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ই-নিথ

ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০৬.১৪.০১২.১৮.১৫৩ তািরখ: 
২৩ জলুাই ২০১৯

৮ াবণ ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
গণ াগার অিধদ র ও ি িটশ কাউি ল, বাংলােদশ এর যৗথ উেদ ােগ পিরচািলত লাইে িরজ আনিলিমেটড কে র
ব ব াপনায় আগামী ২৩-২৪ আগ  ২০১৯ি . তািরেখ বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, আগারগাঁও, ঢাকার কি উটার
ল ােব ই-নিথ িবষয়ক িশ েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। িশ েণ অংশ হেণর জ  িন বিণত কমকতােদর (ব াচ-৫)
মেনানয়ন দান করা হেলা:

িমক নং নাম
( জ তা েম নয়)

পদবী দ র পু ষ/মিহলা

১. জনাব এ জ এম 
আ লু ােহল বাকী

পিরচালক (যু সিচব) গণ াগার অিধদ র, ঢাকা পু ষ

২. জনাব এস এম 
কাম ামান

ক  পিরচালক (উপসিচব) দশব াপী াম মাণ লাইে ির ক , 
ঢাকা

পু ষ

৩. জনাব সিলনা ইসলাম লাইে িরয়ান জলা সরকারী গণ াগার,
িসরাজগ

মিহলা

৪. জনাব মাঃ মা দ রানা লাইে িরয়ান জলা সরকারী গণ াগার,
চঁাপাইনবাবগ

পু ষ

৫. জনাব রািফয়া লতানা লাইে িরয়ান জলা সরকারী গণ াগার, মিু গ মিহলা
৬. জনাব মাছা: হািববা 

খাতনু
লাইে িরয়ান জলা সরকারী গণ াগার, প গড় মিহলা

৭. জনাব মাহা দ হািববরু 
রহমান

লাইে িরয়ান জলা সরকারী গণ াগার, 
মৗলভীবাজার

পু ষ

৮. জনাব ওেয়ন চাকমা লাইে িরয়ান জলা সরকারী গণ াগার,খাগড়াছিড় পু ষ
৯. জনাব মা: আজাহা ল 

ইসলাম
সহকারী লাইে িরয়ান  জলা সরকাির গণ াগার, 

লালমিনরহাট 
পু ষ

১০. জনাব মমতাজ খাতনু সহকারী লাইে িরয়ান জলা সরকাির গণ াগার, যেশার মিহলা
১১. জনাব মা ফা আ ার সহকারী লাইে িরয়ান জলা সরকাির গণ াগার, পটুয়াখালী মিহলা
১২. জনাব মাহমদুা আ ার সহকারী লাইে িরয়ান উপেজলা সরকাির গণ াগার, 

বকিশগ , জামালপরু
পু ষ

১৩. জনাব সািদয়া মাহববু সহকারী লাইে িরয়ান জলা সরকাির গণ াগার, টা াইল মিহলা

 ১৪. জনাব মাঃ এনামলু হক সহকারী লাইে িরয়ান জলা সরকাির গণ াগার, 
পাবনা

পু ষ

১



১৫. জনাব মাঃ িসফা ল 
ইসলাম

টকিনক াল এ ািসসেট ট 
(ক াটালগার)

গণ াগার অিধদ র ঢাকা পু ষ

১৬. জনাব মাঃ তানভীর গিন অিফস সহকারী কাম-
কি উটার অপােরটর

গণ াগার অিধদ র, ঢাকা পু ষ

১৭. জনাব মঃু সালাহ উি ন 
হাওলাদার

কি উটার অপােরটর গণ াগার অিধদ র, ঢাকা পু ষ

১৮. জনাব মাঃ এমদা ল 
হক

লাইে ির এ ািসসেট ট জলা সরকাির গণ াগার, মেহরপরু পু ষ

১৯. জনাব জািকয়া খানম লাইে ির সহকারী গণ াগার অিধদ র, ঢাকা মিহলা
২০. জনাব মাহা পা খাতনু লাইে ির সহকারী গণ াগার অিধদ র, ঢাকা মিহলা

২। িশ ণাথীেদর আগামী ২৫/৭/২০১৯ ি . তািরখ বলা ১২:০০টার মেধ  িনি তভােব
librariandpl.dev@gmail.com িঠকানায় িন বিণত তথ ািদ ইউিনেকােড টাইপ কের পাঠােত হেব:
অিফসােরর 
নাম

পদবী জাতীয় পিরচয় প  
না ার (১৭ িডিজট)

জ  
তািরখ 
সাল

ই- মইল আইিড 
(ব ি গত)

