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৩০ পৗষ ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
       
         আগামী ১৬/০১/২০১৯ ও ১৭/০১/২০১৯ ি : তািরখ রাজ বুধবার ও বৃহ িতবার ম
অিধদ র, ধান কাযালেয়র সে লন কে  “ইই--নিথনিথ  িবষয়কিবষয়ক” িবষেয় অ ি তব  ০২ ( ই)
িদনব ািপ িশ ণ কমশালায় (সকাল ৯:০০টা থেক ৫:০০ টা পয )  ম অিধদ র, ধান
কাযালয় ও অধীন  দ র সমেূহর িনে া  ৩৬ (ছি শ) জন কমকতা-কমচারীেক মেনানয়ন

দান করা হেলা:
জ তার িভি েত নয়:
::নংনং     নামনাম  ওও  পদবীপদবী কম েলরকম েলর  িঠকানািঠকানা   ইেমইলইেমইল

০১ জনাব মাহা দ নািহ ল 
ইসলাম
উপ পিরচালক

িবভাগীয় মদ র, ীম ল, মৗলভীব
◌াজার।

nahid1977@live.com

০২. জনাব মাঃেসােহল আিজম
সহকারী পিরচালক

sohel.du@ymail.com

০৩. শাহানা আ ার 
সঁাট মু া িরক কাম 
কি উটার অপােরটর

shanaikhan@rocketmail.com

০৪. জনাব কাজী শহী ল 
ইসলাম
উপ পিরচালক (দ:দা:)

আ িলক ম দ র িসেলট। ksislam30@gmail.com

০৫. জনাব মাঃআলমগীর 
হাসাইন

সহকারী পিরচালক

hossainalamgir06@gmail.com

০৬. জনাব শা মার
অিফস সহকারী কাম-
কি ঃমু াঃ

prosantabenu1985@gmail.com

০৭. জনাব মাঃ ওমসান গিণ
উপ-পিরচালক (চ:দা:)

আ িলক ম দ র, বিরশাল। sabuzmil@yahoo.com
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০৮. জনাব মাঃ জিহ ল 
ইসলাম
সহকারী পিরচালক

zizakir1996@gmail.com

০৯. জনাব এম এম রহমান
অিফস সহকারী-কাম-
কি ঃমু াঃ

mmrahaman1980@gmail.com

১০. জনাব মাহা দ 
সােদ ামান
উপ 
পিরচালক (চলিতদািয় )

আ িলক ম দ র, রংপরু

m.sadequzzaman@gmail.com

১১. জনাব ক এম শহীদ
ম কমকতা (চলিতদািয় )

k.m.shohid716@gmail.com

১২. জনাব মাঃ ামান 
িময়া
অিফস সহকারী কাম-
কি উটার মূ াঃ

Nuruz180@gmail.com

১৩. জনাব মাঃ মিন ামান
উপ পিরচালক

আ িলক ম দ র িম া ddmzaman @gmail.com

১৪. জনাব মাহা দ 
আকতা ামান
সহকারী পিরচালক

akzaman.dipu@gmail.com

১৫. জনাব মাহমদুাখাতনু 
মকমকতা

mahmudakhatun226@gmail.com

১৬. জনাব িমজা ইকবাল 
মাহমদু
উপ পিরচালক (অঃদাঃ)

আ িলক ম দ র, ফিরদপরু rashedllbdu@gmail.com

১৭. জনাব মাঃ আশরাফলু 
ইসলাম
অিফস সহকারীকাম-
কি উটার মু া িরক

ashrafulmagura79@gmail.com

১৮. জনাব মাঃ শােহ ামান
অিফস সহকারীকাম-
কি উটার মু া িরক

dolsahed@gmail.com

১৯. জনাব মা. জিহ ল 
হােসন

উপ-পিরচালক(চ.দা.)

