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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�শাসন-২ শাখা 

৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
www.telecomdept.gov.bd

 

 

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১৩.১৮.০০১.২০.১০২ তািরখ: 
৩০ িডেস�র ২০২০

১৫ �পৗষ ১৪২৭

অিফস আেদশ
��ঃ ১। আরিপএ�িস, ঢাকার �ারক ন�র: ০৫.০১.০০০০.০৬১.২৫.০১০.২০.১২ তািরখ: ২৩-১১-২০২০ ি�ঃ।
      ২। িডও�’র �িশ�ণ অিধশাখার �ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.৯৯ তািরখ: ০১-১২-২০২০ ি�ঃ।

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক�' ৪৯ িনউ ই�াটন, ঢাকায় অ�ি�ত� িবিভ� �িশ�ণ পাঠ�েমর �িশ�ণাথ� মেনানয়ন �দােনর জ� ��� ১নং পে�র �িশ�ণ
�চী অ�যায়ী এ অিধদ�েরর ২নং ��� �ারেক িন�-বিণ �ত কম �কত�া/কম �চারীগণ'�ক � � নােমর পাে�� বিণ �ত পাঠ�ম ও �িশ�েণর িনধ �ািরত �ময়ােদ অংশ �হেণর
িনিম� ইেতা�েব � মেনানয়ন �দান করা হয়। ফেল যথাসমেয় �িশ�ণ �কােস � অংশ�হেণর িনিমে� এত�ারা িব��কণ সং�া� অিফস আেদশ িনেদ �শ�েম  জারী করা
হেলা।
�: নং কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদবী, পদ ��ড ও

�মাবাইল ন�র
�িশ�ণ পাঠ�েমর িবষয় �িশ�েণর �ময়াদ িব��করেণর তািরখ

১ জনাব আিত�র রহমান, উপ-সহকাির
�েকৗশলী (চলিত দািয়�) ��ড -১৩
�মাবাইল ন�র: ০১৬৭৮১৪২৪৮৩

Fundament২al Training Course
 �মৗিলক �িশ�ণ �কাস �

১৭-০১-২০২১ ি�ঃ �থেক
১১-০২-২০২১ ি�ঃ পয ��

১৪-০১-২০২১ ি�ঃ
(অপরা�)

২ জনাবা িমনিত তা�কদার,
 উ�মান সহকারী, ��ড -১৪
�মাবাইল ন�র: ০১৮২২৬১৩৬৮১

Information and Communication
Technology (ICT) Course
 ত� ও �যাগােযাগ��ি� (আইিস�) �কাস �

২৪-০১-২০২১ ি�ঃ �থেক
০৪-০২-২০২১ ি�ঃ পয ��

২১-০১-২০২১ ি�ঃ
(অপরা�)

৩ জনাব ন�ন �মার সাহা, উ��তন িহসাবর�ক
(চঃ দাঃ), ��ড -১১
�মাবাইল ন�র: ০১৫৫২৩১১৪৫৭

Conduct and Discipline Course
 আচরন ও ��লা �কাস �

০৭-০২-২০২১ ি�ঃ �থেক
১১-০২-২০২১ ি�ঃ পয ��

০৪-০২-২০২১ ি�ঃ
(অপরা�)

৪ জনাব িজ এইচ এম নজ�ল আমীন,
উ��তন িহসাবর�ক (চঃ দাঃ),
��ড-১১, �মাবাইল ন�র: ০১৫৫২৩৪৭০০৪

Information and Communication
Technology (ICT) Course
 ত� ও �যাগােযাগ ��ি� (আইিস�) �কাস �

১৪-০২-২০২১ ি�ঃ �থেক
২৫-০২-২০২১ ি�ঃ পয ��

১১-০২-২০২১ ি�ঃ
(অপরা�)

৫ জনাব �মাঃ আব�ল ��স িময়া, সহকারী
পিরচালক, ��ড-৯
�মাবাইল ন�র: ০১৫৫৫১৫৫০৬৭

Financial Management Course
 আিথ �ক �ব�াপনা �কাস �

২৮-০২-২০২১ ি�ঃ �থেক
১১-০৩-২০২১ ি�ঃ পয ��

২৫-০২-২০২১ ি�ঃ
(অপরা�)