মাবাইল 
না ার

ক াডার সািভস 
আইিড থাকেল

৩। ঢাকার বাইেরর কম ল থেক মেনানীত কমকতা-কমচারীবৃ  আগামী ২১/৮/২০১৯ ি . তািরখ অপরাে  িনজ িনজ
কম ল থেক এবং আগামী ২৪/৮/২০১৯ ি . তািরখ অপরাে  ঢাকা থেক অবমু  বেল গণ  হেবন। িশ েণ
অংশ হেণর জ  আগামী ২২ আগ , ২০১৯ ি . তািরখ স ায় LU িনধািরত হােটেল ( হােটল সািরনা, ক-২৭, রাড
নং১৭, বনানী, ঢাকা) িরেপাট করেত হেব। যাতায়াত, আবাসন, থাকা-খাওয়াসহ আ ষি ক ব ব াপনা লাইে িরজ
আনিলিমেটড ক  থেক িনবাহ করা হেব। এ িবষেয় িব ািরত জানার জ  জনাব শািকল আমা াগ িসনহা, ম ােনজার
( ইিনং এ ড ক াপািসিট), লাইে িরজ আনিলিমেটড ( ফান নং-+88 01730056658 ) এর সােথ যাগােযাগ করার জ
অ েরাধ করা হেলা।

২৪-৭-২০১৯

জাহানারা পারভীন
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ফান: ৯৬৭১২৩৪
ফ া : ৫৮৬১১৭৭৫

ইেমইল: dg.dpl.2012@gmail.com

ন র:
৪৩.২৬.০০০০.০০৬.১৪.০১২.১৮.১৫৩/১(৯৫)

তািরখ: ৮ াবণ ১৪২৬
২৩ জলুাই ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তা েম
নয়): 
১) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল
২) পিরচালক (যু সিচব), পিরচালক (লাইে ির, উ য়ন ও আইিট), গণ াগার অিধদ র
৩) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক/ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), গণ াগার
অিধদ র/ িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার/ িবভাগীয় সরকাির গণ াগার (সকল)।

২



৪) ডােমন শািল , নিথ , একেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই) া াম
৫) িসিনয়র লাইে িরয়ান/ লাইে িরয়ান/ সহকারী পরিচালক, িবভাগীয়/ জলা সরকাির গণ াগার, (সকল
িবভাগ ও জলা)।
৬) লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক, পিরসংখ ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার অিধদ র
৭) জনাব এস এম কাম ামান, ক  পিরচালক (উপসিচব), দশব াপী াম মাণ লাইে ির ক
৮) জনাব সিলনা ইসলাম, লাইে িরয়ান, জলা সরকারী গণ াগার, িসরাজগ
৯) জনাব মাঃ মা দ রানা, লাইে িরয়ান, জলা সরকারী গণ াগার, চঁাপাইনবাবগ
১০) জনাব রািফয়া লতানা, লাইে িরয়ান, জলা সরকারী গণ াগার, মিু গ
১১) জনাব মাছা: হািববা খাতুন, লাইে িরয়ান, জলা সরকারী গণ াগার, প গড়
১২) জনাব মাহা দ হািববরু রহমান, লাইে িরয়ান, জলা সরকারী গণ াগার, মৗলভীবাজার
১৩) জনাব ওেয়ন চাকমা, লাইে িরয়ান , জলা সরকারী গণ াগার, খাগড়াছিড়
১৪) জনাব মা: আজাহা ল ইসলাম, সহকারী লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, লালমিনরহাট
১৫) জনাব মমতাজ খাতুন, সহকারী লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, যেশার
১৬) জনাব মা ফা আ ার, সহকারী লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, পটুয়াখালী
১৭) জনাব মাহমদুা আ ার, সহকারী লাইে িরয়ান, উপেজলা সরকাির গণ াগার, বকশীগ ,
জামালপরু
১৮) জনাব সািদয়া মাহববু, সহকারী লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, টা াইল
১৯) জনাব মাঃ এনামলু হক, সহকারী লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, পাবনা
২০) জনাব আ লু কাইয়ুম, টকিনক াল এ ািসসেট ট (ক াটালগার), িবভাগীয় সরকাির গণ াগার,
িসেলট
২১) জনাব মাঃ িসফা ল ইসলাম, টকিনক াল এ ািসসেট ট (ক াটালগার), গণ াগার অিধদ র ঢাকা
২২) জনাব মাঃ তানভীর গিন, অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর, পিরচালক ( শাসন ও
িহসাব), গণ াগার অিধদ র
২৩) জনাব মঃু সালাহ উি ন হাওলাদার, কি উটার অপােরটর, গণ াগার অিধদ র
২৪) জনাব নািছমা আ ার, পাঠক  সহকারী, সং হ ও িবতরণ শাখা, গণ াগার অিধদ র
২৫) জনাব জািকয়া খানম, লাইে ির সহকারী, সং হ ও িবতরণ শাখা, গণ াগার অিধদ র
২৬) জনাব মাঃ এমদা ল হক, লাইে ির এ ািসসেট ট, জলা সরকাির গণ াগার, মেহরপরু
২৭) জনাব মাহা পা খাতুন, লাইে ির সহকারী, পাঠকেসবা শাখা, গণ াগার অিধদ র
২৮) লাইে িরজ আনিলিমেট কে র কমকতাবৃ

২৪-৭-২০১৯

খ কার আিসফ মাহতাব
সহকারী পিরচালক

৩


