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ারক ন র: ০৫.৪২.৭৫০০.০১৫.১৯.০০৪.১৮.১১৯ তািরখ: 
০৪ সে র ২০২১

২০ ভা  ১৪২৮

িবষয:় ইউ িনয়নইউিনয়ন   পিরষেদরপিরষেদর   স িচবসিচব   ওও  ইউ িনয়নইউিনয়ন   িড িজটালিডিজটাল   স ােররস ােরর   উে া া েদরউে া া েদর   ‘‘‘‘ াশনালাশনাল   পাট ালপাট াল ’’’’
স েকস েক  সেচতনতাসেচতনতা   িি ,  ,  সবাসবা   দানেকদানেক  সহজতরসহজতর   করারকরার   লেলে   িশ ণিশ ণ / / কমশালায়কমশালায়   অংশ হেণরঅংশ হেণর
জজ   িশ নাথিশ নাথ   মেনানয়নসহমেনানয়নসহ   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   তত   রণরণ ।।

: ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম, ফাই া  এর ১২ এি ল ২০২১
তািরেখর তািরেখর ৫৬.৪২.০০০০.৮০১.১০.১৮১.২০.৩৯৫-৩০ ন র ারক

     উপ  িবষেয় ে া  ারেকর পিরে ি েত‘‘ াশনাল পাটাল’’ স েক সেচতনতা ি , সবা দানেক সহজতর করার লে  ১
(এক) িদন াপী িশ ণর জ   পাঠ কাস স  কের সনদপ  া  ০১ (এক) জন  িশ ণাথ  মেনানয়ন বক িনে া  ‘ছক’- ১
বিণত িনেদশনা অ সরণ বক ‘ছক’- ২ মাতােবক তািলকা সফটকিপ (Nikosh ফ  বহার বা তা লক) এবং া িরত িপিডএফ
কিপ ই- মইল: acictnoakhali@mopa.gov.bd কানায় আগামী ০৭ সে র  ২০২১২০২১   তািরেখর মে  জ ির িভি েত

রেণর েয়াজনীয় ব া হেণর িনিম  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
‘ছক’- ১

নং িনেদশনা ম
০১. ইউিনয়ন াচ-০১

সনবাগ (১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নংইউিনয়ন হেত ১৮ জন )+ সদর (১,২ নংইউিনয়ন হেত ৪ জন ও ৩নং ইউিনয়ন 
হেত ১ জন ( ষ) মাট =০৫ জন) সবেমাট= ২৩ জন

০২. ইউিনয়ন াচ-০২
চাটিখল (১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নংইউিনয়ন হেত ১৮ জন) + সদর (৩ নংইউিনয়ন হেত বািক 
১ জন (মিহলা), ৪,৫নং ইউিনয়ন হেত ৪ জন সহ মাট =০৫জন) সবেমাট= ২৩ জন

০৩. ইউিনয়ন াচ-০৩
সানাই ড়ী (১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০ নং ইউিনয়ন হেত ২০জন) + সদর (৬নংইউিনয়ন হেত ২জন, ৭নং ইউিনয়ন 

হেত ১ জন ( ষ) মাট =০৩ জন) সবেমাট= ২৩জন
০৪. ইউিনয়ন াচ-০৪

কা ানীগ  (১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ নং ইউিনয়ন হেত ১৬জন) + সদর (৭নংইউিনয়ন হেত বািক 
১ জন (মিহলা), ৮,৯,১০ নংইউিনয়ন হেত ৬ জনসহ মাট =০৭জন) সবেমাট= ২৩ জন

০৫. ইউিনয়ন াচ-০৫
বগমগ  (১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১ নং ইউিনয়ন হেত ২২জন ও ১২ নং ইউিনয়ন হেত ১ জন ( ষ)সহ 
মাট= ২৩জন) সবেমাট= ২৩ জন

০৬. ইউিনয়ন াচ-০৬
কিবরহাট (১,২,৩,৪,৫,৬,৭,নং ইউিনয়ন হেত ১৪ জন) + বগমগ  (১২ নংইউিনয়ন হেত বািক 
১ জন (মিহলা) ও ১৩,১৪,১৫,১৬ নং ইউিনয়ন হেত ৮ জনসহ মাট =০৯ জন) সবেমাট= ২৩ জন

০৭. ইউিনয়ন াচ-০৭
বণচর (১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ নংইউিনয়ন হেত ১৭জন ) + সদর (১১,১২,১৩ নংইউিনয়ন হেত 

৬জন) সবেমাট= ২৩ জন

১



০৮. ইউিনয়ন াচ-০৮
হািতয়া (৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১ নংইউিনয়ন হেত ১৯ জন ও (১ নং ও ২ নংইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত ৪ 
জন) সবেমাট= ২৩ জন

‘ছক’-২

চয়ার েনর নাম ও মাবাইল 
ন র

ইউিনয়ন
 পিরষেদর 

নাম

িমক 
নং

িশ ণাথ র নাম ও 
পদবী

ই- মইল 
 

মাবাইল 
ন র

কানা 
(এনআইিড ন র ও জ  তািরখ 

সহ)
ম

     এতৎসং া  িবেশষ কােনা পরামশ েয়াজন হেল জনাব মীর কাম ামান কিবর, সহকারী কিমশনার (আইিস ), মাবাইল:
+৮৮০১৫১৫-৬০৬২১২, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।

 িবষয়  অিতব জ ির।

৪-৯-২০২১

উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

মীর কাম ামান কিবর
সহকারী কিমশনার
ফান: ০৩২১-৬১০২১

ফ া : ০৩২১-৬১০৬২
ইেমইল: dcnoakhali@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪২.৭৫০০.০১৫.১৯.০০৪.১৮.১১৯/১(২) তািরখ: ২০ ভা  ১৪২৮
০৪ সে র ২০২১

অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) গাপনীয় সহকারী (অিফস), গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী - জলা শাসক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  ।
২) গাপনীয় সহকারী, িশ া ও আইিস , জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী - অিতির  জলা শাসক
(িশ া ও আইিস ) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।

৪-৯-২০২১
মীর কাম ামান কিবর 

সহকারী কিমশনার

২


