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অতিস-আদেশ 

       গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর এবাং এর আওতািীন তবভাগীয় ও সজলা পর্ যাদয়র সরকাতর গণগ্রন্থাগারসমূদহ কম যকতযা ও কম যচাতরদের ই-

নতি তবষয়ক েক্ষতা বৃতির লদক্ষে অনলাইদন প্রতশক্ষণ কম যসূতচ আদয়াজন করা হদয়দে। তনম্নবতণ যত ২৫ (পঁতচশ) জন কম যকতযা/ 

কম যচাতরগণদক ১৪ ও ১৫ সসদেম্বর ২০২০ তাতরখ পর্ যন্ত ই-নতি তবষয়ক অনলাইদন অভেন্তরীণ প্রতশক্ষণ কম যসূতচদত অাংশ গ্রহদণর তনতমত্ত 

তনদে যশক্রদম মদনানয়ন প্রোন করা হদলা। 

ক্র: নাং কম যকতযাগদণর নাম ও পেবী 

 (সজেষ্ঠতার তভতত্তদত নয়) 

কম যস্থল সমাবাইল নম্বর ও ই-সমইল নম্বর 

১. জনাব সমাোঃ আবু সাইে, পতরচালক তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

রাজশাহী 

01914262425 

abuma8750@gmail.com 

২. জনাব এস এম কামরুজ্জামান, প্রকল্প পতরচালক 

(উপসতচব), সেশব্যাপী ভ্রাম্যমান লাইদেতর প্রকল্প 

গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, ঢাকা 01770088574 

Smkamruzzaman2017@gmail.com 

৩. ড. আহোন উল্ল্োহ, তপ্রতিপাল লাইদেতরয়ান-

কাম-উপপতরচালক 

তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

খুলনা 

01817605786 

Publiclibrarykhulna. @gmail. com 

৪. জনাব তেলীপ কুমার সাহা 

তপ্রতিপাল লাইদেতরয়ান-কাম-উপপতরচালক 

তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

তসদলট 

01712030860 
dkshp2014@gmail.com   

৫. জনাব িাদতমা খাতুন, লাইদেতরয়ান/সহকারী 

পতরচালক 

গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, ঢাকা  01962400854 
fatema.pbl@gmail.com   

৬. জনাব সসাতনয়া সচৌধুরী, লাইদেতরয়ান গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, ঢাকা 01727329370 
sonia.chawdhury2014@gmail.com   

