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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
প্রশিক্ষণ অধিশাখা
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd
নম্বর: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.৪৯

তারিখ:

২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
১৬ মে ২০২২

অফিস আদেশ
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত ছক “খ” এর কর্মকর্তাগণ ছক “ক”-এ উল্লেখিত বিষয় ও তারিখে এ অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুম নং-৪০৩-এ
অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
ছক: ক) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:
ক্রমি প্রশিক্ষকের নাম ও পদবী
ক
নং
১ জনাব মোঃ আবু তালেব
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রেগুলেটরী)

বিষয়

তারিখ ও সময়

“ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১৮ই মে/২০২২
প্রশিক্ষণ”
সকাল ১০:৩০-১২:৩০

ছক:খ) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)
ক্র:নং
কর্মকর্তাদের নাম
১ জনাব মশিউর রহমান (২০৭২)
২ জনাব মোঃ আব্দুল মোকাদ্দেম (২০৮৫)
৩ জনাব মোঃ তাসকিনুর রহমান (২১০০)
৪ জনাব মোহাম্মদ জেয়াদুল আনাম (২০৮৩)
৫ জনাব সুবল চন্দ্র কুন্ডু (২১১৪)
৬ জনাব শেখ আবুল খায়ের (২১২২)
৭ জনাব গোপীনাথ আচার্য্য (২১৩২)
৮ জনাব এস, এম, ফরহাদ হোসেন (২১৩৯)
৯ জনাব মোঃ আব্দুল ওহাব (২১৬৩(
১০ জনাব মোঃ আবুল কালাম (২১৪৬)
১১ জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন (২১৭৪)
১২ জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন (২১৭৬)
https://telecomdept.nothi.gov.bd