৬ জনাব �লতানা রািজয়া,
�টিল�াফ �মেস�ার, ��ড -২০
�মাবাইল ন�র: ০১৭১২৮৬১২৭৮

Fundamental Training Course
 �মৗিলক �িশ�ণ �কাস �

০৭-০৩-২০২১ি�ঃ �থেক
১৮-০৩-২০২১ ি�ঃ পয ��

০৪-০৩-২০২১ ি�ঃ
(অপরা�)

৭ জনাব �মাঃ জ��ল হক,
কিন� িহসাবর�ক, ��ড-১৩
�মাবাইল ন�র: ০১৫৫২৪৯১৪৪৯

Financial Management Course
 আিথ �ক �ব�াপনা �কাস �

২৮-০৩-২০২১ি�ঃ �থেক
০৮-০৪-২০২১ ি�ঃ পয ��

২৫-০৩-২০২১ ি�ঃ
(অপরা�)

৮ জনাব �মা: শির�ল ইসলাম, সহকারী
পিরচালক, ��ড-৯
�মাবাইল ন�র: ০১৫৫৫১৫৫০৭৯

Communicative English Course
 কিমউিনেক�ভ ইংিলশ �কাস �

০৪-০৪-২০২১ ি�ঃ �থেক
১৫-০৪-২০২১ ি�ঃ পয ��

০১-০৪-২০২১ ি�ঃ
(অপরা�)
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৯ জনাবা পারভীন আ�ার
কি�উটার অপােরটর, ��ড-১১
�মাবাইল ন�র: ০১৫৫২৪৬০২০০

Fundamental Training Course
�মৗিলক �িশ�ণ �কাস �

১১-০৪-২০২১ ি�ঃ �থেক
০৬-০৫-২০২১ ি�ঃ পয ��

০৮-০৪-২০২১ ি�ঃ
(অপরা�)

১০ জনাব �মাঃ মিতউর রহমান খান,
 উ�মান সহকারী, ��ড-১৪
�মাবাইল ন�র: ০১৯২২৭৯৯৫১৫

Fundamental Training Course
 �মৗিলক �িশ�ণ �কাস �

২৩-০৫-২০২১ি�ঃ �থেক
১০-০৬-২০২১ ি�ঃ পয ��

২০-০৫-২০২১ ি�ঃ
(অপরা�)

১১ জনাব �মা: ফজ�ল হক,
�টিল�াফ �মেস�ার, ��ড-২০
�মাবাইল ন�র: ০১৯১৮২৫৬৮৩১

Fundamental Training Course
 �মৗিলক �িশ�ণ �কাস �

০৬-০৬-২০২১ি�ঃ �থেক
১৭-০৬-২০২১ ি�ঃ পয ��

০৩-০৬-২০২১ি�ঃ
(অপরা�)

বিণ �ত কম �কত�া/কম �চারীগণ � � নােমর পাে�� উি�িখত তািরখ অ�সাের (কলাম ৫) িব�� হেয় িনধ �ািরত �িশ�ণ �কােস � যথাসমেয় �যাগদান করেবন এবং �িশ�ণ
�শেষ �পেদ পেদ �ত�াবত�ন করেবন।

মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র মেহাদেয়র অ�েমাদন�েম এ অিফস আেদশ জারী করা হেলা।

৩০-১২-২০২০
এস. এম ফরহাদ �হােসন

পিরচালক (অিতির� দািয়�)
�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ইেমইল:
smfarhad.hossain@telecomdept.gov

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১৩.১৮.০০১.২০.১০২/১ তািরখ: ১৫ �পৗষ ১৪২৭

৩০ িডেস�র ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) অিতির� মহাপিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২) পিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক (উপসিচব), আ�িলক �লাক�শাসন �িশ�ণ �ক�, ঢাকা
৫) উপপিরচালক, �টিলকম িনরাপ�া, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৬) সংি�� কম �কত�া/ কম �চারী।

৩০-১২-২০২০
আহা�দ উ�াহ
উপপিরচালক


