০১ জানুয়ারী’ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর’ ২০২১ পর্ যন্ত সমতয়
টিসসসিতে কমযরে কমযকেযাতের সিতেশ ভ্রমন সংক্রান্ত েথ্যাসেিঃ
ক্রিঃ
নং
১।

কমযকেযার নাম,পেিী ও চাকুসরতে
যর্াগোতনর োসরখ
যচয়ারম্যন।

কমযরে শাখার নাম

সকল প্রকার সিতেশ ভ্রমন (যমলাসহ) সংক্রান্ত (সিষয়,সময়কাল ও যেশ)

টিসসসি

১। ১৫-১১-২০২১ডরিঃ হতে ১৯-০১-২০২১সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত যেঁয়াজ প্রাকজাহাজীকরণ (PSI) কার্ যক্রম পসরেশযতণর জন্য তুরস্ক গমণ।

২।

জনাি মইনউসিন আহমে
পসরচালক (যুগ্ম-সসচি)

প্রশাসন ও
অর্ য/িাসণসজিক,
সসএমএস ও সিওসি

১। ০৫-০১-২০২১ডরিঃ হতে ১০-০১-২০২১সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত মশুর ডাল
প্রাক-জাহাজীকরণ (PSI) কার্ যক্রম পসরেশযতণর জন্য তুরস্ক গমণ।

৩।

েডিব

৪।

জনাি যমািঃ যশখাবুর রহমান
প্রধান কমযকেযা (উপ-সসচি)

৫।

জনাব কাজী গ ালাম গ ৌডেফ
প্রধান কমযকেযা (উপ-সসচি)
জনাি যমািঃ িজলুর রশীে,
ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
০৬-০১-১৯৮৭
জনাি কাজী মাহফুজুর রহমান,
সনি যাহী প্রতকৌশলী ।
১৭-০৮-২০১১
জনাি আবুল হাসনাে যচৌধুরী,
ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
২১-০৭-২০০৮।

৬।
৭।
৮।

টিডেডব
িাসণসজিক এিং
সসএমএস ও সিওসি

২। ১৫-২০ যম’ ২০১৯ সরিঃ পর্ যন্ত “Fire Rated Lift with
Voltage Stablizer” এর প্রাক-জাহাজীকরণ কার্ যক্রম পসরেশযতণর
জন্য জামযানীতে গমণ।
১। ১৫-১১-২০২১ডরিঃ হতে ১৯-০১-২০২১সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত যেঁয়াজ প্রাকজাহাজীকরণ (PSI) কার্ যক্রম পসরেশযতণর জন্য তুরস্ক গমণ।
২। ১৪-০১-২০২০ ডরিঃ হতে ২১-০১-২০২০ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত য ালার
প্রাক-জাহাজীকরণ (PSI) কার্ যক্রম পসরেশযতণর জন্য অতেসলয়া গমণ।
৩। ১২-১৪ মাচ য ২০১৯ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত “Supply & Instalation
and Fire Alam System”এর প্রাক-জাহাজীকরণ কার্ যক্রম
পসরেশযতণর জন্য সংযুক্ত আরি আসমরাে গমণ।

অর্ থ ও ডিোব
অসিস প্রধান,
টিসসসি আঞ্চসলক
ময়মনসসংহ।
প্রতকৌশল শাখা,
টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।
সংস্থাপন ও প্রশাসন
শাখা, টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।

১।টিডেডব প্রধান কার্ থালসের জন্য Fire Fighting System
মালামাল প্রাক জািাজীকরণ কাজ পডরদর্থসনর জন্য
১৭-০৯-২০১৮
থন্ত
িস ২৭-০৯-২০১৮ ডরিঃ াডরখ পর্ UK এবং UAE
১। ০৫-০১-২০২১ডরিঃ হতে ১০-০১-২০২১সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত মশুর ডাল
প্রাক-জাহাজীকরণ (PSI) কার্ যক্রম পসরেশযতণর জন্য তুরস্ক গমণ।
২। ১০-০২-২০১৯ ডরিঃ হতে ২১-০২-২০১৯ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত য ালার
প্রাক-জাহাজীকরণ কার্ যক্রম পসরেশযতণর জন্য অতেসলয়া গমণ।
৩। ২৬-০২-২০১৭ সখিঃ হতে ০৪-০৩-২০১৭ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত প্রাকজাহাজীকরণ কার্ যক্রম পসরেশযতণর জন্য অতেসলয়া গমণ।
৪। ২৩-১১-২০১৫ সরিঃ োসরখ হতে ০৪-১২-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত সনউ
সেসি, ভারতে অনুসিে “Certificate Programme on
Cross Cultural Understanding and Strategies
for Business Growth in Emerging Economies”

