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৩০ অ হাযণ় ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশেনর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না (২০২২-২৩) বা বায়েনর লে  ২য়  িশ ণ
কমশালা আগামী ২৯ িডেস র ২০২২ তািরখ সকাল ১০.০০টায় কিমশেনর অিডেটিরয়াম(৬  তলা)-এ অ ি ত হেব। উে াধনী
অ ােন কিমশেনর স ািনত সদ  ও ইেনােভশন েমর আ ায়ক েফসর ড. হা দ আলমগীর ধান অিতিথ িহেসেব
উপি ত থাকার সদয় স িত াপন কেরেছন। কিমশেনর সিচব ড. ফরেদৗস জামান উে াধনী অ ােন সভাপিত  করেবন। উ

িশ ণ কমশালায় িনে  বিণত কমকতাগণেক অংশ হেণর জ  কিমশন ক পে র অ েমাদন েম মেনানয়ন দান করা হেলা:

. নং নাম, পদবী ও িবভাগ ( জ তার মা সাের নয়)
১. জনাব মাহা দ আকরাম আলী ান, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, পিরক না ও উ য়ন িবভাগ
২. জনাব মারেশদ আলম খা কার, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, ােটিজক ািনং এ  কায়ািল  এিসউের

িবভাগ
৩. জনাব মাঃ জামাল উ ীন,িসিনয়র সহকারী পিরচালক, িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশন িবভাগ
৪. জনাব মাহা দ নজ ল ইসলাম, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশন িবভাগ 
৫. জনাব মাহা দ ইউ ফ আলী খান, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, পাবিলক িব িব ালয় ােনজেম  িবভাগ
৬. ডাঃ মাঃ ইমিতয়াজ পারেভজ, মিডেকল অিফসার, শাসন িবভাগ
৭. জনাব ি েজ  চ  দাস, া ামার/িসে ম ইি িনয়ার, আইএমিস  িবভাগ
৮. জনাব িব নাথ িব াস, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশন িবভাগ
৯. জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন, িসিনয়র সহকারী সিচব, সদ  মেহাদেয়র দ র, শাসন িবভাগ
১০. জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম, িসিনয়র সহকারী সিচব, শাসন িবভাগ 
১১. জনাব িত আকবর, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ
১২. জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম, িসিনয়র সহকারী সিচব, চয়ার ান মেহাদেয়র দ র, শাসন িবভাগ
১৩. জনাব মাঃ শির ল ইসলাম, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ
১৪. জনাব লািববা মহিসন, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, এসিপিকউএ িবভাগ
১৫. জনাব শাহনাজ লতানা, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ
১৬. জনাব মাঃ মা ন, িসিনয়র সহকারী সিচব, আইিসিস শাখা, শাসন িবভাগ
১৭. জনাব মাঃ ইমরান হােসন, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, জনসংেযাগ ও ত  অিধকার িবভাগ
১৮. জনাব মাঃ কাম ামান, সহাকারী পিরচালক, িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশন িবভাগ
১৯. জনাব িব.এম সােহল রানা, সহাকারী পিরচালক, বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ
২০. জনাব মাঃ মা াক আহেমদ, সহাকারী পিরচালক, এসিপিকউএ িবভাগ
২১. জনাব মাহা দ শায়াইব, সহকারী সিচব (িল াল) শাসন িবভাগ
২২. জনাব আিতয়া আন ম িনলয়, সহাকরী পিরচালক, পাবিলক িবশ^িব ালয় ােনজেম  িবভাগ 
২৩. জনাব মাঃ িহব াহ, সহকারী পিরচালক, বসরকাির িব িব ালয়
২৪. জনাব এম মা ফ আলম জম , টকিনক াল অিফসার ( নটওয়াক এ  আইিস ), আইএমিস  িবভাগ
২৫. জনাব হা দ সােজ ল ইসলাম, পাবিলেকশন অিফসার, িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশন িবভাগ
২৬. জনাব শরী ল ইসলাম,সহকারী পিরচালক, অথ ও িহসাব

১



২৭. জনাব মাঃ সহজাদ িরফাত িসয়াম, সহকারী পিরচালক, পাবিলক িব িব ালয় ােনজেম

২৮. জনাব তানিভর মােশদ, সহাকরী পিরচালক, পিরক না ও উ য়ন
২৯. জনাব কাজী মাঃ ইসমাইল হােসন, সহাকরী সিচব, শাসন িবভাগ
৩০. জনাব শখ আল আিমন, সহকারী পিরচালক, বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ

উে , িশ ণ কমশালায় অংশ হেণর জ  মেনানীত কমকতাগণেক যথাসমেয় অ ান েল উপি ত থাকার জ  অ েরাধ
করা হেলা।   

২১-১২-২০২২
মাহা দ মাক র রহমান ইঁয়া

পিরচালক (ইনফরেমশন ােনজেম ,
কিমউিনেকশন এ  িনং িবভাগ)
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) পিরচালক (ইনফরেমশন ােনজেম , কিমউিনেকশন এ  িনং িবভাগ), ইনফরেমশন ােনজেম , কিমউিনেকশন
এ  িনং িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
২) অিতির  পিরচালক / িসিনয়র আই  ইি িনয়ার , ইনফরেমশন ােনজেম , কিমউিনেকশন এ  িনং অ িবভাগ,
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন (কিমশেনর ওেয়বসাইেটর ইেনােভশন বে  আপেলােডর েয়াজনীয় ব া
হেণর অ েরাধসহ)

৩) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৪) িসিনয়র সহকারী পিরচালক , বািষক কমস াদনা, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা , বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী
কিমশন (র◌্যােপা য়ার িহেসেব দািয়  পালেনর অ েরাধসহ)
৫) সহকারী সিচব, সদে র দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৬) িনরাপ া কমকতা, শাসন শাখা, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন(কিমশেনর অিডেটিরয়াম ত রাখার

েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ)
৭) ি গত কমকতা (িপ ও) , সিচবালয় ও শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন

২১-১২-২০২২
রিবউল ইসলাম

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (অিতির  দািয় )

২


