াগাের বই পিড়
আেলািকত মা ষ গিড়

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সং ৃিত িবষয়ক ম ণালয়
গণ াগার অিধদ র
উ য়ন ও আইিসিট শাখা
শাহবাগ, ঢাকা
www.publiclibrary.gov.bd

ই-নিথ

তািরখ: ২৮ ফা ুন ১৪২৫
১২ মাচ ২০১৯
‘Training of Trainers on Bricks Play and Orientation on Kano Computer and
Micro:bit’ শীষক িশ েণর জ িনধািরত ৪ ও ৫ নং ব ােচর িশ ণ কমসূিচ সামিয়কভােব
িগতকরণ।
লাইে িরজ আনিলিমেটড িরত ১২ মাচ, ২০১৯ তািরেখেরই- মইল।

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০৬.১৪.০১২.১৮.৭৩
িবষয়:

সূ :

অিনবায কারণবশতঃ লাইে িরজ আনিলিমেটড
ািবত ‘Training of Trainers on Bricks Play and
Orientation on Kano Computer and Micro:bit’ শীষক িশ েণর জ িনধািরত ৪ ও ৫ নং ব ােচর
িশ ণ কমসূিচ সামিয়কভােব িগত করা হেলা।
এ িবষেয় গন াগার অিধদ র কতৃক জািরকৃত ১০ মাচ ২০১৯ তািরেখর যথা েম ৪৩. ২৬. ০০০০.০০৬.
১৪. ০১২. ১৮. ৭০ এবং ৪৩. ২৬. ০০০০. ০০৬. ১৪. ০১২. ১৮. ৭১ নং ারক ’িট এত ারা বািতল করা
হেলা।

১৪-৩-২০১৯

এ জ এম আ ুল ােহল বাকী
পিরচালক

িবতরণ :
১) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কামউপপিরচালক/ি ি পাল লাইে িরয়ান
(উপপিরচালক), গণ াগার অিধদ র/ িফয়া কামাল
জাতীয় গণ াগার/ িবভাগীয় সরকাির গণ াগার
(সকল) [ ারক েয় উি িখত িশ ণাথীেদর
অবিহতকরেণর অ েরাধসহ]।
২) িসিনয়র লাইে িরয়ান/ লাইে িরয়ান/ সহকারী
পরিচালক, িবভাগীয়/ জলা সরকাির গণ াগার,
(সকল িবভাগ ও জলা) [ ারক েয় উি িখত
িশ ণাথীেদর অবিহতকরেণর অ েরাধসহ]

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০৬.১৪.০১২.১৮.৭৩/১(৩)

তািরখ: ২৮ ফা ুন ১৪২৫
১২ মাচ ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) Miz. Kirsty Crawford, Programme Director, Libraries Unlimited, British
Council, 5 Fuller Road, Dhaka 1000.
১

২) জনাব শািকল আমা াহ িসনহা, ম ােনজার, ইিনং এ ড ক াপািসিট িবি ং, লাইে িরজ
আনিলিমেটড
৩) জনাব তাপস বড়ুয়া, কমেপােন ট িলড- ইিনং এ ড ক াপািসিট িবি ং, লাইে িরজ
আনিলিমেটড, ি িটশ কাউি ল, ৫ ফুল ার রাড, ঢাকা-১০০০

১৪-৩-২০১৯

খ কার আিসফ মাহতাব
লাইে িরয়ান (উ য়ন ও আইিসিট)

২

