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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 
বা রবান পাবত  জলা 

আইিসিট শাখা 
www.bandarban.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪২.০৩০০.২০৮.০৫.০১৭.১৮.১৩৮ তািরখ: 
৩০ আগ  ২০১৮

১৫ ভা  ১৪২৫

িবষয়: ইই--ফাইলফাইল ( (নিথনিথ) ) িবষয়কিবষয়ক  িশ ণিশ ণ  কমশালায়কমশালায়  অংশ হণঅংশ হণ।।

        উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ই-ফাইল (নিথ) বা বায়েনর লে  আগামী ০৬-০৭ সে র,
২০১৮ তািরখ ০২ ( ই) িদনব াপী সকাল ৯.০০ ঘিটকা হেত িবকাল ৫.০০ ঘিটকা পয  জলা শাসেকর সে লন কে

িশ ণ কমশালার আেয়াজন করা হেয়েছ।
 
        উ  িশ ণ কমশালায় সংযু  ছেক মেনানীত কমকতা-কমচারীগণেক যথাসমেয় িশ েণ অংশ হেণর জ
অ েরাধ করা হেলা।

       সংযু ঃ ০১ (এক) ফদ 

৩০-৮-২০১৮

...................................................................

মিুফ ল আলম
অিতির  জলা শাসক

ফান: ০৩৬১-৬২৫০৩
ফ া : ০৩৬১-৬২৫৯০

ইেমইল: mofidulalam@yahoo.com

ারক ন র: ০৫.৪২.০৩০০.২০৮.০৫.০১৭.১৮.১৩৮/১(৩) তািরখ: ১৫ ভা  ১৪২৫
৩০ আগ  ২০১৮

অ িলিপ : ( াতােথ ও কাযােথ) 
১) মহাপিরচালক ( শাসন) ও ক  পিরচালক, এটুআই া াম, ধানম ীর কাযালয়, তজগাঁও,
ঢাকা।
২) নজারত ডপিুট কােল র, বা রবান পাবত  জলা।- (সে লন ক  ত রাখার অ েরাধসহ)।
৩) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়)- জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৪) সহকারী া ামার, বা রবান সদর, আইিসিট অিধদ র, বা রবান পাবত  জলা (সংযিু - জলা

শাসেকর কাযালয়)।

৩০-৮-২০১৮

মিুফ ল আলম 
অিতির  জলা শাসক
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