
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

পাইকগাছা, লনা।
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ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৬৪.০০০.৭৫.০০২.১৭.৪৬০ তািরখ: 
২৫ লাই ২০১৯

১০ াবণ ১৪২৬

িবষয:় উপেজলাউপেজলা   আইিসআইিস   িবষয়কিবষয়ক  কিমকিম   গঠনগঠন   সেসে ।।
: ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর ারক নং৫৬.০০.০০০০.০১৯.৩৮.০২৮.১৬-১১০ তািরখঃ ১৪ লাই ২০১৯

ি ঃ

         উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, পাইকগাছা উপেজলার আইিস র িবকাশ ও উ য়ন এবং
িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে  িন প কমকতােদর সম েয় আইিস  িবষয়ক উপেজলা কিম / ফারাম গঠন করা হেলা।

ম কিম র সদ পদ
মাননীয় সংসদ সদ , ১০৪, লনা-০৬ উপেদ া
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, 

পাইকগাছা, লনা
উপেদ া

১. উপেজলা িনবাহী অিফসার, পাইকগাছা, 
লনা

সভাপিত

২. সহকারী কিমশনার ( িম), পাইকগাছা, 
লনা

সদ

৩. পাইকগাছা সরকাির কেলেজর অ  এর 
িতিনিধ

সদ

৪. উপেজলা া  ও পিরবার পিরক না 
কমকতা, পাইকগাছা, লনা 

সদ

৫. উপেজলা িষ অিফসার, পাইকগাছা, 
লনা

সদ

৬. িসিনয়র উপেজলা মৎস কমকতা, 
পাইকগাছা, লনা

সদ

৭. অিফসার ইনচাজ, পাইকগাছা থানা সদ
৮. উপেজলা েকৗশলী, পাইকগাছা, লনা সদ
৯. উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, 

পাইকগাছা, লনা
সদ

১০. অ , ফিসয়ার রহমান মিহলা কেলজ সদ
১১. ধান িশ ক, পাইকগাছা সরকাির উ  

িব ালয়
সদ

১২. ধান িশ ক, কিপল িন মেহ নেনসা 
বািলকা উ  িব ালয়

সদ

১৩. উপেজলা িশ া অিফসার, পাইকগাছা, 
লনা

সদ

১৪. উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, 
পাইকগাছা, লনা

সদ

১৫. িনয়র সহকারী ব াপক, টিলকম 
কা ািন, পাইকগাছা, লনা

সদ

১



১৬. িডেস  কি উটার ই ি উট, 
পাইকগাছা, লনা

সদ

১৭. সহকারী া ামার, ত  ও যাগােযাগ 
ি  অিধদ র, পাইকগাছা, লনা

সদ  সিচব

কিম র কাযপিরিধ:
ক. কিম  আইিস ’র িব ার ও উ য়ন সং া  কায ম পিরচালনা ও সহায়তা করেব।
খ. িডিজটাল বাংলােদশ/আইিস  িনভর বাংলােদশ গড়ার লে  জনগণ এবং ল-কেলেজর আইিস  িবষয়ক  
    সেচতনতা ি র পরামশ/িদক িনেদশনা দান করেব। 
গ. কিম  েয়াজন মাতােবক সদ  কা-অ  করেত পারেব।

২৫-৭-২০ ১৯

সিচব
ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ

িলয়া কায়না
উপেজলা িনবাহী অিফসার

ফান: ০৪০২৭৫৬০০১
ইেমইল:

unopaikgacha@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৬৪.০০০.৭৫.০০২.১৭.৪৬০/১(১৯) তািরখ: ১০ াবণ ১৪২৬
২৫ লাই ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মাননীয় সংসদ সদ  ১০৪, লনা-০৬
২) মহাপিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র।
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লনা।
৪) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, পাইকগাছা, লনা।
৫) উপেজলা আইিস  িবষয়ক কিম  (সকল), পাইকগাছা, লনা।

২৫-৭-২০ ১৯

িলয়া কায়না 
উপেজলা িনবাহী অিফসার

২