৭. জনাব সমাহাম্মে হাতমদুর রহমান 

সহকারী পতরচালক 

গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, ঢাকা 01716151535 

mhamidurrahman72@yahoo.com   

৮. জনাব সমাহাম্মে সালাহ উতিন 

সহকারী পতরচালক 

তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

ময়মনতসাংহ  

01552435643 
smd0155@gmail.com  

৯. জনাব সমাোঃ শহীদুল আলম 

লাইদেতরয়ান 

সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

রাজবাড়ী 

01911399363 

librariandgpl.rajbari@gmail.com 

১০. জনাব সমাোঃ মনজুর আলম 

লাইদেতরয়ান 

সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

তিনাইেহ 

01712362934 

monjurinfo@gmail.com 

১১. জনাব সমাহাম্মে সাইদুর রহমান 

লাইদেতরয়ান 

সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

বাদগরহাট 

01911272747 

librarian.dgplbagerhat@gmail.com 

১২. জনাব সমাোঃ সরাকনুজ্জামান 

লাইদেতরয়ান 

সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

জয়পুরহাট 

01707005698 

rokonkhan215@gmail.com 

১৩. জনাব শামীম আরা সুবন যা 

লাইদেতরয়ান 

সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

নরতসাংেী 

01715826262 

dgplnarsingdi@gmail.com 

১৪. জনাব সমাোঃ আদবে সহাদসন 

সহকারী পতরচালক 

তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

রাংপুর 

01814118164 

abed.rangpur@gmail.com 

১৫. জনাব সমাহাম্মে সাইফুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

নীলিামারী 

০১৭২৪২১৬৯৬০ 
saifulislamdu89@gmail.com  

http://www.publiclibrary.gov/


১৬. জনাব খাতলে সমাহাম্মে সাইফুল্ল্াহ 

সহকারী পতরচালক 

তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

বতরশাল 

01794139634 

kmskhandu23@gmail.com 

১৭. জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল কতরম 

লাইদেতরয়ান 

সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

সশরপুর। 

01790588458 

sazzad.karim70@gmail.com 

১৮. জনাব ঋতষদকশ পাল 

 লাইদেতরয়ান 

সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

কক্সবাজার 

01515288628 

rish.paul@gmail.com 

১৯. জনাব এস এম আতশক 

লাইদেতরয়ান 

সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

নওগাঁ 

01914515724 

ashif.dpl@gmail.com 

২০. জনাব রাতিয়া সুলতানা 

 লাইদেতরয়ান 

সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

মুিীগঞ্জ 

01688423883 

rafiaislm@gmail.com 

২১ জনাব ওদয়ন চাকমা 

 লাইদেতরয়ান 

সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার  

খাগড়ােতড়  

01738009744 
oyen.dgpl17@gmail.com 

২২ জনাব শাম্মী আক্তার 

সহকারী লাইদেতরর্ান 

গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, শাহবাগ 

ঢাকা 

০১৭১০৬৯৪০৫৭ 
shammeakter.cpl@gmail.com 

২৩ জনাব মুহা: মুনজুরুল হক 

জুতনয়র লাইদেতরয়ান 

গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, শাহবাগ 

ঢাকা 

01938610501 

mdmanjurl288@gmail.com 

২৪ জনাব সমাোঃ এমোে সহাদসন খান,  

সটকতনকোল এোতসসদটন্ট (কোটালগার) 

গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, শাহবাগ 

ঢাকা 

01911876819 

emdad281076@gmail.com 

২৫ জনাব ইকরামুল ইসলাম, অতিস সহ: 

কতিউটার অপাদরটর 

সেশব্যাপী ভ্রাম্যমান লাইদেতর প্রকল্প, 

ঢাকা 

01521216880 

ekramulislam234 @gmail.com 

 

প্রতশক্ষদণর তনয়মাবলী: 

 প্রতশক্ষদণ কতিউটার বা স্মাট যদিাদন Zoom অনলাইন তভতডও সফ্টওয়োদরর মাধ্যদম অাংশগ্রহণ করদত হদব।     

 Meeting ID: 863 504 6370; Password: dpl2020 

 মদনানীত প্রতশক্ষণািীগণ হাতজরা সনে ও তবল (নমুনা সাংযুক্ত) সপ্ররদণর মাধ্যদম তবতিদমাতাদবক ভাতাতে প্রাপ্য 

হদবন। 

  

                                           

                                              ১০-০৯-২০২০ 

(খন্দকার আতসি মাহতাব) 

সহকারী পতরচালক  

(প্রশাসন ও তহসাব) 

সিান: ৫৮৬১৬২২৩ 

Kamp.addpl@gmail.com 
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         সেয় অবগতত ও প্রদয়াজনীয় কার্ যাদি য অনুতলতপ সপ্ররণ করা হদলা (সজেষ্ঠতার তভতত্তদত নয়)। 

 

০১। জনাব সমাোঃ আবু সাইে, পতরচালক, তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী । 

০২।  জনাব এস এম কামরুজ্জামান, প্রকল্প পতরচালক (উপসতচব), সেশব্যাপী ভ্রাম্যমান লাইদেতর প্রকল্প,  

০৩।  তচি একাউন্টস এন্ড তিন্যাি অতিসার, তচি একাউন্টস এন্ডস তিন্যাি অতিসাদরর কার্ যালয়, সাংস্কৃতত তবষয়ক মন্ত্রণালয়, 

 তহসাব ভবন, সসগুন বাতগচা, ঢাকা।  

mailto:shammeakter.cpl@gmail.com


০৪।    তপ্রতিপাল লাইদেতরয়ান (উপপতরচালক), গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা।  