৯।
১০।
১১।

জনাি যমািঃ রসিউল যমাতশযে,
ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
২১-০৭-২০০৮
জনাি যমািঃ জসীম উসিন,
উপসসচি।
০৬-০১-১৯৮৭
জনাি যমািঃ হুমায়ুন কসির,
ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
০৮-০২-২০১১

শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
অসিস প্রধান, টিসসসি ১। ০২-১১-২০১৫সরিঃ হতে ২০-১১-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত ভারতে
আঞ্চসলক কার্ যালয়, অনুসিে ‘Trade and Sustainable Development.
রাজশাহী।
শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
প্রশাসন ও সংস্থাপন
শাখা, টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।
অসিস প্রধান
১। ১৫-২০ যম’ ২০১৯ সরিঃ পর্ যন্ত “Fire Rated Lift with
আঞ্চসলক কার্ যালয়, Voltage Stablizer” এর প্রাক-জাহাজীকরণ কার্ যক্রম পসরেশযতণর
ঢাকা।
জন্য জামযানীতে গমণ।
২। ২১-৩০ জুন’ ২০১৯ সরিঃ পর্ যন্ত ‘Traning on
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ক্রিঃ
নং

কমযকেযার নাম,পেিী ও চাকুসরতে
যর্াগোতনর োসরখ

কমযরে শাখার নাম

১২।

জনাি যমািঃ যসাহাবুর রহমান,
ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
২০-০২-২০১১

অর্ য ও সহসাি শাখা,
টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।

১৩।

জনাি যমািঃ আসনসুর রহমান,
ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
১২-০১-২০১১

অর্ য ও সহসাি শাখা,
টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।

১৪।

জনাি যমািঃ সমশকাতুল আলম,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
১৯-০১-২০১২

১৫।

জনাি যমািঃ আল-আমীন
হাওলাোর,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
১৮-০১-২০১২

সকল প্রকার সিতেশ ভ্রমন (যমলাসহ) সংক্রান্ত (সিষয়,সময়কাল ও যেশ)
innovation’ এ অংশগ্রহতণর জন্য মাতলসশয়ায় গমণ।
১। ১০-১১-২০১৫ সরিঃ োসরখ হতে ৩০-১১-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত
যিইসজং, চীতন অনুসিে “Seminar on Capacity Building
in FTA Negotiation for Bangladesh” শীষ যক যকাতস য
অংশগ্রহণ কতরত ন।
১। ০৫-১২-২০১৬ সরিঃ োসরখ হতে ১৬-১২-২০১৬ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত
সনউ সেসি, ভারতে অনুসিে “Certificate Programme on
Cross Cultural Understanding and Strategies
for Business Growth in Emerging Economies”

শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
১। গে ২৮-০৫-২০১৫ হতে ১৭-০৫-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত চীতন
অনুসিে “Seminar on Cooperation in Industrial

সসএমএস ও সিওসি
শাখা,
প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা Park Construction between China and ASEAN
Countries “ শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
িাসণসজিক শাখা,
১। ২১-৩০ জুন’ ২০১৯ সরিঃ পর্ যন্ত ‘Traning on
টিসসসি প্রধান
innovation’ এ অংশগ্রহতণর জন্য মাতলসশয়ায় গমণ।
কার্ যালয়, ঢাকা।
২। গে ০৩-০৬-২০১৫ হতে ২৩-০৬-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত চীতন
অনুসিে “Seminar on Construction Management
of
Wholesale
Market
for
Developing
Countries ”শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।

১৬।

১৭।
১৮।
১৯।
২০।

২১।

জনাি যমািঃ প্রোপ কুমার,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
২২-০১-২০১২
জনাি যমািঃ ইসমাইল মজুমোর,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী (চিঃোিঃ)।
০৮-০১-১৯৮৭
জনাি যমািঃ জামাল উসিন,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
১০-০১-১৯৮৭
জনাি আিদুস সালাম োলুকোর
সহকারী কার্ যসনি যাহী ।
১০-০১-৯৮৭
যমািঃ শসিকুল ইসলাম,
উপ-উর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
১৯-০২-২০১৪
গমািঃ র্াডিদুল ইেলাম
সহকারী কার্ যসনি যাহী ।

