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২২ চ  ১৪২৭

িবষয:় "" জলাজলা   পযােয়পযােয়   া ামারা ামার   ওও  সহকারীসহকারী  া ামারেদরা ামারেদর   স ােথসােথ   িড িসয়ালিডিসয়াল   ড াশেবাডড াশেবাড   িবষয়কিবষয়ক
কমশালাকমশালা " -" - তত   অংশ হণঅংশ হণ   সেসে ।।

        উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, " জলা পযােয় া ামার ও সহকারী া ামারেদর সােথ িডিসয়াল
ড াশেবাড" িবষয়ক ১(এক) িদন াপী অনলাইন কমশালা আগামী ০৫/০৪/২০২১ ি : তািরখ রাজ সামবার িবকাল ০৩:০০
ঘ কা হেত Zoom Cloud Meeting সফটও া়েরর মা েম অ ি ত হেব। উ  সিমনাের ত  ও যাগােযাগ

ি  অিধদ েরর ধান কাযালয় ও মাঠ পযােয় কমরত িন বিণত কমকতাগণেক অংশ হেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা:

মম
কায ালয়কায ালয় ন ামন াম পদ িবপদ িব            ই েমইলইেমইল   এবংএবং  মাবাইলমাবাইল   ন রন র

০১ ধান কাযালয়,
 ত  ও যাগােযাগ 

ি  অিধদ র

জনাব মাঃ আিম ল 
ইসলাম

উপ-পিরচালক 
( শাসন)

ddadmin@doict.gov.bd
+৮৮০১৭১২৮৮১২৩১

০২ আইন িবভাগ এস. এম. মা দ পারেভজ সিচেবর একা  সিচব
 আইন ও িবচার 

িবভাগ

০২-৯৫৪০৬৯৩
 (অিফস)

মম
  জল াজল া ন ামন াম পদ িবপদ িব  ওও  কায ালয়কায ালয় ইেমইলইেমইল   এবংএবং  মাবাইলমাবাইল   ন রন র

ঢাকাঢ াকা  িবভাগিবভাগ
০৩ ঢাকা জনাব মাঃ ওয়া র 

রহমান
া ামার,

জলা কাযালয়, ঢাকা
wadud.rahman@doict.gov.bd

+৮৮০ ১৭১১ ২৮১৮১৭
০৪ ফিরদ র জনাব মাঃ ইমরান 

হাসান
া ামার

জলা কাযালয়, 
ফিরদ র

ihasan.doict@gmail.com
+৮৮০ ১৭০৬ ২৬২৩৯৯

০৫ গাজী র জনাব শা  হা দ 
বােয়ত আলম

সহকারী া ামার
উপেজলা কাযালয়, 

সদর, গাজী র
 (সং ি ঃ জলা 
শাসেকর কাযালয়, 

গাজী র)

