
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

যজলা কা যালয়, ঠাকুরগাঁও 

www.doict.thakurgaon.gov.bd 

 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর যেলো কো যোলয়, ঠোকুরগাঁও কর্তযক আযয়োক্তেত ও যেলো প্রশোসন, ঠোকুরগাঁও এর সহয োক্তগতোয় যেলো প যোয় অক্তিযসর 

কর্ যকতযো/কর্ যচোরীযদর েন্য ০২(দুই) ক্তদনব্যোক্তপ ই-নক্তি প্রক্তশক্ষণ সর্য়সূক্তচ ক্তনম্নরূপ: 

 

১র্ ব্যোচ; তোক্তরখ: ০৩ র্োচ য- ০৪ র্োচ য ২০২১ 

প্রক্তশক্ষদণর স্থান: ক্তস এম আইযুব বাক্তলকা উচ্চ ক্তবদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও। 

 

দিন ও 

তাদিখ 

সময় আল াচ্য দিষয় ও কার্ যক্রম  দিলসাস য পািসন 

১ম দিন 

০৩ মাচ্ য 

২০২১ 

০৯.০০-০৯.৩০ রিদিলেশন ও ও উদবািনী অনুষ্ঠান প্রধান অদতদি 

ড. রক এম কামরুজ্জামান রসদ ম 

(রি া প্রশাসক, ঠাকুিগাঁও) 
সভাপদত 

রমাোঃ নূি কুতুবু  আ ম 

(অদতদিক্ত রি া প্রশাসক (দশক্ষা ও আইদসটি) 

ঠাকুিগাঁও 

০৯.৩০-১০.০০ 

রসশন-০১ 

ই-ফাইদ িং(নদি) পদ দস গাইড াইন, দডদিটা  সিকাি ব্যিস্থা, 

কার্ যা লয় ই-নদিি প্রলয়ািনীয়তা ও গুরুত্ব এিিং ই-

ফাইদ িং(নদি) প্রদশক্ষলেি উপি পিামশ য 

রমাোঃ নূি কুতুবু  আ ম 

(অদতদিক্ত রি া প্রশাসক (দশক্ষা ও আইদসটি) 

ঠাকুিগাঁও 

১০.০০-১০.১৫ দিিদত 

১০.১৫-১১.৩০ 

রসশন-০২ 

ই-ফাইল (নক্তি) ক্তসদেম পক্তরক্তিক্তত, একদসবার প্রািক্তমক িারনা, 

ই-ফাইল (নক্তি)  ক্তসদেম লগইন প্রক্তিয়া, যপ্রাফাইল ব্যবস্থাপনা 

যমাোঃ আব্দুল্লাহ আল যনামান সরকার 

সহকারী কক্তমশনার (আইক্তসটি) 

