.

(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত)
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত
ি ম ণালয়
টিলেযাগােযাগ অিধদ র
িশ ণ অিধশাখা
৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd
৯ ফা ন ১৪২৮
তািরখ:
২২ ফ য়াির ২০২২

ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.১৬

অিফ স আেদশ
টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর িন বিণ ত ছক “খ” এর কমকতাগণ ছক “ক”-এ উে িখত িবষয় ও তািরেখ এ অিধদ েরর
অিডটিরয়ােম অভ রীন িশ ণ কমশালায় অংশ হণ করার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
ছক: ক) িশ ণ কমশালা সং া ত :
িমক
নং
১

িশ েকর নাম ও পদবী

িশ েণর আেলাচ িবষয়

ড. মাহা দ শরীফ উি ন, েফসর,
৪থ িশ িব েবর চােল মাকােবলায়
কি উটার সােয় এ ইি িনয়ািরং িবভাগ, করণীয় িবষেয় অবিহতকরণ সং া
জাহা ীরনগর িব িব ালয়
িশ ণ কমশালা

ছক:খ)
:নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

তািরখ ও সময়
০১ মাচ/২০২২
সকাল ১০:৩০-১২:৩০

িশ ণাথ কমচারী ে র তািলকা ( জ তার মা সাের নেহ)
কমকতােদর নাম
জনাব মাঃ আ ল মাকাে ম (২০৮৫)
জনাব মাঃ তাসিক র রহমান (২১০০)
জনাব মাঃ আ তােলব (২১১৩)
জনাব মাহা দ জয়া ল আনাম (২০৮৩)
জনাব বল চ
(২১১৪)
জনাব শখ আ ল খােয়র (২১২২)
জনাব গাপীনাথ আচা (২১৩২)
জনাব এস, এম, ফরহাদ হােসন (২১৩৯)
জনাব মাঃ আ ল ওহাব (২১৬৩(
জনাব আ ল কালাম (২১৪৬)
জনাব মাঃ মনিজর আহেমদ (৭৯০২)
জনাব মাঃ মিফজ উি ন (২১৭৪)
জনাব মাঃ আশরাফ হােসন (২১৭৬)
জনাব মাঃ মা দ কিরম
জনাব মাঃ মিন ামান (২১৮২)

পদবী
অিতির মহাপিরচালক (কািরগরী)
অিতির মহাপিরচালক ( শাসন ও অথ)
অিতির মহাপিরচালক ( র েলটরী)
িজ এম (ইি ঃ)
পিরচালক (আইিস ),(অ:দা:)
পিরচালক (সম য়- মাবাইল)
পিরচালক (লাইেসি ং ও ািরফ)
পিরচালক (সম য়- িপএস এন ও গটওেয়)
পিরচালক (আই ইউ)
িবভাগীয় েকৗশলী
উপপিরচালক (স দ ব াপনা- মাবাইল )
পিরচালক ( শাসন)
পিরচালক ( ইউএসওএফ ব াপনা ও টিলকম িনরাপ া)
পিরচালক (অথ)অ:দা:
উপ-পিরচালক (িফেকােয়ি এেলােকশন)
১

.