Rubayetalam21@gmail.com
+৮৮০ ১৭১৭ ৬৬৪৫০০

০৬ গাপালগ জনাব আিকব মাঃ 
সািদ ল ইসলাম

া ামার
জলা কাযালয়, 

গাপালগ

laureal.seu@gmail.com
+৮৮০ ১৭৪১ ২৬৭৩৪১

০৭ িকেশারগ জনাব মাঃ জািহ ল 
ইসলাম ইঁয়া

া ামার
জলা কাযালয়, 
িকেশারগ

zahidul.bipul@gmail.com
+৮৮০ ১৭১২ ৪২০২১১

১



০৮ রাজবাডী় জনাব মাহা দ নােয়দ 
িবন ফরেদৗস

া ামার
জলা কাযালয়, 

রাজবাড়ী

Zonaid84@yahoo.com
+৮৮০ ১৮৪২ ০৯১১৪৮

০৯ মািনকগ জনাব ইি : মা: 
আহসা ল আল জা াত

া ামার
জলা কাযালয়, 

মািনকগ

Nitun34@gmail.com
+৮৮০ ১৭১৬ ৬০৬৫১৩

১০ ি গ জনাব মাসাঃ জািকয়া 
লতানা

সহকারী া ামার
উপেজলা কাযালয়, 
টংগীবাড়ী, ি গ

jakia.akhi@yahoo.com
+৮৮০ ১৭১৮ ৯২২৬২৪

১১ নারাযন়গ জনাব আয়শা িসি কা া ামার
জলা কাযালয়, 
নারায়ণগ ।

asiddiquaict@gmail.com
+৮৮০ ১৯১৩ ৫৫১৬৯৯

১২ নরিসংদী জনাব মাহা দ 
মাখেল র রহমান

সহকারী া ামার
উপেজলা কাযালয়, 

নরিসংদী সদর, 
নরিসংদী

Tanim315@yahoo.com
+৮৮০ ১৯১৪ ৪৬০৩২৫

১৩ টা াইল জনাব রজনী কা  দাস সহকারী া ামার
উপেজলা কাযালয়, 

টা াইল সদর, 
টা াইল 

rajoni.das@outlook.com
+৮৮০ ১৭৩৯ ৭২১০৩৬

১৪ শিরযত় র জনাব সয়দ জািকর 
হােসন

সহকারী া ামার
উপেজলা কাযালয়, 

সদর, 
শরীয়ত র(অিতির  

দািয় ঃ জলা 
কাযালয়, শরীয়ত র)

szakirhossain@gmail.com
+৮৮০ ১৬৮২ ৩০৬৭৯৩

১৫ মাদাির র জনাব মাহা দ জািহ ল 
ইসলাম মিনর

সহকারী া ামার

উপেজলা কাযালয়, 
মাদারী র সদর 

,মাদারী র
 (অিতির  দািয় ঃ 

জলা কাযালয়, 
মাদারী র)

jahid_1997@yahoo.com
+৮৮০ ১৭১৬ ৬০৮৩৫১

ময়মন িসংহময়মন িসংহ   িবভাগিবভাগ
১৬ ময়মনিসংহ জনাব ের আলম 

িস ীকী
া ামার

জলা কাযালয়, 
ময়মনিসংহ

shakil.mbstu@gmail.com
+৮৮০ ১৭১২ ৩৭৮৪৩১

১৭ জামাল র জনাব য়াদ হা দ 
খান

া ামার
জলা কাযালয়, 

জামাল র

fuadmkhan@gmail.com
+৮৮০ ১৭২১ ৩৩৬৪০৯

১৮ ন েকাণা জনাব ফিরদউি ন 
আ মদ খ কার

া ামার
জলা কাযালয়, 

ন েকানা

pappu_cu@yahoo.com
+৮৮০ ১৭১০ ৪১৯৫০১

১৯ শর র জনাব েকৗশলী মাছা: 
উে  মারিজয়া

া ামার
জলা কাযালয়, 

শর র

sonia_ummay@yahoo.com
+৮৮০ ১৭১৭ ৬৩০৫৫৬

রাজশ াহীরাজশ াহী   িবভাগিবভাগ
২০ রাজশাহী জনাব িব ব চ  সরকার া ামার

জলা কাযালয়, 
রাজশাহী

biplob.weblancer@gmail.com
+৮৮০ ১৭৩২ ২১৬৩৪১

২



২১ নােটার জনাব মাঃ শাহাদাত 
হােসন

সহকারী া ামার
উপেজলা কাযালয়, 
নােটার সদর, নােটার

arnobpstu@gmail.com
+৮৮০১৭২২৫৪৩৯৮৫

২২ নও া জনাব অিনেমশ িব াস া ামার
জলা কাযালয়, নও া

animesh.ruet@gmail.com
+৮৮০১৯৮১৪৪১০২২

২৩ িসরাজগ জনাব খ কার 
সাখাওয়াত হায়দার

সহকারী া ামার
উপেজলা কাযালয়, 
িসরাজগ  সদর, 

িসরাজগ

roman.ksh.bcc@gmail.com
+৮৮০ ১৭১৭ ৯৮৮৬৮০

২৪ ব ডা় জনাব মাঃ নাজ ল 
হােসন

া ামার
জলা কাযালয়, ব ড়া

Nazmul03cse@gmail.com
+৮৮০ ১৭১৭ ১৩৬৯৬৭

২৫ পাবনা জনাব সজীব সরকার া ামার
জলা কাযালয়, পাবনা

sajib.ict.05@gmail.com
+৮৮০ ১৭৮৫ ০৪৩৪৮৯

২৬ জয় রহাট জনাব র আলম িসি ক সহকারী া ামার
উপেজলা কাযালয়, 
জয় রহাট সদর, 

জয় রহাট
(অিতির  দািয় ঃ 

জলা কাযালয়, 
জয় রহাট)