০৫। ড. আহোন উল্ল্োহ, তপ্রতিপাল লাইদেতরয়ান-কাম-উপপতরচালক, তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার, খুলনা। 

০৬। জনাব তেলীপ কুমার সাহা, তপ্রতিপাল লাইদেতরয়ান-কাম-উপপতরচালক, তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার, তসদলট। 

০৭। জনাব িাদতমা খাতুন, তলাইদেতরয়ান/সহকারী পতরচালক, গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

০৮। জনাব সসাতনয়া সচৌধুরী, লাইদেতরয়ান, গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা।  

০৯। জনাব সমাহাম্মে হাতমদুর রহমান, সহকারী পতরচালক, গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

১১। জনাব সমাহাম্মে সালাহ উতিন, সহকারী পতরচালক, তবভাগীয় সরকার গণগ্রন্থাগার, ময়মনতসাংহ । 

১২। জনাব সমাোঃ শহীদুল আলম, লাইদেতরয়ান, সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, রাজবাড়ী। 

১৩। জনাব সমাোঃ মনজুর আলম, লাইদেতরয়ান, সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, তিনাইেহ 

১৪। জনাব সমাহাম্মে সাইদুর রহমান, লাইদেতরয়ান, সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, বাদগরহাট। 

১৫। জনাব সমাোঃ সরাকনুজ্জামান, লাইদেতরয়ান, সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, জয়পুরহাট। 

১৬। জনাব শামীম আরা সুবন যা, লাইদেতরয়ান, সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, নরতসাংেী। 

১৭।  জনাব সমাোঃ আদবে সহাদসন, সহকারী পতরচালক, তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার, রাংপুর। 

১৮।  জনাব সমাহাম্মে সাইফুল ইসলাম, লাইদেতরয়ান, সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, নীলিামারী। 

১৯।     জনাব খাতলে সমাহাম্মে সাইফুল্ল্াহ, সহকারী পতরচালক, তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার, বতরশাল। 

২০।     জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল কতরম, লাইদেতরয়ান, সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, সশরপুর। 

২১।     জনাব ঋতষদকশ পাল, লাইদেতরয়ান, সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, কক্সবাজার । 

২২।     জনাব এস এম আতশি, লাইদেতরয়ান, সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, নওগাঁ । 

২৩। জনাব রাতিয়া সুলতানা, লাইদেতরয়ান, সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, মুিীগঞ্জ। 

২৪। জনাব ওদয়ন চাকমা, লাইদেতরয়ান, সজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, খাগড়ােতড়। 

২৫। সজলা তহসাবরক্ষণ কম যকতযা, …………………………………….। 

২৬। জনাব শাম্মী আক্তার, সহকারী লাইদেতরর্ান, গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

২৭।    জনাব মুহা: মুনজুরুল হক, জুতনয়র লাইদেতরয়ান, গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

২৮। জনাব সমাোঃ এমোে সহাদসন খান, সটকতনকোল এোতসসদটন্ট (কোটালগার), গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

২৯।    মহাপতরচালক মদহােদয়র ব্যাতক্তগত সহকারী, গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, ঢাকা ( মহাপতরচালক মদহােদর্র সেয় অবগততর জন্য)। 

৩০।    পতরচালক মদহােদয়র ব্যাতক্তগত সহকারী, গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, ঢাকা (পতরচালক মদহােদর্র সেয় অবগততর জন্য)। 

৩১।    তহসাবরক্ষক, গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

৩২। জনাব ইকরামুল ইসলাম, অতিস সহ: কতিউটার অপাদরটর, সেশব্যাপী ভ্রাম্যমান লাইদেতর প্রকল্প, ঢাকা। 

৩৩। অতিস কতপ। 

 

 

 

 

                                              ১০-০৯-২০২০ 

(খন্দকার আতসি মাহতাব) 

সহকারী পতরচালক  

(প্রশাসন ও তহসাব) 

সিান: ৫৮৬১৬২২৩ 

Kamp.addpl@gmail.com 

 

 


