
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল সরকার 

ডাক, টেলদযাগাদযাগ ও তথ্য প্রযুলি মন্ত্রণায় 

তথ্য ও টযাগাদযাগ প্রযুলি লবভাগ 
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বাাংাদেল ডাো টসন্টার টকাম্পালি ললমদেড ( BDCCL) এর লিদনাি কম যকতযাগণদক ডাো টসন্টার হদত প্রেত্ত a2i এর e-

Nothi -সহ  সক সালভ যস সংরিষ্ট মাফতীয় Managed Service প্রদান কযায জন্য োলয়ত্ব অপ যণ করা হদাোঃ  

 

ক্র. নং নাভ ও দফী দারয়ত্ব 

০১। জনাফ মভাঃ আরয সারযায়ায, ব্যফস্থাক (মনটওয়াকক ারযন কক্ষ), BDCCL। টিভ ররডায 

০২। জনাফ মহরার ঈদ্দীন মহজামী, সহকাযী ব্যফস্থাক (অআটি রনযীক্ষা), BDCCL। সদস্য 

০৩। জনাফ হীযক মুৎসুদ্দী, সহকাযী ব্যফস্থাক (মনটওয়াকক), BDCCL। সদস্য 

০৪। জনাফ মাবন ধয, সহকাযী ব্যফস্থাক (ক্লাঈড),BDCCL। সদস্য 

০৫। জনাফ মভাঃ হারসফ সুফাআদ, সহকাযী ব্যফস্থাক (মনটওয়াকক রনযাত্তা), BDCCL। সদস্য 

০৬। জনাফ শুবারস সাহা, সহকাযী ব্যফস্থাক (ক্লাঈড), BDCCL। সদস্য 

০৭। জিাব টমাোঃ লাহ আম, সহকারী ব্যবস্থাপক (ইদলিকযা),BDCCL। সদস্য 

০৮। জনাফ অরসপ হাসান, সহকাযী ব্যফস্থাক (ট্রান্সরভন), BDCCL। সদস্য 

০৯। জনাফ অযজুভান্দ লুৎপা, সহকাযী ব্যফস্থাক (ক্লাঈড), , BDCCL। সদস্য সরিফ 

 

০২। এ আদেল অলবদে কায যকর হদব।  

 

 

১৯.০৭.২০২১ 

(অবু সাইদ মিৌধুযী) 

ব্যফস্থানা রযিারক 

বাাংাদেল ডাো টসন্টার টকাম্পালি ললমদেড (BDCCL) 

মপান: ৫৫০০৬৪৪১ (:) 

প্রাকঃ (মজেষ্ঠতায রনরযরখ নয়) 
 

০১। জনাফ মভাঃ আরয সারযায়ায, ব্যফস্থাক (মনটওয়াকক ারযন কক্ষ), BDCCL। 

০২। জনাফ অযজুভান্দ লুৎপা, সহকাযী ব্যফস্থাক (ক্লাঈড), , BDCCL। 

০৩। জনাফ হীযক মুৎসুদ্দী, সহকাযী ব্যফস্থাক (মনটওয়াকক), BDCCL। 

০৪। জনাফ মাবন ধয, সহকাযী ব্যফস্থাক (ক্লাঈড),BDCCL। 

০৫। জনাফ শুবারস সাহা, সহকাযী ব্যফস্থাক (ক্লাঈড), BDCCL। 
০৬। জিাব টমাোঃ লাহ আম, সহকারী ব্যবস্থাপক (ইদলিকযা),BDCCL। 

০৭। জনাফ অরসপ হাসান, সহকাযী ব্যফস্থাক (ট্রান্সরভন), BDCCL। 
০৮। জনাফ মভাঃ হারসফ সুফাআদ, সহকাযী ব্যফস্থাক (মনটওয়াকক রনযাত্তা), BDCCL। 

০৯। সকর কভ ককতকা/কভ কিাযী, BDCCL (অবগলতর জন্য)। 

১০। 
প্রকল্প রযিাররকয ব্যরিগত কভ ককতকা, a2i প্রকল্প, তথ্য  ও মমাগারমাগ প্রযুরি রফবাগ (প্রকল্প রযিারক 

ভরহাদরয়য সদয় ফগরতয জন্য)।  
 

http://www.bdccl.gov.bd/

