
 

 

 

 

 

 

১২ ডিসেম্বর “ ডিডিটাল বাাংলাসেশ  ডেবে ২০২১ উেযাপন উপলসে গৃহীত কর্ মসূডি 

 

তাডরখ ও ের্য়  কর্ মসূডি স্থান  বাস্তবায়নকারী 

০৯-১২-২০২১ 

০৯-১২-২০২১ 

ডবকাল ৩.০০ ডর্িঃ  

উপডস্থত বক্তৃতা 

প্রডতসযাডিতা 

(৬ষ্ঠ-১০র্ শ্রেডি) 

উপসিলা 

েসেলন কে 

উপসিলা র্াধ্যডর্ক ডশো 

অডিে  

ও  

ডবিারক প্যাসনল 

ডিত্াাংকন 

প্রডতসযাডিতা 

(১র্-৫র্ শ্রেডি) 

ডকশলয় েিঃ 

প্রািঃ ডবদ্যালয়  

উপসিলা ডশো অডিে 

ও  

ডবিারক প্যাসনল 

১২-১২-২০২১ 

েকাল ১১.০০ ডর্িঃ  ব্যালী উপসিলা িত্বর 

োংডিষ্ট কডর্টি  

 

েকাল ১১.৩০ ডর্িঃ  

 

িাতীয় শ্রপ্রাগ্রার্ 

েরেডর েম্প্রিার  উপসিলা 

অডিসটাডরয়ার্  শ্রেডর্নার 

১২.০০ ডর্িঃ  পুরষ্কার ডবতরিী  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সুধী 

 

মুডিববসষ মর শুসেসে ডনসবন। 

 

আিার্ী ১২ ডিসেম্বর, ২০২১ শ্ররাি রডববার েকাল ১১.০০ টায় উপসিলা 

অডিসটাডরয়াসর্ উপসিলা প্রশােন বটিয়াঘাটা, খুলনা এর উসদ্যাসি এবাং তথ্য ও 

শ্রযািাসযাি প্রযুডক্ত অডধেপ্তসরর েহসযাডিতায়  “ডিডিটাল বাাংলাসেশ ডেবে-২০২১” 

পাডলত হসব ।          

 

উক্ত অনুষ্ঠাসন আপনার উপডস্থডত কার্না করডি। 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

স্বােডরত 

ম াোঃ র্ডর্নুর রহর্ান  

উপজেলা ননর্ বাহী অনিসার 

র্টিয়াঘাটা, খুলনা। 

ম ার্াইল: ০১৩২২ ৮৭ ৫৫ ৩১ 

 



 

 

 

ক্র.নং পদর্ী স্বাের 

১ সহকারী কন শনার (ভূন )  

২ ভাইস-মেয়ারম্যান, উপজেলা পনরষদ  

৩  নহলা ভাইস-মেয়ারম্যান  

৪  ক ান্ডার, মুনক্তজ াদ্ধা সংসদ  

৫ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পোঃ পোঃ ক বকর্বা  

৬ উপজেলা পনরর্ার পনরকল্পনা ক বকর্বা  

৭ নসননয়র উপজেলা  ৎস্য ক বকর্বা  

৮ উপজেলা প্রজকৌশলী  

৯ উপজেলা  াধ্যন ক নশক্ষা ক বকর্বা  

১০ উপজেলা প্রানিসম্পদ ক বকর্বা  

১১ উপজেলা স ােজসর্া অনিসার  

১২ উপজেলা নহসার্রক্ষি ক বকর্বা  

১৩ উপজেলা কৃনষ অনিসার  

১৪ উপজেলা নশক্ষা অনিসার  

১৫ উপজেলা স র্ায় অনিসার  

১৬ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অনিসার  

১৭ উপজেলা আনসার নভনিনপ অনিসার  

১৮ উপজেলা সার্-মরনেস্ট্রার  

১৯ উপজেলা ননর্ বােন অনিসার  

২০ উপজেলা  নহলা নর্ষয়ক ক বকর্বা  

২১ উপজেলা যুর্ উন্নয়ন ক বকর্বা  

২২ উপজেলা খাদ্য ননয়ন্ত্রক  

২৩ উপ-সহকারী প্রজকৌশলী (েনস্বাস্থ্য)  

২৪ উপজেলা দানরদ্র নর্জ ােন ক বকর্বা  

২৫ উপজেলা প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন ক বকর্বা  



২৬ অনিসার ইন-োেব, র্টিয়াঘাটা থানা  

২৭ উপজেলা পনরসংখ্যান ক বকর্বা  

২৮ উপজেলা র্থ্যজসর্া ক বকর্বা (প্রকল্প)  

২৯ ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা নরজসাস ব মসন্টার  

৩০ উপজেলা মপাস্ট  াস্টার, মপাস্ট অনিস  

৩১ ম্যাসনিার, উপসিলা পল্লী েঞ্চয় ব্যাাংক  

৩২ নিল্ড সুপারভাইোর, ইসলান ক িাউজন্ডশন  

৩৩ 
শাখা ব্যর্স্থ্াপক,  মসানালী ব্যাংক 

 

৩৪ 
শাখা ব্যর্স্থ্াপক, রূপালী ব্যাংক 

  

৩৫ 
শাখা ব্যর্স্থ্াপক, পূর্ালী ব্যাংক 

 

৩৬ 
শাখা ব্যর্স্থ্াপক, কৃনষ ব্যাংক 

 

৩৭ অধ্যক্ষ র্টিয়াঘাটা  হানর্দ্যালয়  

৩৮ অধ্যক্ষ শহীদ আবুল কাজশ  কজলে 
 

৩৯ অধ্যক্ষ খজেন্দ্রনাথ  নহলা কজলে 
 

৪০ অধ্যক্ষ েনরয়ারিাঙ্গা আদশ ব কজলে 
 

৪১ অধ্যক্ষ র্াজরাআনিয়া শহীদ স্মরিী  হানর্দ্যালয় 
 

৪২ অধ্যক্ষ কানর্য়ানাংলা মটকননকযাল এন্ড নর্এ  কজলে 
 

৪৩ অধ্যক্ষ মুনক্তজ াদ্ধা কজলে 
 

৪৪ অধ্যক্ষ খারার্াদ র্াইনর্লা স্কুল এন্ড কজলে 
 

৪৫ প্রধান নশক্ষক,  র্টিয়াঘাটা থানা মহোঃ মকাোঃ পাইলট  াধ্যন ক নর্দ্যালয়  

৪৬ প্রধান নশক্ষক  সরকানর েল া েকরাখালী  াধ্যন ক নর্দ্যালয় 
 

৪৭  হুয়া কনম্পউটার এডুজকশন পনরোলক, েনার্ সুরনেৎ রায় 
 

৪৮ হৃদয় কনম্পউটার মট্রননং মসন্টার পনরোলক, েনার্ মৃদুল রায়  

৪৯ েলনিকা যুর্ মসাসাইটি পনরোলক   

৫০ োগৃনর্ কনম্পউটার মট্রননং মসন্টার পনরোলক  

৫১ েোপডত উপসিলা শ্রপ্রে ক্লাব   

 

  

 


