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অিবলে  
সীিমত

ন র: ৪৩.২৩.৪৭৮৫.০০০.২৫.০০৯.১৯.৩০১ তািরখ: 
২৮ আগ  ২০১৯

১৩ ভা  ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা এর সভাকে  আগামী রিববার ০১ সে র ও ০২ সে র ২০১৯

তািরখ িনে া  িবষয়স েহর উপর িশ েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  িশ েণ িনে ািলিখত সকল েডর কমচারীেদর
উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা।

::ন ংনং:: সময়সময় িবষয়িবষয় িশ কিশ ক
রিববাররিববার  ০১০১  সে রসে র  ২০১৯২০১৯  সকালসকাল   ০৯০৯..০০০০   থেকথেক   ১৬১৬ ..০০০০   পযপয ::

১. ০৯.০০ থেক ১১.০০ 
পয  

ইেনােভশন জনাব মা. আহেমদ িজয়াউর রহমান
উপেজলা িনবাহী কমকতা

ব য়াঘাটা, লনা 
১১.০০ থেক ১১.১৫ পয  চা িবরিত

২. ১১.১৫ থেক ১৩.০০ 
পয  

সাং িতক ঐিতহ  র ায় ির  িলেশর 
িমকা

জনাব দওয়ান লালন আহেমদ
িলশ পার

ির  িলশ, লনা
১৩.০০ থেক ১৪.০০ পয  নামাজ ও ম া  িবরিত

৩. ১৪.০০ থেক ১৬.০০ 
পয  

অিভত
( পাড়া মা র ফলক স িকত াথিমক 

ধারণা।)

মা দ-ঊন-নবী
িচ িশ ী ও িডজাইনার

কা
১৬.০০ থেক ১৬.১৫ পয  চা িবরিত

৪. ১৬.১৫ থেক ১৮.০০ 
পয

ত  অিধকার আইন ২০০৯ জনাব মা. মা ন আখতার
সহকারী পিরচালক

বাংলােদশ বতার , লনা
সামবারসামবার  ০২০২  সে রসে র  ২০১৯২০১৯  সকালসকাল   ০৯০৯..০০০০   থেকথেক   ১৫১৫ ..০০০০   পযপয ::

১. ০৯.০০ থেক ১১.০০ 
পয  

ই-নিথ এ ক এম সাই র রহমান
সহকারী পিরচালক

আ িলক পিরচালেকর কাযালয়,
 ত  অিধদ র, লনা

২. ১১.০০ থেক ১৩.০০ 
পয  

ওেয়ব পাটাল ফারহানা ইয়াসিমন
অিফস সহকারী কাম কি উটার 

অপােরটর
আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, 

ত  অিধদ র, লনা
১৩.০০ থেক ১৪.০০ পয  নামাজ ও ম া  িবরিত

৩. ১৪.০০ থেক ১৫.০০ 
পয

Etiquette & Manners আফেরাজা খান িমতা
আ িলক পিরচালক

ত অিধদ র
আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।

িবতরণ:

১



০১. এ ক এম সাই র রহমান, সহকারী পিরচালক, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
০২. মা. গালাম ফরেদৗস, কাে ািডয়ান, বােগরহাট জা ঘর, বােগরহাট।
০৩. খা কার িজ র রহমান, সহকারী তাি ক েকৗশলী, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
০৪. মা. ফজ ল কিরম, কাে ািডয়ান, এম.এম.দ বািড়, সাগর ািড়, যেশার।
০৫. মা. খেল র রহমান ইঁয়া, সহকারী কাে ািডয়ান, দি ণিডিহ রবী  িত ভবন, লতলা, লনা (বতমােন রবী

বািড় িশলাইদহ ি য়ায় সং )।
০৬. মাসা: আইরীন পারভীন, সহকারী কাে ািডয়ান, লনা িবভাগীয় জা ঘর, লনা।
০৭. উিমলা হাসনাত, গেবষণা সহকারী, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
০৮. মা. জাহা ার আলী, িসিনয়র াফটস ান, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
০৯. িবজয় মার ঘাষ, াট া িরক, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১০. জালাল আহেমদ, সােভয়ার, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১১. মা. শািহন রজা, িহসাব সহকারী কাম-ক ািশয়ার, লনা িবভাগীয় জা ঘর, লনা (বতমােন ত  অিধদ র, আ িলক
পিরচালেকর কাযালয়, লনায় সং )।
১২. বলরাম দাস, উ মান সহকারী, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা (বতমােন শের বাংলা িত
জা ঘর, চাখার, বিরশাল সং )।
১৩. মা. িরপন িময়া, মাকস ান, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১৪. ফারহানা ইয়াসিমন, অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১৫. মা. কিলম উি ন, অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১৬. আ  সাঈদ, িকং সহকারী, বিরশাল িবভাগীয় জা ঘর, বিরশাল।
১৭. মা. আিরফ হােসন, সংর ণ ফার ান, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা। 
১৮. মা. িব াল হােসন, াইভার, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১৯. মা. খাদাব , ক াশ সরকার, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
২০. মা. ই ািহম, িডসপাস রাইডার, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা। 
২১. মা. তির ল ইসলাম, জা ঘর পিরচারক, এম.এম.দ বািড়, সাগর ািড়, যেশার (বতমােন লনা িবভাগীয় জা ঘর, লনায়
সং )।
২২. মা. শাহজাহান আলী, অিডটিরয়াম এেটনেড , রবী  কাছাির বাড়ী, শাহাজাদ র, িসরাজগ  (বতমােন লনা িবভাগীয়
জা ঘর, লনায় সং )।
২৩. মা. আলী এরশাদ, অিফস সহায়ক, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
২৪. মা. িজয়াউর রহমান, সাইট পিরচারক, গৗর প অব ম েম স, িশবগ , াপাইনবাবগ  (বতমােন লনা িবভাগীয়
জা ঘর, লনায় সং )।
২৫. মা. িহেরা ল ইসলাম, সাইট পিরচারক, বােগরহাট জা ঘর, বােগরহাট। (বতমােন দি ণিডিহ রবী  িত ভবেন কমরত)।
২৬. মা. সাই ল আলম, সাইট পিরচারক, বােগরহাট জা ঘর, বােগরহাট (বতমােন লনা িবভাগীয় জা ঘর, লনায় সং )।
২৭. মা. কালাম আহে দ, সাইট পিরচারক, রবী  বািড় িশলাইদহ, ি য়া (বতমােন লনা িবভাগীয় জা ঘর, লনায়
সং )।
২৮. মা. জন ম ল, ন  হরী, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
২৯. কমল  দবনাথ, সাইট পিরচারক, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
                                                                                                       

২৮-৮-২০ ১৯

আফেরাজা খান িমতা
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আ িলক পিরচালক

ন র: ৪৩.২৩.৪৭৮৫.০০০.২৫.০০৯.১৯.৩০১/১(১১) তািরখ: ১৩ ভা  ১৪২৬
২৮ আগ  ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, ত  অিধদ র
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লনা
৩) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
৪) সহকারী তাি ক েকৗশলী, সহকারী তাি ক েকৗশলী এর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
৫) গেবষণা সহকারী, িফ  অিফসার এর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
৬) াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর, সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
৭) সােভয়ার, সহকারী তাি ক েকৗশলী এর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
৮) িহসাব সহকারী কাম ক ািশয়ার, সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
৯) অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক- , সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
১০) অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক- , সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
১১) ক াশ সরকার, সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
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আফেরাজা খান িমতা
আ িলক পিরচালক
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