ র্াচ য, ২০২৩ ক্তি: 

সর্য়: সকাল ১০.০০ টা-ক্তবকাল ৪.০০ টা 

 

ক্রর্ অক্তিদসর নার্ প্রক্তশক্ষণািীর সাংখ্যা 

1.  যজলা প্রশাসদকর কা যালয়, লালর্ক্তনরোট ০২ জন 

2.  পুজলশ সুপারেে কার্ যালয়, লালমজনেহাট ০১ জন 

3.  জিলা পজেষদ, লালমজনেহাট ০১ জন 

4.  ক্তসক্তিল সাজযদনর কা যালয়, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

5.  উপপক্তরচালদকর কা যালয়, কৃক্তষ সম্প্রসারণ অক্তিেপ্তর, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

6.  গণপূতয ক্তবিাগ, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

7.  সড়ক ও জনপি ক্তবিাগ, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

8.  র্ােকদ্রব্য ক্তনয়ন্ত্রন অক্তিেপ্তর, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

9.  যজলা র্ৎস্য কর্ যকতযার কা যালয়, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

10.  যজলা প্রাক্তণসম্পে কা যালয়, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

11.  জনস্বাস্থ্য প্রদকৌশল অক্তিেপ্তর, লালর্ক্তনরোট  ০১ জন 

12.  যজলা কারাগার, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

13.  ক্তনব যােী প্রদকৌশলীর কা যালয়, জশক্ষা প্ররকৌশল অজিদপ্তে, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

14.  উপপক্তরচালদকর কা যালয়, ক্তবআরক্তিক্তব, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

15.  যজলা ক্তনব যাচন অক্তিস, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

16.  ক্তনব যােী প্রদকৌশলীর কা যালয়, এলক্তজইক্তি, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

17.  আঞ্চক্তলক পাসদপাট য অক্তিস, লালর্ক্তনরোট  ০১ জন 

18.  িহর সমোেযসিো কো যোলয়, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

19.  যজলা তথ্য অক্তিস, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

20.  ক্তনব যােী প্রদকৌশলীর কা যালয়, যনসদকা, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

21.  যজলা পক্তরবার পক্তরকল্পনা অক্তিস, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

22.  ক্তপটিআই, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

23.  যেলো একোউন্টস এন্ড ক্তফন্যোস অক্তফসোযরর কো যোলয়, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

24.  যজলা ক্তশশু একাদিক্তর্, লালর্ক্তনরোট ০১ জন 

25.  ক্তিক্তসক, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

26.  যেলো সরকোক্তর গেগ্রন্থোগোর, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

27.  ইসলোক্তমক ফোউযন্ডিি, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

28.  ক্তিআরটিএ, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

29.  কৃক্তষ ক্তিপিি অক্তিদপ্তর, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

30.  যেলো উপোনুিোক্তিক ক্তিক্ষো ব্যযযরো, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

31.  েোতীয় যিোিো অক্তিকোর সংরক্ষে অক্তিদপ্তর, লোলমক্তিরহোট 

 

০১ জন 

  

অপে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 

 



ক্রর্ অক্তিদসর নার্ প্রক্তশক্ষণািীর সাংখ্যা 

32.  যেলো ক্রীড়ো অক্তফস, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

33.  যেলো পক্তরসংখ্যোি অক্তফস, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

34.  যেলো সঞ্চয় অক্তফস/ব্যযযরো, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

35.  যেলো িীে প্রতযয়ি অক্তফস, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

36.  ফোয়োর সোক্তি যস ও ক্তসক্তিল ক্তিযফস, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

37.  মক্তহলো ক্তিষয়ক অক্তিদপ্তর, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

38.  েোতীয় মক্তহলো সংস্থো, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

39.  পল্লী ক্তিদ্যযৎ সক্তমক্তত অক্তফস, লোলমক্তিরহোট ০১ জন 

যর্াট= ৪০ জন 
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ক্তিক্তজটাল নক্তি (ক্তি-নক্তি) প্রক্তশক্ষণ সূক্তচ: 

 

