
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সং িত িবষযক় ম ণালয ়

ত  অিধদ র 
আ িলক পিরচালক এর কাযালয়, লনা.

ন র ৪৩.২৩.৪৭৮৫.০০০.২৫.০০৯.১৯.১৯৫ তািরখ: 
১৪ ফ যা়ির ২০২২

১ ফা ন ১৪২৮

িশ ণ

ত  অিধদ েরর আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা ও বিরশাল িবভােগর আেয়াজেন আগামী ১৯ ফ য়ারী ২০২২ তািরখ ৩
সশেন “ ািত ািনক স মতা ি  শীষক” িশ েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  িশ ণ বােগরহাট জলায় অবি ত িব  ঐিতহ

"ঐিতহািসক মসিজেদর শহর বােগরহাট "-এ ২০২১-২০২২ অথবছেরর খানজাহান (রহ:) এর বসতিভটায় চলমান তাি ক খনন
িফে  িনে া  িবষয়স েহর উপর িশ েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  িশ েণ পে  বিণত কমকতা/ কমচারীেদর উপি ত থাকার
জ  িনেদশনা দান করা হেলা। 

:: নংনং::                         সময়সময়                      
  

িবষয়িবষয় িশ কিশ ক

১ম১ম   স শনস শন
১. ০৮.৩০ িমিনট  িরেপা ং -
২. ৮.৩০ িমিনট - ৯.৩০ িমিনট রিজে শন ও খনন েল গমন -
৩. ৯.৩০ িমিনট - ১১.০০ িমিনট ক) ান পিরিচিত

খ) তাি ক খনন-এ জন সংেযােগর িমকা 
ও 
গ) ান িনবাচন ও খনন ব িত
ঘ) তাি ক খনেন েয়াজনীয় লিজি ক
ঙ) পাশাক ও আ ষাি ক

মা. যােয়দ
 কাে ািডয়ান

 বােগরহাট জা ঘর, বােগরহাট

২য়২য়   স শনস শন
৪. ১১.০০ িমিনট - ১১.১৫ িমিনট চা িবরিত -
৫. ১১.১৫ িমিনট - ১৩.১৫ িমিনট ক) তাি ক খনেনর তাি ক ও 

ােয়ািগক প িত
খ) তাি ক খনেন া  িনদশেনর ড েমে শন
গ) খনন িতেবদন তির িবষেয় াথিমক 
আেলাচনা

 আফেরাজা খান িমতা
আ িলক পিরচালক

আ িলক পিরচালেকর কাযালয়
ত  অিধদ র, লনা।

৬. ১৩.১৫ িমিনট - ১৪.১৫ িমিনট নামাজ ও খাবােরর িবরিত
৩য়৩য়   স শনস শন
৭. ১৪.১৫ িমিনট – ১৬.১৫ িমিনট বােগরহাট জলায় অবি ত িব  ঐিতহ  সাইট পিরদশন

পিরিচিত ও সংর ণ 
মা: রাদ হােসন

উপ-সহকারী েকৗশলী
আ িলক পিরচালেকর কাযালয় ত  অিধদ র, লনা।

৮. ১৬.১৫ িমিনট -১৬.৩০ িমিনট চা িবরিত -
৯. ১৬.৩০ িমিনট -১৭.৩০ িমিনট তাি ক খনন ল হেত আ িলক কাযালয় লনায় 

