


গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় 
জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী

( নকটার), ব ডা় 
www.nactar.gov.bd

ারক ন র: ৫৭.২১.০০০০.০০৩.১৭.০০৫.১৭.১ তািরখ: 
০৮ জা য়াির ২০২৩

২৪ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় তত   অিধকারঅিধকার   আইনআইন , ,  ২০০৯২০০৯  অ যায়ীঅ যায়ী  তত   দানদান   িবষয়কিবষয়ক।।
জাতীয় কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ড়া এর ২০২২-২০২৩ অথবছেরর ১ অে াবর, ২০২২
থেক ৩১ িডেস র, ২০২২ পয  ত  অিধকার আইন,২০০৯ অ যায়ী কান আেবদন পাওয়া যায়িন িবধায়  িতেবদন
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  রণ করা হেলা।

৮-১-২০২৩

িসিনয়র সিচব 
কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ

মা: শািফউল ইসলাম
পিরচালক

ফান: ০২৫৮৮৮১৩৪৫১

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, এিপএ, এনআইএস, এসিডিজ ও ইেনােভশন সল, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ

ারক ন র: ৫৭.২১.০০০০.০০৩.১৭.০০৫.১৭.১/১ তািরখ: ২৪ পৗষ ১৪২৯
০৮ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব (িসিনয়র সহকারী সিচব), িসিনয়র সিচব-এর দ র, কািরগির ও মা াসা িশ া
িবভাগ

৮-১-২০২৩
মা: শািফউল ইসলাম 

পিরচালক

১
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অিফসঃঅিফসঃ  জ াতীয ়জ াতীয ়  কি উট ারকি উটার   িশ ণিশ ণ   ওও  গেবষণ াগেবষণ া   একােডমীএকােডমী ( ( নকটারনকটার ),  ),  ব ড া়ব ড া়

শাখ াঃশাখ াঃ  আইিসআইিস   িশ ািশ া   িবভাগিবভাগ

নিথ ন র: ৫৭.২১.০০০০ .০০৩.১৭.০০৫.১৭৫৭.২১.০০০০ .০০৩.১৭.০০৫.১৭
িবষয়: বািষকবািষক   িত েবদনিত েবদন   ওেয়বসাই েটওেয়বসাই েট   কাশকাশ   সেসে ।।
অ ে দ: ১৯.০
জাতীয় কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ড়া এর ২০২১-২০২২ অথবছেরর বািষক িতেবদন (বািষক

িতেবদন িলংক) নকটােরর ওেয়বসাইেট গত ১৩/১০/২০২২ ি . তািরেখ কাশ করা হেয়েছ। িবষয়  আপনার সদয়
অবগিতর জ  উপ াপন করা হেলা।

অ ে দ: ১৯.১
অবগত হলাম।

২৬ -১০ -২০ ২২ ১৫:১২:৩৭
মাঃ েয়ল খ ান

সহকারী ই া র (আ ইিস )
আ ইিস  িশ া িবভাগ

২৬ -১০ -২০ ২২ ১৫:১৪:২৪
হা দ মাহ র রহমান

উপ-পিরচালক (চলিত  দািয় )
পিরচালেকর দ র

২৯-১০ -২০ ২২ ১২:৯:৪৬
মা: শািফউল ইসলাম

পিরচালক
পিরচালেকর দ র

 

২৯-১০ -২০ ২২ ১২:৯:৪৬
মা: শািফউল ইসলাম

পিরচালক
পিরচালেকর দ র

   

২৯-১০ -২০ ২২ ২১:১৭:৩০
হা দ মাহ র রহমান

উপ-পিরচালক (চলিত  দািয় )
পিরচালেকর দ র

   

৩০ -১০ -২০ ২২ ৮:৪৭:২৬
মাঃ েয়ল খ ান

সহকারী ই া র (আ ইিস )
আ ইিস  িশ া িবভাগ

   

নিথ | অিফস ব াপনা
১
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় 
জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী

( নকটার), ব ডা় 
www.nactar.gov.bd

ন র: ৫৭.২১.০০০০.০০৩.১৭.০০৫.১৭.২৪ তািরখ: 
১১ িডেস র ২০২২

২৬ অ হাযণ় ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
একােডমীর ১০ম এবং ত  েডর কমকতাগেণর ত  অিধকার আইন, ২০০৯ িবষয়ক কমশালা আগামী ১৩/১২/২০২২
ি . তািরখ সকাল ০৯.০০ ঘ কা হেত িবকাল ০৪.০০ ঘ কা পয  িমিন কনফাের  হেল সামািজক র  বজায় রেখ
অ ি ত হেব। উ  কমশালায় িনে া  িশ ক-কমকতাগণেক অংশ হণ করার জ  মেনানয়ন দান করা হেলা:  