র্াধ্যর্: অনলাইন Zoom প্লাটির্ য                                                                           তাক্তরখ: ১৩ মার্ য, ২০২৩ 

 

 

 

সময় ববষয় প্রবশিণ পদ্ধবত 

০৯:৩০-০৯:৪৫ যরক্তেযেিি  

০৯:৪৫-১০:০০ উদবাধনী পব ু  

১০:00-11:30 

 

বি-নবি বসদেম পবরবিবত, পবলবস গাইিলাইন ও সাংবিপ্ত যপ্রদজদেশন, লগইন 

প্রবিয়া, UI পবরবিবত, িাক আপদলাি ও OCR এর ব্যবহার 
ব্যবহাবরক 

খসড়া িাক সাংরিণ ও যপ্ররণ, নাগবরক িাক আপদলাি ও যপ্ররণ,  আগত 

িাক, িাক বসল ততবর করা, িাক যপ্ররণ, িাক ট্র্যাবকাং, িাক ট্যাবগাং, িাক 

সাি,ু যপ্রবরত িাক যেখা ও িাক বনষ্পবি করা ও সাংর্যবক্ত যশয়াবরাং 

ব্যবহাবরক 

ব্যবক্তগত য াল্ডার, িাক বাছাইকরন ও বাছাইকৃত িাক ও িাক যমন্যযর ববস্তাবরত 

আদলািনা, বসদেদম িাক নবিজাত করার প্রবিয়া, িাক আকাুইভ করার 

প্রবিয়া, আকাুইভি ও নবিজাতকৃত িাক য রত আনার প্রবিয়া, বনবন্ধন ববহ 

এবাং প্রবতদবেন 

ব্যবহাবরক 

১১:৩০-11:৪০ ববরবত  

১১:৪০-০১:১০ 

বি- াইল (নবি) নতুন বসদেদম নবির ধরন ততবর, নবি ততবর, নবিদত অন্যদমােন 

যেওয়া, নবি যলদভবলাং, বনয়বন্ত্রত, কাযবুেবস ও স্বািবরত এর ববস্তাবরত 

আদলািনা এবাং পূদব ুততবরকৃত নবি সম্পােনা করা 

ব্যবহাবরক 

আগত/দপ্রবরত/সকল নবি যমন্যযর যনাট তাবলকা ও নবি তাবলকা এর ববস্তাবরত 

ধারণা প্রোন, নতুন বসদেদম িাক নবিদত যপশ করার প্রবিয়া, নবিদত বসদ্ধান্ত 

যেওয়া, অন্যদেে যলখা, যনাদট বববভন্ন ধরদনর পতাকা, যনাটান্যদেে ও সাংর্যবক্ত 

প্রোন 

ব্যবহাবরক 

0১:1০-02:১০ ববরবত 
 

0২:১0-03:40 

যনাটাাংদশ ভদয়স টু যটক্সট এর ব্যবহার, অন্যদেে সম্পােনা ও পরবতী প্রাপকদক 

পাঠাদনা, খসড়া অন্যদেে সাংরিণ ও  খসড়া পত্র ততবরর প্রবিয়া 

ব্যবহাবরক 

পদত্রর ধরন এবাং সরকাবর, আধা-সরকাবর, স্মারকপত্র, প্রবতদবেন ও সারসাংদিপ 

ইতযাবে ততবরর প্রবিয়া, পত্র সম্পােনা, খসড়াপত্র 

অন্যদমােন, পত্রজারীকরণ ও নবি বনষ্পবি করা 

ব্যবহাবরক 

পত্রজারী গ্রুপ, গাি ু াইল, যনাদট অন্যদমােন পযাুদলািনা, জাবরকৃত পত্র 

যলাবনাং, জাবরকৃত পদত্রর অবস্থা,  অব স অযািবমন ব্যবস্থাপনা 

ব্যবহাবরক 

0৩:40-04:00 ব িব্যাক, বরবভউ ও প্রদনািরপব,ু অাংশগ্রহনকারীদের মতামত গ্রহন ও  সমাপনী যলকিার / উপস্থাপনা 

http://doict.lalmonirhat.gov.bd/

