
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট 

আইিসিট শাখা 
www.lalmonirhat.gov.bd

---

ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০২৮.০১.০০২.১৯.১৬ তািরখ: 
১১ ফ য়াির ২০২০

২৮ মাঘ ১৪২৬

িবষয়: জলাজলা  আইিসিটআইিসিট  কিমিটরকিমিটর  সভারসভার  নািটশনািটশ।।
উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, আগামী ১৬/০২/২০২০ ি . িবকাল ০৩.০০ টায় জলা শাসক,
লালমিনরহাট এঁর সে লন কে  জলা আইিসিট কিমিটর সভা  অ ি ত হেব। উ  সভায় যথাসমেয় উপি ত
থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ জানােনা হেলা।

১১-২-২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) পুিলশ পার, পুিলশ পােরর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
২) িসিভল সাজন, জলা িসিভল সাজেনর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
৩) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, 
লালমিনরহাট
৪) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
৫) অিতির  জলা শাসক (সািবক), সািবক, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৬) উপপিরচালক , কিৃষ স সারণ অিধদ র, 
লালমিনরহাট
৭) িনবাহী েকৗশলী (চলিত দািয় ), গণপূত িবভাগ, 
লালমিনরহাট
৮) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৯) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার 
কাযালয়, লালমিনরহাট
১০) জলা ািণস দ অিফসার, জলা ািণস দ 
কাযালয়, লালমিনরহাট
১১) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, 
লালমিনরহাট
১২) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, 
লালমিনরহাট
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১৩) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক 
িশ া অিফস, লালমিনরহাট
১৪) জুিনয়র সহকাির ম ােনজার, িবিটিসএল, 
লালমিনরহাট
১৫) িতিনিধ, লালমিনরহাট সরকাির টকিনক াল 

লু ও কেলজ
১৬) িতিনিধ, লালমিনরহাট সরকাির কেলজ
১৭) িতিনিধ, মিজদা খাতনু মিহলা কেলজ, 
লালমিনরহাট
১৮) ধান িশ ক, লালমিনরহাট সরকাির উ  
িবদ ালয়
১৯) অধ , সরকাির কািরগির িশ ণ ক , 
লালমিনরহাট
২০) সহকারী নটওয়াক ইি িনয়ার, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
২১) ািধকারী, পারে ি ভ িডজাইন িলিমেটড, 
লালমিনরহাট
২২) পিরচালক, মা ফা আউটেসািসং, লালমিনরহাট
২৩) শাসিনক পিরচালক, এলআইএসিট, 
লালমিনরহাট
২৪) ........................................                                                               
............................................                                                                                
লালমিনরহাট

ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০২৮.০১.০০২.১৯.১৬/১(৩) তািরখ: ২৮ মাঘ ১৪২৬
১১ ফ য়াির ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, সমাজকল াণ ম ণালয় (মাননীয় ম ী ও মাননীয় উপেদ া, জলা
আইিসিট কিমিট, লালমিনরহাট মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
২) নজারত ডপিুট কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৩) গাপনীয় সহকারী (অিফস), গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১১-২-২০২০
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