আ িলক ম দ র, ি য়া।

২০. জনাব মা. িসরাজলু 
ইসলাম
সহকারী পিরচালক(চ.দা.)

sirazsbl.72@gmail.com

২১. জনাব মা. আহসান হািবব
অিফস সহকারী কাম কি ঃ 
মু াঃ

২২. জনাব মাঃ নািজম 
আহেমদ
সহকারী পিরচালক

আ িলক ম দ র, িদনাজপরু nazimsub@gmail.com
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২৩. জনাব মাঃ আইয়ুব আলী
অিফস সহকারী কাম কি : 
মু া:

mdayubali4784@gmail.com

২৪. জনাব মাঃ খারেশদ 
আলম
উপ-পিরচালক(চঃদাঃ)

আ িলক ম দ র, ব ড়া mkalamsabuj@gmail.com

২৫. মাঃ মাকছুদা বগম
সহকারী পিরচালক(চঃদাঃ)

maqshudabegum@gmail.com

২৬. জনাব মাঃ আজাদ 
রহমান 
অিফস সহঃকাম-
কি ঃমু াঃ

azadrn80@gmail.com

২৭. জনাব মাহা দ 
শিহ ামান
উপ পিরচালক (চ:দা:)

আ িলক ম দ র, ময়মনিসংহ। m.shahiduzzamanbd@gmail.com

২৮. জনাব মা: আবলুবাশার
সহকারী পিরচালক (চঃদাঃ)

basharld2004@gmail.com

২৯. জনাব মা: শিরফলু ইসলাম
িহসাবর ন কমকতা

ম অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা। Ulsharif1978@gmail.com

৩০ জনাব মা: খাই ল ইসলাম
শাসিনক কমকতা(চ:দা:)

৩১ জনাব িবকাশ নাথ
ধান সহকারী(চ:দা:)

Bikash nath158@ gmail.com

৩২ জনাব মা: নবীউল ইসলাম
উ মান সহকারী

৩৩ ফিরদা ইয়াছিমন
উ মান সহকারী(চ:দা:)

৩৪ জনাব মা: এরশা ল হক
অিফস সহকারী কাম 
কি উটার মু া িরক

arshad778891@gmail.com

৩৫ জনাব িব  ুপদ মি ক
অিফস সহকারী কাম 
কি উটার মু া িরক

৩৬. জনাব আকাশ মার ন ী
সঁাটিলিপকার কাম 
কি উটার মু া িরক

akashnondi2016@gmail.com

       মেনানীত কমকতা/কমচারীগণেক যথাসমেয় িশ ণ কমশালােত উপি ত থাকার জ  িনেদশ
দান করা হল।

   ২.   িশ ণাথীগণ িবিধ মাতােবক িটএ/িডএ াপ  হেবন।

১৩-১-২০১৯

িশবনাথ রায়
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মহাপিরচালক

ন র:
৪০.০২.০০০০.০৩৬.২৫.০২৩.১৫.১৮/১(১২)

তািরখ: ৩০ পৗষ ১৪২৫
১৩ জা য়াির ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল:( জ তার িভি েত
নয়) 
১) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ম ও কমসং ান ম ণালয়, িসিজএ ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা।
২) সিচেবর একা  সিচব (উপসিচব), সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়।
৩) পিরচালক, শাসন, িহসাব ও সাধারণ/ ড ইউিনয়ন, সািলশী ও িশ ণ/পিরসংখ ান, পিরক না ও
তথ  যিু / মিডেকল, ম অিধদ র, ধান কযালয়, ঢাকা।
৪) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, ঢাকা/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রংপরু/িসেলট।
৫) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ি য়া/িদনাজপরু/ িম া/ব ড়া/ মৗলভীবাজার/ফিরদপরু।
৬) উপ পিরচালক, িবভাগীয় ম দ র, মৗলভীবাজার।
৭) উপ পিরচালক, (সাধারণ), ধান কাযালয়, ম অিধদ র, ঢাকা।(সে লন ক  তকরেনর
অ েরাধসহ)।
৮) উপ পিরচালক, আ িলক ম দ র,
িসেলট/রংপরু/ব ড়া/ িম া/বিরশাল/ফিরদপরু/ময়মনিসংহ/িদনাজপরু/ ি য়া।
৯) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, ম অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।(অিফস আেদশিট ওেয়ব
সাইেট কাশ ও িশ েণ েয়াজনীয় ই েয়পেম ট সরবরােহর অ েরাধসহ)।
১০) ................................................................................।
১১) িপএ টু মহাপিরচালক, ম অিধদ র, ঢাকা।
১২) অিফসকিপ।

১৩-১-২০১৯

শামীমা লতানা বারী
পিরচালক
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