mnoor.hili@gmail.com
+৮৮০ ১৭৩৭ ৩১৩৯০৯

২৭ াপাইনবাবগ জনাব মাঃ নাজ ল হক সহকারী া ামার
উপেজলা কাযালয়, 
াপাইনবাবগ  সদর, 

াপাইনবাবগ

nazmul.rone@gmail.com
+৮৮০ ১৭২১ ১৩৩১২৩

রং ররং র  িবভাগিবভাগ
২৮ প গড় জনাব মাঃ সিলম 

হােসন
া ামার

জলা কাযালয়, 
প গড়

mselim.hossain@gmail.com
+৮৮০ ১৬২১ ৯৪৬৩৮৬

২৯ ঠা র াও জনাব মাঃ 
মাহ দউ ামান

া ামার
জলা কাযালয়, 

ঠা র াও

mahmud.ictd@gmail.com
+৮৮০ ১৭৬০ ৫০৫৭৩৯

৩০ লালমিনরহাট জনাব অিনেমষ চ  
ব নীয়া

া ামার
জলা কাযালয়, 
লালমিনরহাট

animesh029@gmail.com
+৮৮০১৭১৯০৪৩০৭৪

৩১ িড় াম জনাব মাঃ ছাি র 
হাসান রিবন

া ামার
জলা কাযালয়, 

িড় াম

rabinsabbir@gmail.com
+৮৮০ ১৭১১ ১১৭২৭৯

৩২ িদনাজ র জনাব মাঃ তাহিনয়া ল 
ইসলাম

া ামার
জলা কাযালয়, 

িদনাজ র

thaniatul@gmail.com
+৮৮০ ১৭১৫ ৬৭৩৩৩৮

৩
৩

রং র জনাব কয়া রানী া ামার
জলা কাযালয়, রং র

keya_cse@yahoo.com
+৮৮০ ১৭২২ ৯৪৭৭১৮

৩৪
 

গাইবা া জনাব মাঃ তৗিফ র 
রহমান

সহকারী া ামার
উপেজলা কাযালয়, 

সদর, গাইবা া 
(অিতির  দািয় ঃ 

জলা কাযালয়, 
গাইবা া)

Toufiq1952@yahoo.com
+৮৮০ ১৭১০৫৬৪০৮৬

৩



৩৫ নীলফামারী জনাব রতন চ  রায় সহকারী া ামার
 উপেজলা কাযালয়, 
নীলফামারী সদর, 

নীলফামারী (অিতির  
দািয় ঃ জলা 

কাযালয়, নীলফামারী)

ratan.doict@gmail.com
+৮৮০ ১৭২৩ ৯৯৮২৭৯

০২।    উি িখত কমকতাগণেক যথাযত তািরেখ িনধািরত সময় িচ অ যায়ী অনলাইন াটফম Zoom Cloud
Meetings মা েম উপি িতসহ কমশালাকালীন সমেয় সাব িণক িভিডও কনফাের   থাকার জ  অ েরাধ
করা হেলা।

Meeting  ID: Meeting  ID: 884 5540 7150
Pas s code: Pas s code: doict

৫-৪-২০২১

জনাব 
.....................................................................।

মাঃ আিম ল ইসলাম
উপ-পিরচালক

ফান: ০২-৪১০২৪০৭১ (অিফস)
ইেমইল: ddadmin@doict.gov.bd

ারক ন র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.২৯.০০১.২১.৩৯৩/১(৭) তািরখ: ২২ চ  ১৪২৭
০৫ এি ল ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ক  পিরচালক, এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম।
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র
৩) পিরচালক, অথ ও শাসন, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র
৪) উপ-পিরচালক, শাসন, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, আইিস  িবভাগ, আগার াও, ঢাকা (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৬) মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, আগার াও, ঢাকা (মহাপিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৭) অিফস কিপ।

৫-৪-২০২১
মাঃ আিম ল ইসলাম 

উপ-পিরচালক

৪


