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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

আইিস  শাখা 
www.sylhet.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০২৪.২৩.০০১.১৬.১১ তািরখ: 
০৯ জা য়াির ২০২০

২৫ পৗষ ১৪২৬

িবষয:় ওয়াওয়া   স া িমটসািমট   অনঅন   ইনফরেমশনইনফরেমশন   স াস াইসাস াই  (WSIS)  (WSIS) অ াওয়াডঅ াওয়াড   ২০২০২০২০   িতেযা িগতায়িতেযা িগতায়
বাংলােদেশরবাংলােদেশর   িব িভিবিভ   উে াগ েলােকউে াগ েলােক  ড়া ভােবড়া ভােব   িনবা িচতিনবা িচত   করারকরার   জজ   ভাটভাট   দানদান  । ।

: িসিনয়র সিচব, ত  যাগােযাগ ি  িবভােগর আধা-সরকাির প  নং-
৫৬.০০.০০০০.০০২.৯৯.০০২.১৯.৩৭০, তািরখ: ৩১ িডেস র ২০১৯

      উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জািতসংেঘর িবেশষািয়ত সং া আই ইউ (ITU) িত
বছর ত  খােত ওয়া  সািমট অন ইনফরেমশন সাসাই  (WSIS) অ াওয়াড দান কের থােক। ত  ও যাগােযাগ ি
িবভােগর অধীন বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস) ৪  উে াগ এবং এ আই এর ৪  উে াগ WSIS 2020

িতেযািগতায় াথিমকভােব তািলকা  হেয়েছ। এই িতেযািগতার িবিভ  ক াটাগিরেত বাংলােদেশর আেরা িক  উে াগ
াথিমক তািলকায় ান পেয়েছ (তািলকা সং )। 

২।    WSIS PRIZE 2020 িতেযািগতায় বাংলােদশেক আ জািতক স াননা এেন িদেত আগািম ২৪ জা য়াির ২০২০
তািরেখর মে  সং  তািলকায় বিণত িবিসিস ও এ আই এর উে াগসহ বাংলােদেশর উে াগস হেক   কাযালেয়র সকল
কমকতা/কমচারীগণ ও অধীন  দ র ক ক ভাট দােনর িনেদশনা দান ও ব ল চােরর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল ।

ভাট দােনর িলংক: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020/Vote
সং ি : বণনামেত এক পাতা

৯-১-২০ ২০

িবতরণ :
১) জলা পযােয়র সকল কমকতা, িসেলট জলা
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলট

শারিমন লতানা
অিতির  জলা শাসক

ফান: ০৮২১-৭২২৭১৬
ইেমইল:

adceduictsylhet@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০২৪.২৩.০০১.১৬.১১/১ তািরখ: ২৫ পৗষ ১৪২৬
০৯ জা য়াির ২০২০

অ িলিপ: 
১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )

১



৯-১-২০ ২০

শারিমন লতানা 
অিতির  জলা শাসক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

ওসমানীনগর, িসেলট 
www.osmaninagar.sylhet.gov.bd

িত ক া িসেলট

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১৬০.০০০.৯৯.০০৬.১৯.৯৪ তািরখ: 
১৫ জা য়াির ২০২০

১ মাঘ ১৪২৬

                   সং  পে র িবষয়ব র আেলােক িন িলিখত িলে  ীক কের WSIS 2020 িতেযািগতায় াথিমকভােব
তািলকা  ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর অধীন বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস) ৪  উে াগ এবং এ আই এর
৪  উে াগেক ভাট দয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020/Vote

১৬ -১-২০ ২০

১) অ , পার,............................কেলজ/মা াসা, ওসমানীনগর, 
িসেলট।
২) উপেজলা...................................কমকতা (সকল), 
ওসমানীনগর, িসেলট।
৩) চয়ার ান,.......................... ইউিনয়ন (সকল), ওসমানীনগর, 
িসেলট।
৪) ধান িশ ক,............................... উ  িব ালয় (সকল), 
ওসমানীনগর, িসেলট।
৫) ইউিডিস (সকল), ওসমানীনগর, িসেলট।

মাছা: তাহিমনা আ ার
উপেজলা িনবাহী অিফসার

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১৬০.০০০.৯৯.০০৬.১৯.৯৪/১(৭২৮) তািরখ: ১ মাঘ ১৪২৬
১৫ জা য়াির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
২) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৩) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়

১৬ -১-২০ ২০

২



মাছা: তাহিমনা আ ার 
উপেজলা িনবাহী অিফসার

৩


