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অশিস আদেি 
 

 

সরকাদরর শিিন-২০৪১  াস্ত ায়দনর শনশমত্ত তথ্য অশ াকর  াস্ত ায়ন কম ড-পশরকল্পনা 2021-22 বমাতাদ ক  তথ্য অশ কার শ ষদয় েক্ষতা 

বৃশির জন্য ব াদর্ ডর সংশিষ্ট কম ডকতডাগদির অংিগ্রহদি আগামী 09-12-২০২১ তাশরখ 01(এক) শেদনর প্রশিক্ষি এনশসটিশ ’র 7ম তলাস্থ 

মুহাম্মে আ দুল জব্বার শমলনায়তদন সকাল ৯.৩০ বেদক শ কাল ৪.৩০ পর্ ডন্ত অনুশিত হদ । উক্ত প্রশিক্ষি কম ডিালার উদবা নী অনুিাদন 

ব াদর্ ডর  বেয়ারম্যান প্রদিসর নারায়ন েন্দ্র সাহা প্র ান অশতশে শহদসদ  উপশস্থত োকদ ন। উক্ত অনুিাদন ব াদর্ ডর প্রদিসর বমাোঃ িরহাদুল 

ইসলাম, সেস্য(পাঠ্যপুস্তক), প্রদিসর বমাোঃ মশিউজ্জামান, সেস্য(শিক্ষাক্রম) ও প্রদিসর র্. এ বক এম শরয়াজুল হাসান, সেস্য(প্রােশমক 

শিক্ষাক্রম) শ দিষ অশতশে শহদসদ  উপশস্থত োকদ ন এ ং সিায় সিাপশতত্ব করদ ন জনা  বমাসা. নাজমা আখতার, সশে , এনশসটিশ । 

প্রশিক্ষকবৃন্দ:     

প্রদিসর নারায়ন েন্দ্র সাহা, বেয়ারম্যান, এনশসটিশ  

জনা  বমাসা. নাজমা আখতার, সশে , এনশসটিশ  

জনা  এস. এম বেদলায়ার বহাদসন, গদ ষিা কম ডকতডা, এনশসটিশ   

জনা  সালাউশিন মাহমুে, সহকারী বমইদেদনন্স ইশিশনয়ার, এনশসটিশ  

বকাস ড পশরোলক:  

জনা  িাহ মুহাম্মে শিদরাজ আল বিরদেৌস, উপসশে  (প্রিাসন), এনশসটিশ  

বকাস ড সমন্বয়ক:  

জনা  সসয়ে বমাস্তাশিজুর রহমান, উপসশে  (কমন), এনশসটিশ  

Rbve †gvt AvwbQyi ingvb, M‡elYv Kg©KZ©v, এনশসটিশ  

প্রশিক্ষিােী: (বজিিতার ক্রমানুসাদর নয়) 

ক্র. নাম পেশ  ক্র. নাম পেশ  

১. W. †gvnv¤§` b~iæj evkvi we‡klÁ 11. Rbve †gv: †iRvDj Bmjvg 
wn:i:K:(mshy³:wkÿv I 

m¤úv:kvLv) 

২. Rbve †gvnv¤§` Aveyj Lv‡qi fu~Tv we‡klÁ 12. Rbve we.Gg. Rwmg DwÏb Dc-wbqš¿K (weZiY) 

৩. Rbve cÖ‡dmi †gvnv¤§` †gvm‡jDwÏb miKvi we‡klÁ 13. Rbve †gv: Ave`yi ikx` Dc wbqš¿K (Drcv`b) 

৪. Rbve kvn& †gvt RyjwdKvi ingvb M‡elYv Kg©KZ©v 14. Rbve gvngy`v Lvbg Kw÷s Awdmvi 

৫. Rbve †gvt IqvR Kzibx M‡elYv Kg©KZ©v 15. Rbve †gvt bRiæj Bmjvg mnKvix Drcv`b wbqš¿K 

৬. Rbve †gvnv¤§` gwdRyi ingvb M‡elYv Kg©KZ©v 16. Rbve †gvt IevB`yj nK mnKvix weZiY wbqš¿K 

৭. Rbve †gvt Avãyjøvn Avj gvmy` M‡elYv Kg©KZ©v 17. Rbve myRvDj Av‡e`xb AvwU©÷-Kvg-wWRvBbvi 

৮. Rbve MvRx †gvnv¤§` bvRgyj †nv‡mb M‡elYv Kg©KZ©v 18. Rbve my`k©b evQvi AvwU©÷-Kvg-wWRvBbvi 

৯. Rbve †gvt Aveyj evmvi M‡elYv Kg©KZ©v 19. Rbve KvwRg DwÏb Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx 

১০. Rbve †gv: Iqv`y` †PŠayix 
wnmve iÿY 

Kg©KZ©v 
   

কাশরগশর সহায়তায়: 

১. জনা  বমা. মশমনুল ইসলাম, কশিউটার অপাদরটর, এনশসটিশ      

2. জনা  বমা. আবু সাঈে সশজ , কশিউটার অপাদরটর, এনশসটিশ  

  



সাদপাট ড সাশি ডস: 

১. জনা  বমা.এজামুল হক, বকয়ার বটকার, এনশসটিশ     

2. জনা  বমা. বমাসাদিক বহাসাইন, উচ্চমান সহকারী, এনশসটিশ                                       

3. জনা  বমা. ইশলয়াস, বটার গার্ ড, এনশসটিশ  

৪. জনা  বমা. আবুল  ািার, বটার গার্ ড, এনশসটিশ   

 

র্োর্ে কর্তডপদক্ষর শনদে ডিক্রদম এ আদেি জাশর করা হদলা।     

 

 

 (বমাসা. নাজমা আখতার) 

সশে , এনশসটিশ  

বিান: 02-223385644 

 

স্মারক নং: 37.06.0000.101.31.21.2259(46) তাশরখ: 02/12/202121 

অনুশলশপ: প্রদয়াজনীয় কার্ ডাদে ড ও সেয় অ গশতর জন্য:  

1-4  সেস্য (পাঠ্যপুস্তক/অে ড/ শিক্ষাক্রম/প্রােশমক শিক্ষাক্রম), এনশসটিশ  

5-6  উপসশে  (প্রিাসন/কমন), এনশসটিশ  

7-40  সংশিষ্ট সকল প্রশিক্ষিােী, বকাস ড পশরোলক, বকাস ড সমন্বয়ক, প্রশিক্ষক, ও সহায়ক কম ডোরী 

 41   প্র ান শহসা রক্ষি কম ডকতডা, এনশসটিশ  

42  বপ্রাগ্রামার (ওদয় সাইদট আপদলাদর্র অনুদরা সহ) 

43  এদটট অশিসার, এনশসটিশ  (7ম তলাস্থ মুহাম্মে আ দুল জব্বার শমলনায়তন কক্ষ প্রস্তুত রাখার জন্য) 

44  শপ এ টু বেয়ারম্যান, এনশসটিশ  

45  শপ এ টু সশে , এনশসটিশ   

 

 

 

 

 

সহকারী সশে  (প্রিাসন) 

বিান: 02-223355317 

46  সংরক্ষি (সংশিষ্ট নশে) 

 

 