পদবী
মহাপরিচালক
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কারিগরী)
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জি এম (ইঞ্জিঃ)
পরিচালক (আইসিটি),(অ:দা:)
পরিচালক (সমন্বয়-মোবাইল)
পরিচালক (লাইসেন্সিং ও ট্যারিফ)
পরিচালক (সমন্বয়- পিএসটিএন ও গেটওয়ে)
পরিচালক (আইটিইউ)
উপপরিচালক (আইসিটি বাস্তবায়ন)
পরিচালক (প্রশাসন)
পরিচালক ( ইউএসওএফ ব্যবস্থাপনা ও টেলিকম নিরাপত্তা)
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জনাব মোঃ মনিরূজ্জামান (২১৮২)
পরিচালক (ইঞ্জিঃ)
জনাব মোঃ মাসুদ করিম
পরিচালক (অর্থ)অ:দা:
জনাব সাইদুর রহমান (২১৯৪)
উপপরিচালক (সমন্বয় পিএসটিএন ও গেটওয়ে)
জনাব ফারহানা ইসলাম (২২২৯)
উপপরিচালক (ইউএসওএফ ব্যবস্থাপনা)
জনাব মোঃ গোলাম সারোওয়ার (২২৩৩)
উপপরিচালক (সম্পদ ব্যবস্থাপনা পিএসটিএন ও গেটওয়ে
জনাব আহাম্মদ উল্লাহ (২২৪৭)
উপ পরিচালক, (প্রশাসন)
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (২২৪৯)
উপপরিচালক (আইসিটি পরিকল্পনা)
জনাব মোঃ শরিফুর রহমান (২২৫২)
উপপরিচালক (আইটিইউ)
জনাব মোঃ আখলাকুল আউয়াল ভূইয়া (২২৫৭) উপ-পরিচালক (ফ্রিকোয়েন্সি মনিটরিং)
জনাব এস ওয়াজেদ আলী (২২৭৬)
উপপরিচালক (অন্যান্য সংস্থা)
জনাব মোঃ আব্দুস সালাম (২২৭৭)
বিভাগীয় প্রকৌশলী
জনাব কে, এম আতিকুর রহমান (২২৭৯)
উপ পরিচালক, (প্রশিক্ষণ)
জনাব মো: সাইফুর রহমান (২২৮৪)
উপপরিচালক (সমন্বয়-মোবাইল)
জনাবা শিরিন আক্তার (২৩২৬)
উপ পরিচালক (ট্যারিফ)
জনাব মোহাম্মদ ছাইফুর রহমান ভূঞা (২৩৪৬) উপপরিচালক (টেলিকম নিরাপত্ত)
জনাব হেলাল উদ্দিন তালুকদার
উপপরিচালক (অর্থ)
জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (২২৭২)
উপপরিচালক (নিয়োগ) (অ:দা:)
জনাব মোহাম্ম্মদ মামুন অর রশীদ (২৩৪২) বিভাগীয় প্রকৌশলী
জনাব খান মোহাম্মদ কায়ছার (২৩৪৪)
সহকারী পরিচালক (ডাটা লাইসেন্সিং)
জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (সমন্বয়-পিএসটিএন ও গেটওয়ে)
জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস মিয়া
সহকারী পরিচালক,( লাইব্রেরী)
জনাব মো: শরিফুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক-১ (সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পিএসটিএন ও গেটওয়ে)
জনাব এ কে এম আব্দুল মতিন
সহকারী পরিচালক (নিয়োগ)
জনাব সৈয়দ সাজ্জাদুর রহমান
সহকারী পরিচালক-২ (সম্পদ ব্যবস্থাপনা- পিএসটিএন ও গেটওয়ে)
জনাব মোঃ ইউসুফ আলী
সহকারী পরিচালক (ইউএসওএফ ব্যবস্থাপনা)
জনাব মোঃ রোকনুদ্দৌলা
সহকারী পরিচালক-১ (সমন্বয়-মোবাইল)
জনাব মোঃ সফিজ উদ্দিন
সহকারী পরিচালক (আইজিডব্লিউ ট্যারিফ)
জনাব মুহম্মদ আকরাম হুসেন
সহকারী পরিচালক (ফ্রিকোয়েন্সি এলোকেশন)
জনাব আসমা আকতার বানু
সহকারী পরিচালক (অন্যান্য সংস্থা-২)
জনাব মোঃ আবুল কাশেম
সহকারী প্রকৌশলী (আইসিএক্স ট্যারিফ)
জনাব এম এ কুদ্দুস দেওয়ান
সহকারী পরিচালক(সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মোবাইল)
জনাব মোঃ শাহ আলম
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (আইসিটি বাস্তবায়ন)
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী পরিচালক( প্রশাসন)
জনাব নরেন্দ্র নাথ সরকার
সহকারী পরিচালক( গেটওয়ে লাইসেন্সিং),
জনাব মোঃ এনায়েত উল্লাহ
সহকারী প্রকৌশলী (ফ্রিকোয়েন্সি মনিটরিং)
জনাব মোঃ গোলাম হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী (প্রশাসন)
জনাব সৈয়দ মোঃ আব্দুল হাফিজ শাহ
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
জনাব আব্দুল মালিক
সহকারী পরিচালক (অর্থ)
জনাব মোঃ শাহিনূল হাসান
সহকারী পরিচালক (বাজেট)
জনাব মোঃ আতাউর রহমান
সহকারী পরিচালক (হিসাব) (অঃদাঃ)

০২। ক) কোর্স সমন্বয়কঃ প্রশিক্ষণ কোর্সে জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস , উপপরিচালক (লাইসেন্সিং) কোর্স সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন।
খ) সাপোর্ট ষ্টাফঃ জনাব আব্দুর রব শেখ ,ষ্টেনোটাইপিষ্ট,জনাব মোঃ বায়েজিদুর রহমান, কম্পিউটার অপারেটর ও জনাব মোঃ এনামুল হক, উচ্চমান
সহকারী 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।
https://telecomdept.nothi.gov.bd
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১৬-৫-২০২২
মোঃ মফিজ উদ্দিন
পরিচালক
ফোন: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ফ্যাক্স: 880-2-9830922
ইমেইল:
dir.admin@telecomdept.gov.bd
নম্বর: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.৪৯/১(৫৯)

তারিখ:

২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
১৬ মে 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) সহকারী পরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
১০) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী (প্রশিক্ষক/ প্রশিক্ষণার্থী/ কোর্স সমন্বয়ক/ সাপোর্ট স্টাফ ।

১৬-৫-২০২২
কে. এম. আতিকুর রহমান
উপপরিচালক

https://telecomdept.nothi.gov.bd

3/3