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
৬০
৬১
৬২

জনাব সাই র রহমান (২১৯৪)
উপপিরচালক (সম য় িপএস এন ও গটওেয়)
জনাব তারঘী ল ইসলাম (২২২৫)
িবভাগীয় েকৗশলী
জনাব ফারহানা ইসলাম (২২২৯)
উপপিরচালক (ইউএসওএফ ব াপনা
জনাব মাঃ গালাম সােরাওয়ার (২২৩৩)
উপপিরচালক (স দ ব াপনা িপএস এন ও গটওেয়)
জনাব আহা দ উ াহ (২২৪৭)
উপ পিরচালক, ( শাসন)
জনাব মাঃ িমজা র রহমান (২২৪৯)
উপপিরচালক (আইিস পিরক না)
জনাব মাঃ শির র রহমান (২২৫২)
উপপিরচালক (আই ইউ)
জনাব মাঃ আখলা ল আউয়াল ইয়া (২২৫৭) উপ-পিরচালক (ি েকােয়ি মিনটিরং)
জনাব এস ওয়ােজদ আলী (২২৭৬)
উপপিরচালক (অ া সং া)
জনাব মাঃ আ স সালাম (২২৭৭)
উপপিরচালক (আইিস বা বায়ন)
জনাব ক, এম আিত র রহমান (২২৭৯)
উপ পিরচালক, ( িশ ণ)
জনাব মা: সাই র রহমান (২২৮৪)
উপপিরচালক (সম য়- মাবাইল)
জনাবা িশিরন আ ার (২৩২৬)
উপ পিরচালক ( ািরফ)
জনাব মাহা দ ছাই র রহমান ঞা (২৩৪৬) উপপিরচালক ( টিলকম িনরাপ )
জনাব হলাল উি ন তা কদার
উপপিরচালক (অথ)
জনাব মাঃ সা াদ হােসন (২২৭২)
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (িনেয়াগ)
জনাব মাহা দ মা ন অর রশীদ (২৩৪২)
িসিনয়র সহকারী পিরচালক ( িশ ণ-১)
জনাব খান মাহা দ কায়ছার (২৩৪৪)
সহকারী পিরচালক (ডাটা লাইেসি ং)
জনাব মাঃ আসা ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (সম য়-িপএস এন ও গটওেয়)
জনাব মাঃ আব ল
স িময়া
সহকারী পিরচালক,( লাইে রী)
জনাব মা: শির ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (স দ ব াপনা, িপএস এন ও গটওেয়)
জনাব এ ক এম আ ল মিতন
সহকারী পিরচালক (িনেয়াগ)
জনাব সয়দ সা া র রহমান
সহকারী পিরচালক-২ (স দ ব াপনা- িপএস এন ও গটওেয়)
জনাব মাঃ ইউ ফ আলী
সহকারী পিরচালক (ইউএসওএফ ব াপনা)
জনাব মাঃ রাক ে ৗলা
সহকারী পিরচালক-১ (সম য়- মাবাইল)
জনাব মাঃ সিফজ উি ন
সহকারী পিরচালক (আইিজডি উ ািরফ)
জনাব হ দ আকরাম েসন
িসিনয়র সহকারী পিরচালক-১ ( শাসন)
জনাব খাকন চ দাস
সহকারী পিরচালক (আইিসএ ািরফ)
জনাব আসমা আকতার বা
সহকারী পিরচালক (অ া সং া-২)
জনাব মাঃ আ ল কােশম
সহকারী েকৗশলী (আইিসএ ািরফ)
জনাব এম এ স দওয়ান
সহকারী পিরচালক(স দ ব াপনা ও মাবাইল)
জনাব মাঃ শাহ আলম
সহকারী েকৗশলী
জনাব মাঃ মা ফা কামাল ইয়া
সহকারী পিরচালক(ই ারেনট ও ডাটা ািরফ)
জনাব এস এম আিজ ল ইসলাম
সহকারী েকৗশলী
জনাব ছয়দ মাঃ মিছ ল হক
সহকারী েকৗশলী
জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক-২( আইিস বা বায়ন)
জনাব মাঃ মেনায়ার হােসন
সহকারী েকৗশলী
জনাব নের নাথ সরকার
সহকারী পিরচালক( গটওেয় লাইেসি ং),
জনাব ভাস মার বড়াল
সহকারী েকৗশলী
জনাব আ েতাষ বমা
সহকারী েকৗশলী
জনাব মাঃ এনােয়ত উ াহ
সহকারী েকৗশলী (ি েকােয়ি মিনটিরং)
জনাব রজীত মার বাড়ই
সহকারী েকৗশলী
জনাব মাঃ গালাম হােসন
সহকারী েকৗশলী ( শাসন)
জনাব সয়দ মাঃ আ ল হািফজ শাহ
সহকারী পিরচালক ( িশ ণ)
জনাব আ ল মািলক
সহকারী পিরচালক (অথ)
জনাব মাঃ শািহ ল হাসান
সহকারী পিরচালক (বােজট)
জনাব মাঃ আতাউর রহমান
সহকারী পিরচালক (িহসাব) (অঃদাঃ)
২
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০২। ক) কাস সম য়কঃ িশ ণ কােস জনাব মাঃ ল
স, উপপিরচালক (লাইেসি ং) কাস সম য়েকর দািয়
পালন করেবন।
খ) সােপাট াফ ঃ জনাব আ র রব শখ, েনাটাইিপ ,জনাব মাঃ বােয়িজ র রহমান, কি উটার অপােরটর ও
জনাব মাঃ এনা ল হক, উ মান সহকারী সােপাট ােফর দািয় পালন করেবন।
০৩। ভাতাঃ িশ ক, িশ ণাথ , কাস সম য়ক এবং সােপাট াফ স ানীভাতা/ িশ ণ ভাতািদ া হেবন ।
০৪। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা।

২৩-২-২০২২
মাঃ মিফজ উি ন
পিরচালক
ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ইেমইল:
dir.admin@telecomdept.gov.bd
৯ ফা ন ১৪২৮
তািরখ:
২২ ফ য়াির ২০২২

ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.১৬/১(৫৭)

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নেহ):
১) অিতির মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
২) ড. হা দ শিরফ উি ন, েফসর, কি উটার সােয় এ ইি িনয়ািরং িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ,
৩) পিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৪) উপপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৫) উপপিরচালক, আইিস বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (িডও ,র ওেয়ব সাইেট আপেলােডর অ েরাধ
করা হল)।
৬) উপপিরচালক, ইউএসওএফ ব াপনা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৭) িচফ একাউ স এ িফ া অিফসার, িচফ একাউ স এ িফ া অিফসােরর কাযালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৮) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, িশ ণ-১ শাখা , টিলেযাগােযাগ অিধদ র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ):
৯) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
১০) সহকারী পিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
১১) সংি কমকতা/ কমচারী ( িশ ক/ িশ ণাথ / কাস সম য়ক/ সােপাট াফ ।

২৩-২-২০২২
ক. এম. আিত র রহমান
উপপিরচালক

৩