ম. িশ ক-কমকতা ও কমচারীগেণর নাম পদবী
১। জনাব হা দ মাহ র রহমান উপ-পিরচালক (চ:দা:)
২। জনাব মাঃ আ  ছা িসিনয়র িশ ক (আইিস )
৩। জনাব মাঃ আ ল আলীম িশ ক (বাংলা)
৪। জনাব মাঃ ফজেল রা ী িশ ক (পরী া িনয় ক)
৫। জনাব গালাম রা ানী ই া র
৬। জনাব নিকব আমান গেবষণা সম য়কারী
৭। জনাব মাঃ মিহউি ন িশ ক (আইিস )
৮। জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন ভার া  কমকতা ( িশ ণ িবভাগ)
৯। জনাব মাঃ এ  এম মা র রহমান সহকারী ই া র
১০। জনাব মাঃ আ বকর িসি ক সহকারী িশ ক (গেবষণা)
১১। জনাব মাঃ ইমরান সহকারী ই া র
১২। জনাব খ কার মাঃ নািসফ সাবহান সহকারী ই া র
১৩। জনাব মাঃ রজাউল ইসলাম সহকারী িশ ক (গেবষণা)
১৪। জনাব মাঃ শিফউর রহমান সহকারী িশ ক (আইিস )
১৫। জনাব এস এম রায়হান সহকারী েকৗশলী (কি উটার)
১৬। জনাব মাঃ রােশ ল ইসলাম িহসাব র ণ কমকতা
১৭। জনাব আিসফ রহমান সহকারী ই া র
১৮। জনাব মাঃ নািহদ হাসান সহকারী ই া র
১৯। জনাব িনরা তামা া মিডেকল অিফসার
২০। জনাব উৎসব রায় সহকারী ই া র
২১। জনাব মাঃ আ স ছালাম উপ-সহকারী েকৗশলী
২২। জনাব মাঃ আ ল হাসান লাইে রীয়ান
২৩। জনাব এস এম শাহ আলম ার অিফসার

১। িরেসাস পারসন িহেসেব কাস পিরচালনা করেবন:
    জনাব মাঃ শািফউল ইসলাম, পিরচালক (উপসিচব), নকটার, ব ড়া।
২। রেপা য়ার িহেসেব দািয়  পালন করেবন:
    জনাব মাঃ মা দ রানা, সহকারী িশ ক (আইিস ), নকটার, ব ড়া।
৩। স ালনায় থাকেবন:

১



    জনাব মাঃ েয়ল খান, সহকারী িশ ক (আইিস ), নকটার, ব ড়া।
৪। কমশালায় সহায়ক কমচারী িহেসেব-
    জনাব মাঃ গালাম হােসন, সহকারী মকািনক , নকটার, ব ড়া।
    জনাব মাঃ বা ল আক  , সহকারী ইেলি িশয়ান, নকটার, ব ড়া।
    জনাব মাঃ গালাম মা ফা, অিফস সহায়ক, নকটার, ব ড়া।
 এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

১১-১২-২০২২
মা: শািফউল ইসলাম

পিরচালক
ফান: ০২৫৮৮৮১৩৪৫১
ফ া : 05178556

ইেমইল:
director.nactar@gmail.com

ন র: ৫৭.২১.০০০০.০০৩.১৭.০০৫.১৭.২৪/১(৩) তািরখ: ২৬ অ হাযণ় ১৪২৯
১১ িডেস র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সহকারী ই া র, িশ ণ িবভাগ, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়
২) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়
৩) শাসিনক কমকতা (অিতির  দািয় ), সং াপন শাখা, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার),
ব ডা়

১১-১২-২০২২
মা: শািফউল ইসলাম

পিরচালক

২
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় 
জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী

