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২৬ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ ( (ইই--নিথনিথ  সং রণসং রণ))
গণ াগার অিধদ র এবং এর আওতাধীন িবভাগীয় ও জলা পযােয়র সরকাির গণ াগারসমেূহ কমকতা ও
কমচািরেদর ই-নিথ িবষয়ক দ তা বিৃ র লে  অনলাইেন িশ ণ কমসূিচ আেয়াজন করা হেয়েছ। িন বিণত
২৫ (পিঁচশ) জন কমকতা/ কমচািরগণেক ১৪ ও ১৫ সে র ২০২০ তািরখ পয  ই-নিথ িবষয়ক অনলাইেন
অভ রীণ িশ ণ কমসূিচেত অংশ হেণর িনিম  িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলা।

: নং কমকতাগেণর নাম ও পদবী
 ( জ তার িভি েত নয়)

কম ল মাবাইল ন র ও ই- মইল ন র

১. জনাব মাঃ আব ুসাইদ, পিরচালক িবভাগীয় সরকাির 
গণ াগার 
রাজশাহী

01914262425
abuma8750@gmail.com

২. জনাব এস এম কাম ামান, 
ক  পিরচালক 

(উপসিচব), দশব াপী াম মান 
লাইে ির ক

গণ াগার 
অিধদ র, ঢাকা

01770088574
Smkamruzzaman2017@gmail.com

৩. ড. আহছান উ াহ, ি ি পাল 
লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক

িবভাগীয় সরকাির 
গণ াগার
খুলনা

01817605786
Publiclibrarykhulna. @gmail. com

৪. জনাব িদলীপ মার সাহা
ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-
উপপিরচালক

িবভাগীয় সরকাির 
গণ াগার 
িসেলট

01712030860
dkshp2014@gmail.com 

৫. জনাব ফােতমা খাতনু, 
লাইে িরয়ান/সহকারী পিরচালক

গণ াগার 
অিধদ র, ঢাকা

 01962400854
fatema.pbl@gmail.com 

৬. জনাব সািনয়া চৗধরুী, লাইে িরয়ান গণ াগার 
অিধদ র, ঢাকা

01727329370 
sonia.chawdhury2014@gmail.com 

৭. জনাব মাহা দ হািম র রহমান
সহকারী পিরচালক

গণ াগার 
অিধদ র, ঢাকা

01716151535
mhamidurrahman72@yahoo.com 

৮. জনাব মাহা দ সালাহ উি ন
সহকারী পিরচালক

িবভাগীয় সরকাির 
গণ াগার 
ময়মনিসংহ 

01552435643
smd0155@gmail.com

৯. জনাব মাঃ শহী ল আলম
লাইে িরয়ান

জলা সরকাির 
গণ াগার 
রাজবাড়ী

01911399363
librariandgpl.rajbari@gmail.com
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১০. জনাব মাঃ মনজুর আলম
লাইে িরয়ান

