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ারক ন র: ০৫.৪২.৭৫০০.০১৫.০৬.০০১.২৩.৩৪ তািরখ: 
০৫ মাচ ২০২৩

২০ ফা ন ১৪২৯

িবষয:় িকেশারিকেশার -- িকেশার ীেদরিকেশার ীেদর   স াইবারসাইবার   অপরাধঅপরাধ   িতেরােধিতেরােধ   গ তগ ত   জলাজলা   কিম রকিম র   সভাসভা   আেয়াজনআেয়াজন   সেসে ।।
: ক) ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর ২১ জা :২০২৩ এর ারক নং- ৫৬.০৩.০০০০.০০৫.০৬.০০২.২৩.৪ 

খ) মি  পিরষদ িবভােগর াপন- জলা কিম ।

      উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, পক -২০৪১ এর সফল বা বায়ন এবং াট বাংলােদশ িবিনমােণর
লে  সাইবার অপরাধ িতেরােধ জলা শাসক, নায়াখালী মেহাদেয়র সভাপিতে  আগামী ১৪ইই   মাচমাচ,  ,  ২০২৩২০২৩  তািরখ রাজ ম লবার বলা ১২:৩০ ঘ কায় জলা

শাসেকর সভা কে  জলা সাইবার অপরাধ িতেরাধ কিম র মাচমাচ,  ,  ২০২৩২০২৩  মােসর মািসক সভা অ ি ত হেব।

     এমতাব ায়, উ  সভায় সংি  সকলেক িনধািরত তািরখ ও সমেয় উপি হত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সভার আেলাচ  িবষয় :
০১) গত সভার কাযিববরণী ঢ়ীকরণ;
০২) সভা আেয়াজন ও িনয়িমত সভার কাযিববরণী উ তন ক পে র িনকট রণ; 
০৩) উপেজলা কিম র কায ম পিরবী ণ ও েয়াজনীয় িনেদশনা দান;
০৪) , ম , ও দীঘ ময়াদী বা বায়নেযা  িবিভ  কমপিরক না  বা বায়ন সং া ;
০৫) িবিভ  ধরেনর সাইবার অপরাধ, সাইবার িলং ও াকেমইল িতেরােধ েয়াজনীয় িদক িনেদশনা দান;
০৬)  েয়াজেন ন ন সদ  কা-অ ;

৯-৩-২০২৩

িবতরণ :( জ তার মা সাের নয়)
১) িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, নায়াখালী
২) অ , নায়াখালী সরকাির কেলজ, নায়াখালী
৩) অ , নায়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ, নায়াখালী
৪) িসিভল সাজন, জলা িসিভল সাজেনর কাযালয়, নায়াখালী
৫) জলা কমা ার, র◌্যাব, নায়াখালী
৬) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, নায়াখালী
৭) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, নায়াখালী
৮) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয,় ব উ যন় অিধদ র, নাযা়খালী
৯) জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, জলা িশ  একােডমী, নায়াখালী
১০) সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
নায়াখালী।
১১) িসিনয়র ত  অিফসার, জলা ত  অিফস, নায়াখালী
১২) া ামার (ভার া ) ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, নায়াখালী
১৩) চয়ার ান, জাতীয় মিহলা সং া, নায়াখালী
১৪) অ , নায়াখালী কারামিতয়া  কািমল মা াসা, নায়াখালী।
১৫) জলা িল াল এইড কমকতা, নায়াখালী।

অিজত দব
অিতির  জলা শাসক
ফান: ০১৭৭৮৪৪৬১৬৩
ফ া : ০৩২১-৬১০৬২

ইেমইল: adceduictnoakhali@mopa.gov.bd

১



১৬) পাবিলক িসিকউটর, নায়াখালী।
১৭) সভাপিত, জলা িশ ক সিমিত, নায়াখালী।
১৮) জনাব অ াডেভােকট মন ল আকবর রাদ, নায়াখালী
১৯) জনাব অ াডেভােকট সাহাগ হােসন, নায়াখালী।
২০) ধান িশ ক, নায়াখালী জলা ল, নায়াখালী
২১) ধান িশ ক, নায়াখালী সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, নায়াখালী।
২২) খিতব, জলা জােম মসিজদ, নায়াখালী।
২৩) সভাপিত, িহ , বৗ , ি ান, ঐক  পিরষদ, নায়াখালী।
২৪) িনবাহী পিরচালক, সাগিরকা সমাজ উ য়ন সং া, নায়াখালী।
২৫) জলা স নয়ক, াক (এনিজও) নায়াখালী।
২৬) তাসিনয়া তাহিসন, জলা িতিনিধ, সাইবার নস, নায়াখালী।
২৭) জনাব সাই র রায়হান, নায়াখালী সাইবার ওয়ািরয়স, নায়াখালী।
২৮) তাসিনম লতানা অিনশা, জলা এ া ােসডর, (ক া কথা পাটাল), 
নায়াখালী।
২৯) নতাহা িবনেত মাইন, জলা এ া ােসডর, (ক া কথা পাটাল), 
নায়াখালী।

ারক ন র: ০৫.৪২.৭৫০০.০১৫.০৬.০০১.২৩.৩৪/১(৩) তািরখ: ২০ ফা ন ১৪২৯
০৫ মাচ ২০২৩

সদয ়অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) নজারত ড  কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী [ আ ায়েনর েয়াজনীয় ব া হেণন অ েরাধসহ]
২) জলা শাসক মেহাদেয়র গাপনীয় সহকারী (অিফস), গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী [ জলা শাসক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ ]
৩) অিফস কিপ

৯-৩-২০২৩
অিজত দব 

অিতির  জলা শাসক
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