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 গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
 

�িশ�ণ অিধশাখা 
 ৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

 
www.telecomdept.gov.bd

 

 

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.৫৫ তািরখ: 
২৮ �ম ২০২২

১৪ �জ�� ১৪২৯

অিফস আেদশ

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর িন�বিণ �ত ছক “খ” এর কম �কত�া/কম �চারীগণ ছক “ক”-এ উে�িখত িবষয় ও তািরেখ এ অিধদ�েরর কনফাের� �ম
নং-৪০৩-এ অভ��রীন �িশ�েণ অংশ�হণ করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

ছক: ক) �িশ�ণ সং�া� ত�:

�িমক
  নং

�িশ�েকর নাম ও পদবী িবষয় তািরখ ও সময়

১ জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান
উপপিরচালক

�সবা পিরবী�েণ িডও� �বিত�ত সািভ �স �ািকং িসে�েমর
উপেযািগতা এবং �ভাব

 ০১ �ন/২০২২
  সকাল ১০:৩০-১২:৩০

 ছক:খ)  �িশ�ণাথ� কম �কত�া�ে�র তািলকা (�জ��তার �মা�সাের নেহ)
�িমক
নং

কম �কত�ােদর নাম পদবী

১ জনাব এম এ ��স �দওয়ান সহকারী পিরচালক(স�দ �ব�াপনা ও �মাবাইল) 
২ জনাব আ�ল মািলক সহকারী পিরচালক (অথ �)
৩ জনাব �মাঃ শািহ�ল হাসান সহকারী পিরচালক (বােজট)
৪ জনাব �মাঃ আতাউর রহমান সহকারী পিরচালক (িহসাব) (অঃদাঃ)
৪ জনাব �মাঃ মিফ�ল ইসলাম  িপ� কি�উটার অপােরটর
৫ জনাব আ�নী ��ন �পেররা কি�উটার অপােরটর
৬ জনাবা পারভীন আ�ার কি�উটার অপােরটর
৭ জনাব জািহদ হাসান স�ট-িলিপকার কাম কি�উটার অপােরটর
৮ জনাব �মাঃ �খারেশদ আলম �মা�া স�টিলিপকার কাম কি�ঃ অপাঃ
৯ জনাব �মাঃ �মাসােরফ �হােসন স�টিলিপকার কাম কি�ঃ অপাঃ
১০ জনাব �মাঃ জািকর �হােসন স�টিলিপকার কাম কি�ঃ অপাঃ
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১১ জনাব ন�ন �মার সাহা উ��তন িহসাব র�ক
১২ জনাব �লাকমান হািকম উ��তন িহসাব র�ক 
১৩ জনাব �মাঃ তসিলম �হােসন উ��তন িহসাব র�ক
১৪ জনাবএইচ এম নজ�ল আমীন উ�তন িহসাব র�ক
১৫ জনাবইউ�ফ আহেমদ উ��তন িহসাব র�ক
১৬ জনাব �মাঃ আ� কাউছার উ��তন িহসাব র�ক
১৭ জনাব �মাঃ আ�ল হা�ান �ইয়া উ��তন িহসাব র�ক
১৮ জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম উ��তন িহসাব র�ক
১৯ জনাব হাদী আ��াহ আল মা�ন ��েনা টাইঃ কাম কি�ঃ অপাঃ 
২০ জনাবা শািহনা আফেরাজ স�ট��া�িরক কাম কামকি�উটার অপােরটর
২১ জনাব আ�র রব �শখ স�ট��া�িরক কাম কামকি�উটার অপােরটর
২২ জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম ��েনা টাইঃ কাম কি�ঃ অপাঃ 
২৩ জনাব ��ল আলম �ধান সহকারী
২৪ জনাব �মাঃ আ�স সােলক উ�মান সহকারী/অিফস সহকারী
২৫ জনাব �মাঃ �মাশারফ �হােসন উ�মান সহঃ/ক�ািশয়ার 
২৬ জনাব �মাঃ মা��র রহমান �ইয়া উ�মান সহকারী 
২৭ জনাব �মাহা�দ ইয়ািহয়া উ�মান সহকারী 
২৮ জনাব �মাঃ এনা�ল হক ফিকর উ�মান সহকারী 
২৯ জনাব �মাঃ �সিলম উ�মান সহকারী 
৩০ জনাব �মাঃ শাহ�ল ইসলাম উ�মান সহকারী 
৩১ জনাবা িমনিত তা�কদার উ�মান সহকারী
৩২ জনাব আজাদ �হােসন উ�মান সহকারী
৩৩ জনাব �মাঃ মিতউর রহমান খান উ�মান সহকারী
৩৪ জনাব আিত�র রহমান  এস এ ই
৩৫ জনাব �মাঃ ম�ািফ�র রহমান এস এ ই
৩৬ জনাব �মাঃ ছাই��াহ �িস� 

০২। ক) �কাস � সম�য়কঃ �িশ�ণ �কােস � জনাব �মাহা�দ ছাই�র রহমান �ঞা , উপপিরচালক (�টিলকম িনরাপ�) �ক �কাস � সম�য়েকর দািয়�
পালন করেবন।

  খ) সােপাট � �াফঃ  জনাব �মাঃ বােয়িজ�র রহমান, কি�উটার অপােরটর, জনাব �খারেশদ আলম খান, �টআউট�ান, জনাব আ� তােহর ,

লাইন�ান সােপাট �  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।

২৮-৫-২০২২

�মাঃ মিফজ উি�ন
পিরচালক

�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ফ�া�: 880-2-9830922

ইেমইল:
dir.admin@telecomdept.gov.bd

১৪ �জ�� ১৪২৯
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ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.৫৫/১(৩৭) তািরখ: ১৪ �জ�� ১৪২৯

২৮ �ম ২০২২

সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল (�জ��তার �মা�সাের নেহ): 
 ১) অিতির� মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

 
২) পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

৩) উপপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
 

৪) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডও�,র ওেয়ব সাইেট আপেলােডর অ�েরাধ করা হল)।
 ৫) উপপিরচালক, ইউএসওএফ �ব�াপনা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

 
৬) উপপিরচালক, �শাসন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

৭) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসােরর কায �ালয়, �স�নবািগচা, ঢাকা।
 

৮) সংি�� কম �কত�া/ কম �চারী (�িশ�ক/ �িশ�ণাথ�/ �কাস � সম�য়ক/ সােপাট � �াফ ।
 ৯) ��েনা�াফার [অিফস সহকারী (অিতির� দািয�)] (অিতির� দািয়�), �শাসন-২ শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

 

২৮-৫-২০২২

�ক. এম. আিত�র রহমান

উপপিরচালক