জলা সরকাির 
গণ াগার
িঝনাইদহ

01712362934
monjurinfo@gmail.com

১১. জনাব মাহা দ সাই র রহমান
লাইে িরয়ান

জলা সরকাির 
গণ াগার 
বােগরহাট

01911272747
librarian.dgplbagerhat@gmail.com

১২. জনাব মাঃ রাক ামান
লাইে িরয়ান

জলা সরকাির 
গণ াগার 
জয়পুরহাট

01707005698
rokonkhan215@gmail.com

১৩. জনাব শামীম আরা বনা
লাইে িরয়ান

জলা সরকাির 
গণ াগার 
নরিসংদী

01715826262
dgplnarsingdi@gmail.com

১৪. জনাব মাঃ আেবদ হােসন
সহকারী পিরচালক

িবভাগীয় সরকাির 
গণ াগার, রংপুর

01814118164
abed.rangpur@gmail.com

১৫. জনাব মাহা দ সাইফুল ইসলাম
লাইে িরয়ান

জলা সরকাির 
গণ াগার 
নীলফামারী

০১৭২৪২১৬৯৬০ 
saifulislamdu89@gmail.com

১৬. জনাব খািলদ মাহা দ সাইফু াহ
সহকারী পিরচালক

িবভাগীয় সরকাির 
গণ াগার 
বিরশাল

01794139634
kmskhandu23@gmail.com

১৭. জনাব মাঃ সা া ল কিরম
লাইে িরয়ান

জলা সরকাির 
গণ াগার 
শরপুর।

01790588458
sazzad.karim70@gmail.com

১৮. জনাব ঋিষেকশ পাল
 লাইে িরয়ান

জলা সরকাির 
গণ াগার 
ক বাজার

01515288628
rish.paul@gmail.com

১৯. জনাব এস এম আিশক
লাইে িরয়ান

জলা সরকাির 
গণ াগার,
নওগঁা

01914515724
ashif.dpl@gmail.com

২০. জনাব রািফয়া লতানা
 লাইে িরয়ান

জলা সরকাির 
গণ াগার 
মু ীগ

01688423883
rafiaislm@gmail.com

২১ জনাব ওেয়ন চাকমা
 লাইে িরয়ান

জলা সরকাির 
গণ াগার 
খাগড়াছিড় 

01738009744
oyen.dgpl17@gmail.com

২২ জনাব শা ী আ ার
সহকারী লাইে িরযান

গণ াগার 
অিধদ র, শাহবাগ 
ঢাকা

০১৭১০৬৯৪০৫৭ 
shammeakter.cpl@gmail.com

২৩ জনাব মহুা: মনুজু ল হক
জুিনয়র লাইে িরয়ান

গণ াগার 
অিধদ র, শাহবাগ 
ঢাকা

01938610501
mdmanjurl288@gmail.com

২৪ জনাব মাঃ এমদাদ হােসন খান, 
টকিনক াল 

এ ািসসেট ট (ক াটালগার)

গণ াগার 
অিধদ র, শাহবাগ 
ঢাকা

01911876819
emdad281076@gmail.com
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২৫ জনাব ইকরামলু ইসলাম, অিফস সহ: 
কি উটার অপােরটর

দশব াপী 
াম মান লাইে ির 
ক , ঢাকা

01521216880
ekramulislam234 @gmail.com

িশ েণরিশ েণর  িনয়মাবলীিনয়মাবলী::
িশ েণ কি উটার বা াটেফােন Zoom অনলাইন িভিডও স টওয় ােরর মাধ েম অংশ হণ

করেত হেব। 
Meeting ID: 863 504 6370; Password: dpl2020
মেনানীত িশ ণাথীগণ হািজরা সনদ ও িবল (নমনুা সংযু ) রেণর মাধ েম িবিধেমাতােবক
ভাতািদ াপ  হেবন।

১০-৯-২০২০
খ কার আিসফ মাহতাব

সহকারী পিরচালক
ফান: +৮৮০২৫৮৬১৬২২৩

ইেমইল: kamp.addpl@gmail.com

ন র:
৪৩.২৬.০০০০.০০১.২৫.০০১.২০.১৬৩/১(২৬)

তািরখ: ২৬ ভা  ১৪২৭
১০ সে র ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) পিরচালক, ি ি পাল লাইে িরয়ান কাম উপ-পিরচালেকর দ র, িবভাগীয় সরকাির গণ াগার,
রাজশাহী
২) ক  পিরচালক , দশব াপী াম মাণ লাইে ির ক , গণ াগার অিধদ র
৩) ি ি পাল লাইে িরয়ান কাম উপ-পিরচালক ( িটন দািয় ), ি ি পাল লাইে িরয়ান কাম উপ-
পিরচালেকর দ র, িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, খলুনা
৪) ি ি পাল লাইে িরয়ান কাম উপ-পিরচালক, িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, িসেলট
৫) লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক, পিরসংখ ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার অিধদ র
৬) লাইে িরয়ান, পাঠকেসবা শাখা, গণ াগার অিধদ র
৭) লাইে িরয়ান (ভার া ), পাঠকেসবা শাখা, গণ াগার অিধদ র
৮) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, ময়মনিসংহ
৯) লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, রাজবাড়ী
১০) লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার,িঝনাইদহ
১১) লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, বােগরহাট
১২) লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, নরিসংদী
১৩) লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, জয়পরুহাট
১৪) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, রংপরু
১৫) লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, নীলফামারী
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১৬) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, বিরশাল
১৭) লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, শরপরু
১৮) লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, ক বাজার
১৯) লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, নওগাঁ
২০) লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, মু ীগ
২১) লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, খাগড়াছিড়
২২) সহকারী লাইে িরয়ান, কািরগরী ি য়াকরণ শাখা, গণ াগার অিধদ র
২৩) টকিনক াল এিসসেট ট (ক াটালগার), শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা, গণ াগার
অিধদ র
২৪) জিুনয়র লাইে িরয়ান, শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা, গণ াগার অিধদ র
২৫) অিফস সহকারী-কাম-কি উটার অপােরটর, দশব াপী াম মাণ লাইে ির ক , গণ াগার
অিধদ র
২৬) মহাপিরচালেকর ব ি গত সহকারী/জিুনয়র লাইে িরয়ান (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ), মহাপিরচালেকর দ র, গণ াগার অিধদ র

১০-৯-২০২০
খ কার আিসফ মাহতাব

সহকারী পিরচালক

৪