ত াবতন
০১. মা. যােয়দ, কাে ািডয়ান, বােগরহাট জা ঘর, বােগরহাট (আপনার দ েরর সকল ায়ী ও ওয়াকচাজড কমচারী’ দর িশ েণ
অংশ হণ িনি ত করেবন)। 
০২. মা: আল আমীন, িফ  অিফসার, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, ত  অিধদ র, লনা।
০৩. মাসা: আইরীন পারভীন, কাে ািডয়ান, এম.এম.দ বািড়, সাগর াড়ী, যেশার।
০৪. মা. খেল র রহমান ইঁয়া, কাে ািডয়ান, রবী  বািড় িশলাইদহ, ি য়া। 
০৫. মা. রাদ হােসন, উপ-সহকারী েকৗশলী, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, ত  অিধদ র, লনা।
০৬. মা. হাসা ামান, সহকারী কাে ািডয়ান, বিরশাল িবভাগীয় জা ঘর, বিরশাল।
০৭. মা. দিবর হােসন, সহকারী কাে ািডয়ান, দি ণিডিহ রবী  িত ভবন, লতলা, লনা। 
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০৮. রপালী দাস, াগািরক/ াগািরক-কাম-কাে ািডয়ান, এম.এম.দ বািড়, সাগর াড়ী, যেশার। 
০৯. মাছা. তানিজনা আ ার, াটিলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১০. িবজয় মার ঘাষ, াট া িরক, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১১. জালাল আহেমদ, সােভয়ার, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১২. মা.শািহন রজা, িহসাব সহকারী কাম-ক ািশয়ার, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনায় সং ।
১৩. বলরাম দাস, উ মান সহকারী, শর-ই-বাংলা িত জা ঘর, চাখার, বিরশাল সং ।
১৪. কািনজ ফােতমা, সহকারী মেডলার, লনা িবভাগীয় জা ঘর, লনায় সং ।
১৫. শংখ নীল দাস, আেলাকিচ কর, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১৬. ফারহানা ইয়াসিমন, অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১৭. মা. কিলম উি ন, অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১৮. মা. আিত র রহমান, আেলাকিচ  াকর, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
১৯. মা. এনা ল হক, মাকস ান, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
২০. মা. আিরফ হােসন, সংর ণ ফার ান, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
২১. মা. িব াল হােসন, াইভার, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
২২. মা. খাদাব , ক াশ সরকার, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
২৩. মা. ই ািহম, িডসপাস রাইডার, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা। 
২৪. সািবনা ইয়াসিমন, ফেরাি ার, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনায় সং ।
২৫. িজয়াউল হক, অিফস সহায়ক, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
২৬. মা. জন ম ল, ন  হরী, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
২৭. কমল  দবনাথ, সাইট পিরচারক, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।                                     
                                             

১৪-২-২০২২
আফেরাজা খান িমতা
আ িলক পিরচালক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কাে ািডয়ান, বােগরহাট জা ঘর, বােগরহাট
২) িফ  অিফসার ( ন দািয় ), িফ  অিফসার এর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
৩) কাে ািডয়ান , মাইেকল ম দন দ বািড,় সাগরদািড়, যেশার
৪) কাে ািডয়ান, রবী  বািড় িশলাইদহ, ি য়া
৫) উপ-সহকারী েকৗশলী ( ন দািয় ), সহকারী তাি ক েকৗশলী এর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
৬) সহকারী কাে ািডয়ান, বিরশাল িবভাগীয় জা ঘর, বিরশাল
৭) সহকারী কাে ািডয়ান, রবী  িত ভবন, দি ণিডিহ , লতলা , লনা
৮) রপালী দাস, াগািরক/ াগািরক-কাম-কাে ািডয়ান, এম.এম.দ বািড়, সাগর াড়ী, যেশার
৯) মাছা: তানিজনা আ ার, াটিলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, ত  অিধদ র, লনা
১০) াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর ( ন দািয় ), সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
১১) সােভয়ার ( ন দািয় ), সহকারী তাি ক েকৗশলী এর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
১২) িহসাব সহকারী কাম ক ািশয়ার ( ন দািয় ), সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
১৩) সহকারী কাে ািডয়ান, শর-ই-বাংলা িত জা ঘর, চাখার বিরশাল
১৪) সহকারী কাে ািডয়ান, লনা িবভাগীয় জা ঘর, লনা
১৫) শংখ নীল দাস, আেলাকিচ কর, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, ত  অিধদ র, লনা
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১৬) অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক- , সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
১৭) অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক- , সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
১৮) মা: আিত র রহমান, আেলাকিচ  াকর, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, ত  অিধদ র, লনা
১৯) মা: এনা ল হক, মাকস ান, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, ত  অিধদ র, লনা
২০) মা. আিরফ হােসন, সংর ণ ফার ান, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা
২১) মা. িব াল হােসন, াইভার, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা
২২) ক াশ সরকার, সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা
২৩) মা: ই ািহম , িডসপাস রাইডার, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা
২৪) সািবনা ইয়াসিমন, ফেরাি ার, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনায় সং
২৫) িজয়াউল হক, অিফস সহায়ক, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা
২৬) মা: জন ম ল, নশ হরী, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা
২৭) কমল  দবনাথ, সাইট পিরচারক, ত  অিধদ র, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা।
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