যজলা প্রশাসদকর কা যালয়, ঠাকুরগাঁও 

অনুশীলন 

১১.৩০-১.০০ 

রসশন-০৩ 

ডাক (োপ্তক্তরক/নাগক্তরক)  আপদলাড, খসরা ডাক সাংরক্ষণ, 

আদবেন ট্র্যাক্তকাং, রক্তশে ক্তপ্রন্ট 

রমাোঃ মাহমুিউজ্জামান 

রপ্রাগ্রামাি 

তথ্য ও রর্াগালর্াগ প্রযুদক্ত অদধিপ্তি,  

রি া কার্ যা য়, ঠাকুরগাঁও 

অনুশীলন 

০১.০০-০২.০০ নামাি ও মধ্যাহ্ন রভাি 

০২.০০-০৩.৩০ 

রসশন-০৪ 

আগত ডাক, ক্তসল ততক্তর করা, ডাক যপ্ররণ প্রক্তিয়া, ডাক ক্তনষ্পক্তি, 

ডাক নক্তিজাত, ডাক আকযাইভ, ডাক ট্র্যাক্তকাং, যপ্রক্তরত ডাক যেখা, 

আকযাইভ ও নক্তিজাতকৃত ডাক যফরত আনার প্রক্তিয়া, ক্তনবন্ধন 

বক্তহ । 

রমাোঃ আসাদুজ্জামান 

সহকািী রপ্রাগ্রামাি 

তথ্য ও রর্াগালর্াগ প্রযুদক্ত অদধিপ্তি  

উপলি া কার্ যা য়, িােীশিংকক , ঠাকুিগাঁও 

অনুশীলন 

০৩.৩০-০৩.৪৫ চ্া-দিিদত 



দিন ও 

তাদিখ 

সময় আল াচ্য দিষয় ও কার্ যক্রম  দিলসাস য পািসন 

০৩.৪৫-০৫.০০ 

রসশন-০৫ 

নক্তির িরন ততক্তর, নক্তি ততক্তর, ততক্তরকৃত নক্তি সম্পােনা করার 

প্রক্তিয়া, নক্তিদত ক্তসদ্ধান্ত যেওয়া, নক্তি ক্তনষ্পক্তি, নক্তিদত অনুমক্তত 

যেওয়া, নক্তি যফরত আনয়ন। 

রমাোঃ মাহমুিউজ্জামান 

রপ্রাগ্রামাি 

তথ্য ও রর্াগালর্াগ প্রযুদক্ত অদধিপ্তি,  

রি া কার্ যা য়, ঠাকুরগাঁও 

অনুশীলন 

২য় দিন 

০৪ মাচ্ য 

২০২১ 

০৯.০০-০৯.১৫ উপদস্থদত ও হাদিিা দসলট স্বাক্ষি ---------------- 

০৯.১৫-১০.১৫ 

রসশন-০৬ 

প্রিম ক্তেদনর প যাদলািনা। 

ডাক নক্তিদত উপস্থাপন, যনাদে ক্তবক্তভন্ন িরদনর অনুদেে যলখা, 

নক্তিদত পতাকা, যনাোনুদেে, গাড য ফাইল, সাংযুক্তি প্রোন, নক্তি 

ক্তনবন্ধন বক্তহ, প্রক্ততদবেন ।  

সুদমত গুপ্ত 

সহকািী রপ্রাগ্রামাি 

তথ্য ও রর্াগালর্াগ প্রযুদক্ত অদধিপ্তি  

উপলি া কার্ যা য়, পীিগঞ্জ, ঠাকুিগাঁও 

অনুশীলন 

১০.১৫-১০.৩০ চ্া-দিিদত 

১০.৩০-১১.৩০ 

রসশন-০৭ 

পলেি খসড়া ততিী, দিদভন্ন িরদনর পত্র ততক্তর , 

অনুদমােনকারী/যপ্ররক/প্রাপক বাছাই, পেিািী গ্রুপ ততদি, 

সাংযুক্তি প্রোন, খসড়া পে সিংলশাধন, অনুলমািন ও পেিািী  

প্রক্তিয়া, অনুদমােন, পত্রজাক্তরকরণ ও নক্তি ক্তনষ্পক্তি করা । 

ধলনশ্বি চ্ন্দ্র িায় 

সহকািী রপ্রাগ্রামাি 

তথ্য ও রর্াগালর্াগ প্রযুদক্ত অদধিপ্তি  

উপলি া কার্ যা য়, হদিপুি , ঠাকুিগাঁও অনুশীলন 

১১.৩০-০১.০০ 

রসশন-০৮ 

ডযাশদবাড য, েপ্তর এডক্তমন ব্যাবস্থাপনা, রমািাই  অযাপ অনুশী ন 

কম যকতযা ব্যিস্থাপনা, প্রদতকল্প, অদফস রসটআপ, পিদিি স্তি, 

দিলপাট য, নদি রসটিিং, ইতযাদি 

রমাোঃ মাহমুিউজ্জামান 

রপ্রাগ্রামাি 

তথ্য ও রর্াগালর্াগ প্রযুদক্ত অদধিপ্তি,  

রি া কার্ যা য়, ঠাকুরগাঁও 
অনুশী ন/সমস্যা সমূলহি মুক্ত আল াচ্না 

০১.00-০২.০০ নামাি ও মধ্যাহ্ন রভাি 

০২.০০-০৩.৩০ 

রসশন-০৯ 

ই-ফাইল (নক্তি) এর ২য় ভাস যন (D-Nothi) পক্তরক্তিক্তত 

ক্তবস্তাক্তরত আদলািনা 
এটুআই প্রদতদনদধ 

০৩.৩০-০৩.৪৫ চ্া-দিিদত 

০3.45-০৫.০০ 

রসশন-১০ 

ই-ফাইল (নক্তি) এর ২য় ভাস যন (D-Nothi) পক্তরক্তিক্তত 

ক্তবস্তাক্তরত আদলািনা 

এটুআই প্রদতদনদধ 

সমাপনী  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


