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         জাতীয় গণভাধ্যভ ইনরিটিউট কর্তকৃ আপ্টয়ারজত Cyber Security: Protecting kids 

Online কভৃারা  ১২ সপ্টেম্বয ২০২০ রি. তারযখ অনুরিত য়। এ েরক্ষণ কভৃারায় জাতীয় গণভাধ্যভ 

ইনরিটিউট তথ্য ভন্ত্রণারয়াধীন রফরবন্ন দপ্তপ্টযয সভাট ৩৫ (য়রি) জন কভকৃতাৃ অংগ্রণ কপ্টযন। 

কভৃারায় Online Zoom -এ তথ্য েযুরিয ভাধ্যপ্টভ াঠদান কযা য়।  

 

         এ কভৃারায়  রশুপ্টদয াইফায অযাধ সথপ্টক সুযক্ষাকপ্টে নীরত রন ধাৃযণী মাৃ সয়, সুরর ভাজ , 

োক এফং গণভাধ্যভ কভীপ্টদয ভূরভকা রফলপ্টয় আপ্টরাকাত কযা য়।     

  

         জাতীয় গণভাধ্যভ ইনরিটিউপ্টটয ভারযচারক (অরতরযি রচফ ) ারন ইরাভ , এনরডর উপ্টবাধন 

অনুিাপ্টন বারতত্ব কপ্টযন ।  

 

         এ কভৃারায় ম্পদব্যরি রপ্টপ্টফ অং সনন সয়দা রুরফনা  আিায , এভর, দস্য, সফাভরযক রফভান 

রযফন ও মটৃন ভন্ত্রণারয় ম্পৃরকত স্থায়ী ক রভটি এফং জনাফ সভা : আান ারফফ , প্টমাগী অধ্যাক , 

এডুপ্টকনার াইপ্টলাজী  রফবাগ, আইইআয, ঢাকা রফশ্বরফদ্যার য়। কভৃারাটি ঞ্চারনা কপ্টয ন ইনরিটিউপ্টটয 

রযচারক (েরক্ষণ েপ্টকৌর) জনাফ সভা: নজরুর ইরাভ ও  ইন্টাযপ্টনট, পটওয়াযগত কাজ ও কারযগরয 

কাপ্টজয তত্ত্বাফধান কপ্টযন সোগ্রা ভায জনাফ সভাা : আব্দু ারাভ এফং মাৃযসাটিয়ায রপ্টপ্টফ দারয়ত্ব ারন 

কপ্টযন কাযী রযচারক জনাফ সভা: ভাসুদ ভপ্টনায়ায ভ ুঁইয়া। 

 

       এছাড়া অরতরযি রচফ জনাফ সাযাফ সাপ্টন এফং  অরতরযি েধান তথ্য অরপায  রফধান চন্দ্র 

কভকৃায কভৃারায় সমাগদান কপ্টযন।  

  

  

 

আফদুর ান্নান 

(গণংপ্টমাগ কভৃকতৃা) 

সপান : ৫৫০৭৯৪৩৮-৪২           

রফতযণ: 

১।      েধান তথ্য অরপায, তথ্য অরধদপতয, ঢাকা 

 

২। মূখ্য ফাতাৃ ম্পাদক/ চীপ রযপ্টাটাৃয, ফাংরাপ্টদ সটরররবন/ ফাংরাপ্টদ সফতায/ ফাংরাপ্টদ ংফাদ  

     ংস্থা/ এটিএন ফাংরা/ চযাপ্টনর আই/ একুপ্টটিরব/ এনটিরব/ ভয় টিরব/সদরনক ইপ্টেপাক/ সদরনক        

     জনকন্ঠ/ সদরনক েথভ আপ্টরা/ সদরনক যুগান্তয/ফাংরাপ্টদ েরতরদন/সদরনক সবাপ্টযয াতা/সদরনক       

     কাপ্টরয খফয/সদরনক সবাপ্টযয কাগজ। 

 

৩। সোগ্রাভায/কাযী সোগ্রাভায, জাতীয় গণভাধ্যভ ইনটিরিউট, ঢাকা। (ওপ্টয়ফ াইপ্টট েকাপ্টয অনুপ্টযাধ) 

 

৪। কামাৃরয় নরথ। 
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