( নকটার), ব ডা় 
www.nactar.gov.bd

ন র: ৫৭.২১.০০০০.০০৩.১৭.০০৫.১৭.২৫ তািরখ: 
১১ িডেস র ২০২২

২৬ অ হাযণ় ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
একােডমীর ১১তম ড হেত ১৬ তম ড পয  কমচারীগেণর ত  অিধকার আইন ২০০৯ িবষয়ক িশ ণ আগামী
১৫/১২/২০২২ ি . তািরখ সকাল ১০.০০ ঘ কা হেত র ০১.০০ ঘ কা পয  (৩ঘ া) িমিন কনফাের  হেল সামািজক
র  বজায় রেখ িশ ণ পিরচািলত হেব। উ  িশ ণ কােস িনে া  কমচারীগণেক অংশ হেণর জ  মেনানয়ন
দান করা হেলা:

মম নামনাম পদবীপদবী
১। জনাব মাঃ সায়াদ আলী একাউে
২। জনাব মাঃ শামীম আল মা ন         াব পারভাইজার
৩। জনাব মাঃ সাহাগ কায়ছার াব পারভাইজার
৪। জনাব মাঃ ফিরদ-উল-ইসলাম াব পারভাইজার
৫। জনাব মাঃ িমনহা ল আেবদীন ভিহক াল পারভাইজার
৬। জনাব তাহিমদা খা ন        কি উটার অপােরটর
৭। জনাব মাঃ দয় চৗ রী কি উটার অপােরটর
৮। জনাব মাঃ মা র রিশদ াটিলিপকার কাম-কি উটার অপােরটর
৯। জনাব খাজা বা ল আহে দ রিজ ার
১০। জনাব মাঃ আ ল হািলম পাবিলেকশন ােনজার
১১। জনাব মাঃ গালাম মা ফা           উ মান সহকারী
১২। জনাব মাঃ মা র রিশদ   সহকারী লাইে রীয়ান
১৩। জনাব রাজ মার  ক ািশয়ার
১৪। জনাব মাঃ ল আলম হল পারভাইজার
১৫। জনাব মাঃ আ  ব ার াট া িরক কাম-কি উটার অপােরটর
১৬। জনাব ল আহে দ িসিনয়র মকািনক
১৭। জনাব মাঃ হািব ল হক লাল         মকািনক
১৮। জনাব মাঃ মিহউল ইসলাম মকািনক
১৯। জনাব র আহে দ            মকািনক
২০। জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম অিফস সহকারী কাম-কি : া িরক
২১। জনাব মা: বলাল হাসাইন অিফস সহকারী কাম-কি : া িরক
২২। জনাব মাঃ ছািমউল হক অিফস সহকারী কাম-কি উটার া িরক
২৩। জনাব সীমা পারভীন কি উটার া িরক
২৪। জনাব মাঃ গালাম মা ফা ক ােফেটিরয়া ােনজার
২৫। মীর মা: এমদা ল হক ার সহকারী
২৬। জনাব মাঃ সাকলাইন মাহা দ রিজে শন সহকারী

১



২৭। জনাব মাঃ িমজা র রহমান িহসাব সহকারী

২৮। মাঃ মিন ামান েকৗশল সহকারী
২৯। জনাব মাঃ আ ল মা ান   পাবিলেকশন সহকারী
৩০। জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম ইেলকি িশয়ান
৩১ মাঃ গালাম হােসন সহকারী মকািনক

১। কাস  সািবক পিরচালনার দািয়ে  থাকেবন:
    ক) জনাব মাঃ শািফউল ইসলাম, পিরচালক (উপসিচব), নকটার, ব ড়া।
    খ) জনাব মাঃ েয়ল খান, সহকারী িশ ক(আইিস ), নকটার, ব ড়া।
২। কােস সহায়ক কমচারী িহেসেব দািয়  পালন করেবন:
    ক) জনাব মাঃ আিম ল হক, অিফস সহায়ক, নকটার, ব ড়া।
    খ) জনাব মাঃ ই াহীম আলী, িনরাপ া হরী, নকটার, ব ড়া।
    গ) জনাব মাঃ কাম ল হাসান, অিফস সহায়ক, নকটার, ব ড়া।

এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

১১-১২-২০২২
মা: শািফউল ইসলাম

পিরচালক
ফান: ০২৫৮৮৮১৩৪৫১

ন র: ৫৭.২১.০০০০.০০৩.১৭.০০৫.১৭.২৫/১(৩) তািরখ: ২৬ অ হাযণ় ১৪২৯
১১ িডেস র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) সহকারী ই া র , িশ ণ িবভাগ, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়
২) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়
৩) শাসিনক কমকতা (অিতির  দািয় ), সং াপন শাখা, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার),
ব ডা়

১১-১২-২০২২
মা: শািফউল ইসলাম

পিরচালক

২
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