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ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র 
�শাসন শাখা 

www.doict.gov.bd 
আইিস� টাওয়ার (১১ তলা), আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭

ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.১৯.০০১.১৬.১০৭৬ তািরখ: 
২৯ আগ� ২০২০

১৪ ভা� ১৪২৭

অিফস আেদশ

     �শাসিনক কােজর �িবধােথ �ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর িন�বিণ �ত সহকারী ��া�ামারগণেক ত�েদর নােমর পােশ বিণ �ত কম ��েল
িনেদ �শ�েমবদলী/সং�ি��দান করা হেলাঃ
�মঃকম �কত �ার নাম বত �মান কম ��ল বদলী/সং�ি��ত কম ��ল

১। জনাব নািহদ মা�মা আকতার দি�ণ �রমা, িসেলট রা�, ক�বাজার
২। জনাব �ষার ভ�াচা�� রায়�রা, নরিসংদী হািতয়া, �নায়াখালী

 (সং�ি�ঃ �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �নায়াখালী)

৩। জনাব �মাঃ �সােহল রানা লাল�র, নােটার �বণ �চর, �নায়াখালী
৪। জনাব �মাহাঃ আশরা�ল হক �বণ �চর, �নায়াখালী �চৗগাছা, যেশার
৫। জনাব খান �মায়া�াম �হােসন রােসল তািহর�র, �নামগ� শরণেখালা, বােগরহাট
৬। জনাব �মাঃ জাহা�ীর আলম উিল�র, �িড়�াম ভা�ড়া, পাবনা
৭। জনাব �বাইয়া আফিরন ধনবাড়ী, টা�াইল বাসাইল, টা�াইল
৮। জনাব �মাঃ নাঈম খান বাসাইল, টা�াইল

 (সং�ি�ঃ িডিজটাল িসিকউির� এেজি�)

ধনবাড়ী, টা�াইল
 (সং�ি�ঃ িডিজটাল িসিকউির� এেজি�)

৯। জনাব �মাঃ আিত�র রহমান তা�কদার�চৗগাছা, যেশার ভা�কা, ময়মনিসংহ
১০। জনাব ��ীপ চাকমা ভা�কা, ময়মনিসংহ

 (সং�ি�ঃ িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, ঢাকা)

তারাকা�া, ময়মনিসংহ
 (সং�ি�ঃ িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, ঢাকা)

১১। জনাব �মাঃ রািক�ল হাসান ��ণপাড়া, �িম�া �িলয়ারচর, িকেশারগ�
১২। জনাব �মাঃ �তৗিহ�ল ইসলাম রাজারহাট, �িড়�াম ছাতক, �নামগ�
১৩। জনাব �মাঃ আিফজার রহমান বদরগ�, রং�র তািহর�র, �নামগ�
১৪। �েকৗশলী িম� ইয়া ইসলাম �চৗ�রী িসংগাইর, মািনকগ� সং�ি�ঃ নািস �ং এ� িমডওয়াইফাির অিধদ�র

১৫। জনাব �মাঃ এনা�ল কবীর হাটহাজারী, চ��াম এন�আরিসএ, ঢাকা

২। উপেজলা কায �ালয় দি�ণ �রমা, িসেলেট �গালাপগ�; রায়�রা, নরিসংদীেত নরিসংদী সদর; লাল�র, নােটাের বগিতপাড়া; ধনবাড়ী, টা�াইেল
বাসাইল; িসংগাইর, মািনকগে� মািনকগ� সদর; তারাকা�া, ময়মনিসংেহ �ল�র; ��ণপাড়া, �িম�ায় �িড়চং; রাজারহাট, �িড়�ােম �িড়�াম
সদর; উিল�র, �িড়�ােম িচলমারী; হািতয়া, �নায়াখালীেত �বগমগ�; বদরগ�, রং�ের রং�র সদেরর সহাকারী ��া�ামারেক আয়ন-�য়ন
কম �কত�ার দািয়�সহ (িডিডও) অিতির� দািয়� পালন করেত অ�েরাধ করা হেলা।
৩। জনাব �ষার ভ�াচা��, উপেজলা কায �ালয়, হািতয়া, �নায়াখালীেক �জলা কায �ালয়, �নায়াখালীর আয়ন-�য়ন কম �কত�ার দািয়� (িডিডও) পালন
করেত অ�েরাধ করা হেলা।
 ৪। উপ� �� ছেকর �িমক নং ১৫ এর কম �কত�ার সং�ি�কাল ২ মােসর জ� বলবদৎ থাকেব। সং�ি�কালীন সমেয় হাটহাজারী, চ��ােম
সীতা�ে�র সহকারী ��া�ামারেক অিতির� দািয়� পালেনর জ� অ�েরাধ করা হেলা।
 ৫। যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম জারী�ত এ আেদশ অিবলে� কায �কর হেব।
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২-৯-২০২০
�মাঃ আিম�ল ইসলাম

উপ-পিরচালক

ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.১৯.০০১.১৬.১০৭৬/১(১৬) তািরখ: ১৪ ভা� ১৪২৭

২৯ আগ� ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল (�জ��তার িভি�েত নেহ): 
১) িবভাগীয় কিমশনার, ………………….।
২) মহাপিরচালক, নািস �ং এ� িমডওয়াইফাির অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা
৩) মহাপিরচালক, িডিজটাল িসিকউির� এেজি�, আইিস� টাওয়ার, আগারগ�ও, ঢাকা।
৪) �চয়ার�ান (অিতির� সিচব), এন�আরিসএ, রমনা, ঢাকা-১০০০
৫) �জলা �শাসক, ………………………………………….
৬) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র , ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (মাননীয় �িতম�ীর সদয় অবগিতর জ�)
৭) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৮) উপ-পিরচালক, অথ �, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৯) উপেজলা িনব �াহী অিফসার , ...................................... উপেজলা, .............................. �জলা।
১০) ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, ........................................ �জলা
১১) ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর, িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র (ওেয়বসাইেট �দশ �েনর অ�েরাধসহ)
১২) �জলা িহসাবর�ণ কম �কত�া , ....................................................................
১৩) উপেজলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, ................................ উপেজলা, ........................... �জলা।
১৪) জনাব.................................................................................................
১৫) সহকারী ��া�ামার (সং��), �শাসন শাখা, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র (ডাটােবজ আপেডেটর অ�েরাধসহ)
১৬) মহাপিরচালেকর �ি�গত সহকারী, আইিস� অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)

২-৯-২০২০
�মাঃ আিম�ল ইসলাম

উপ-পিরচালক


