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(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
প্রশিক্ষণ অধিশাখা
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd
নম্বর: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.২৫

তারিখ:

৬ চৈত্র ১৪২৮
২০ মার্চ ২০২২

অফিস আদেশ
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত ছক “খ” এর কর্মচারীগণ ছক “ক”-এ উল্লেখিত বিষয় ও তারিখে এ অধিদপ্তরের অডিটরিয়াম কক্ষে
কেভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরন পূর্বক সরাসরি আয়োজিত আভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
ক্রমিক
প্রশিক্ষকের নাম ও পদবী
নং
১
জনাব মোঃ আখলাকুল আউয়াল ভূইয়া
উপপরিচালক

বিষয়

তারিখ ও সময়

“তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মচারীদের ২৯ মার্চ/২০২২
প্রশিক্ষণ”
সকাল ১০:৪০-১২:৪০

ছক:খ) প্রশিক্ষণার্থী কর্মচারীদেরতালিকা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)
ক্রমি
কর্মচারীদের নাম
পদবী
ক
নং
১ জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম পিন্টু
কম্পিউটার অপারেটর
২ জনাব বায়েজিদুর রহমান
কম্পিউটার অপারেটর
৩ জনাব আন্তনী গ্লেন পেরেরা
কম্পিউটার অপারেটর
৪ জনাবা মোছাম্মত রোকসানা খাতুন
কম্পিউটার অপারেটর
৫ জনাবা পারভীন আক্তার
কম্পিউটার অপারেটর
৬ জনাব জাহিদ হাসান
সাঁট-লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
৭ জনাব মোঃ খোরশেদ আলম মোল্লা
সাঁটলিপিকার কাম কম্পিঃ অপাঃ
৮ জনাব মোঃ মোসারেফ হোসেন
সাঁটলিপিকার কাম কম্পিঃ অপাঃ
৯ জনাব মোঃ জাকির হোসেন
সাঁটলিপিকার কাম কম্পিঃ অপাঃ
১০ জনাব নন্দন কুমার সাহা
উর্ধ্বতন হিসাব রক্ষক
১১ জনাব লোকমান হাকিম
উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষক
১২ জনাব মোঃ তসলিম হোসেন
উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষক
https://telecomdept.nothi.gov.bd
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১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯

জনাব এইচ এম নজরুল আমীন
জনাব ইউসুফ আহমেদ
জনাব মোঃ আবু কাউছার
জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান ভূইয়া
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
জনাবা নাজমা পারভীন
জনাব হাদী আব্দুল্লাহ আল মামুন
জনাব নীলিমা আক্তার
জনাবা শাহিনা আফরোজ
জনাব আব্দুর রব শেখ
জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম
জনাব নুরুল আলম
জনাব মোঃ আব্দুস সালেক
জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন
জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান ভুইয়া
জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
জনাব মোঃ এনামুল হক ফকির
জনাব মোঃ সেলিম
জনাব মোঃ শাহজুল ইসলাম
জনাবা মিনতি তালুকদার
জনাবা মুক্তি রানি দাস
জনাব উত্তম চন্দ্র শীল
জনাব আজাদ হোসেন
জনাব মোঃ মতিউর রহমান খান
জনাবা তৃষ্ণা মন্ডল
জনাব আতিকুর রহমান
জনাব রফিকুল ইসলাম
জনাব মোঃ মস্তাফিজুর রহমান
জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম
জনাব মোঃ মাহাবুবুল আলম
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
আমেনা বেগম
জনাব সামছুল হক ভূইয়া
জনাব মোঃ মনিরূল হক
জনাব মোঃ মাসুদ খান
জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন
জনাব মোঃ ছাইফুল্লাহ
জনাবা অনিতা বাছাড়
জনাব মোঃ মজিবুর রহমান
জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন
জনাব আব্দুল কুদ্দুস
এ কে এম আব্দুল ওহাব
মো: আবু তাহের
জনাব খন্দকার নজরুল ইসলাম
জনাব মোঃ ইউসুফ
জনাব দেওয়ান নুরুল ইসলাম
জনাব মাহফুজুর রহমান
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উদ্ধতন হিসাব রক্ষক
উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষক
উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষক
উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষক
উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষন
জুনিয়ার একাউন্টেন্ট
স্টেনো টাইঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
স্টেনো টাইঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কামকম্পিউটার অপারেটর
সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কামকম্পিউটার অপারেটর
স্টেনো টাইঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
প্রধান সহকারী
উচ্চমান সহকারী/অফিস সহকারী
উচ্চমান সহঃ/ক্যাশিয়ার
উচ্চমান সহকারী
উচ্চমান সহকারী
উচ্চমান সহকারী
উচ্চমান সহকারী
উচ্চমান সহকারী
উচ্চমান সহকারী
উচ্চমান সহকারী
উচ্চমান সহকারী
উচ্চমান সহকারী
উচ্চমান সহকারী
এস এ ই
এস এ ই
এস এ ই
এস এ ই
এস এ ই
এস এ ই
এস এ ই
এস এ ই
এস এ ই
এম এ ই
এস এ ই
এস এ ই
টিসিটি
টিসিটি
টিসিএম
টিসিএম
এলডিএ
টেলি ম্যাসেঞ্জার
টেলি ম্যাসেঞ্জার
এম এল এস এস
এমএলএসএস
এম এল এস এস
গার্ড
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৬০ জনাব আবু তাহের
৬১ জনাব জহুরুল ইসলাম
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লাইনম্যান
এম এল এস এস

০২। ক) কোর্স সমন্বয়কঃ প্রশিক্ষণ কোর্সে জনাব সৈয়দ মোঃ আব্দুল হাফিজ শাহ, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) কোর্স সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন
করবেন।
খ) সাপোর্ট ষ্টাফঃ জনাব খোরশেদ আলম খান, পুটআউটম্যান, মো: ফজলূল হক, টেলি ম্যাসেঞ্জার ও জনাব মোঃ মনিরূজ্জামান, ওয়্যারম্যান
কে সাপোর্ট স্টাফের দায়িত্ব পালন করবেন।
০৩। ভাতাঃ প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী, কোর্স সমন্বয়ক এবং সাপোর্ট স্টাফ সম্মানীভাতা/ প্রশিক্ষণ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন ।
০৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

২২-৩-২০২২
মোঃ মফিজ উদ্দিন
পরিচালক
ফোন: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ফ্যাক্স: 880-2-9830922
ইমেইল:
dir.admin@telecomdept.gov.bd
নম্বর: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.২৫/১(৫৮)

তারিখ:

৬ চৈত্র ১৪২৮
২০ মার্চ ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে):
১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
২) পরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৩) উপপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪) উপপরিচালক, আইসিটি বাস্তবায়ন অধিশাখা, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি,র ওয়েব সাইটে আপলোডের অনুরোধ করা হল)।
৫) উপপরিচালক, ইউএসওএফ ব্যবস্থাপনা, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৬) উপপরিচালক, প্রশাসন অধিশাখা, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৭) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮) সিনিয়র সহকারী পরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৯) সিনিয়র সহকারী পরিচালক, প্রশিক্ষণ-১ শাখা , টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য):
১০) সহকারী পরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
১১) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী (প্রশিক্ষক/ প্রশিক্ষণার্থী/ কোর্স সমন্বয়ক/ সাপোর্ট স্টাফ ।
১২) স্টেনোগ্রাফার [অফিস সহকারী (অতিরিক্ত দাযিত্ব)] (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রশাসন-২ শাখা, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

২২-৩-২০২২
কে. এম. আতিকুর রহমান
উপপরিচালক
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