২২।

আয়শা আক্তার
সহকারী কার্ যসনি যাহী ।

২৩।

যমািঃ নাসসর উসিন োলুকোর
সহকারী কার্ যসনি যাহী

৩। গে ২৩-১০-২০১৭ হতে ০১-১২-২০১৭ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত ভারতে
অনুসিে “Doing Business in Emerging
Markerts” শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
অসিস প্রধান, টিসসসি ১। ০২ হতে ২২ আগষ্ট ২০১৭ োসরখ পর্ থন্ত চীতন অনুতিয় ‘Seminar
আঞ্চসলক কার্ যালয়, on Trade and Investment Facilitation for
Bangladesh’ শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
রংপুর।
অসিস প্রধান, টিসসসি
আঞ্চসলক কার্ যালয়,
যমৌলভীিাজার।
অসিস প্রধান, টিসসসি
আঞ্চসলক কার্ যালয়,
চট্রগ্রাম।
প্রতকৌশল শাখা,
প্রধান কার্ যালয়,
ঢাকা।
অসিস প্রধান,
কিাম্প অসিস
িগুড়া।
অসিস প্রধান
১। ১৩-০৯-২০১৯ িস ০৪-১০-২০১৯ াডরখ পর্ থন্ত “Seminar
আঞ্চসলক কার্ যালয়, on Construction of Modern Logistics and
িসরশাল
Cross-border Logistics for Bangladesh”
র্ীর্ থক প্রডর্ক্ষসণ অংর্গ্রিণ কসরসেন।
আঞ্চসলক কার্ যালয়, ১। ১৩-০৯-২০১৯ িস ০৪-১০-২০১৯ াডরখ পর্ থন্ত “Seminar
ঢাকা
on Construction of Modern Logistics and
Cross-border Logistics for Bangladesh”
র্ীর্ থক প্রডর্ক্ষসণ অংর্গ্রিণ কসরসেন।
িাজার েথ্য শাখা,
প্রধান কার্ যালয়,
ঢাকা।
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ক্রিঃ
নং
২৪।

কমযকেযার নাম,পেিী ও চাকুসরতে
যর্াগোতনর োসরখ
িাডেনা খানম
সহকারী কার্ যসনি যাহী

কমযরে শাখার নাম

সকল প্রকার সিতেশ ভ্রমন (যমলাসহ) সংক্রান্ত (সিষয়,সময়কাল ও যেশ)

বাডণডজিক র্াখা,
প্রধান কার্ থালে, ঢাকা

-

২৫।

মামুন অর রডর্দ াজী
সহকারী কার্ যসনি যাহী

অর্ থ ও ডিোব র্াখা,
প্রধান কার্ থালে, ঢাকা

২৬।

গমািঃ কামাল গিাসেন
সহকারী কার্ যসনি যাহী

অডফে প্রধান
কিাম্প অডফে,
মাদারীপুর
অডফে প্রধান
কিাম্প অডফে,
ডিনাইদি
অডফে প্রধান
কিাম্প অডফে,
কুডমল্লা
বাডণডজিক র্াখা
প্রধান কার্ থালে, ঢাকা

২৭।

২৮।

২৯।

৩০।

৩১।

৩২।

৩৩।

গমািঃ গোসিল রানা
সহকারী কার্ যসনি যাহী
আড কুর রিমান
সহকারী কার্ যসনি যাহী
আকরাম গিাসেন
সহকারী কার্ যসনি যাহী
গমানাডলো পারভীন
সহকারী কার্ যসনি যাহী
আকডলমা আক্তার
সহকারী কার্ যসনি যাহী
গমািঃ র্ািাদ গিাসেন
সহকারী কার্ যসনি যাহী
কামাল আিসমদ
েিকারী কার্ থডনব থািী

-

-

-

-

ডেএমএে ও ডবওডব
র্াখা
প্রধান কার্ থালে, ঢাকা
ডেএমএে ও ডবওডব
র্াখা
প্রধান কার্ থালে, ঢাকা
ডেএমএে ও ডবওডব
র্াখা
প্রধান কার্ থালে, ঢাকা
কডম্পউটার র্াখা
ও
ডপএে টু গিোরম্যান
প্রধান কার্ থালে, ঢাকা
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০১ জানুয়ারী, ২০১৫ হতে আ ষ্ট২০১৮ পর্ যন্ত সমতয়
টিসসসিতে কমযরে কমযকেযাতের সিতেশ ভ্রমন সংক্রান্ত েথ্যাসেিঃ
ক্রিঃ কমযকেযার নাম,পেিী ও চাকুসরতে
নং
যর্াগোতনর োসরখ
1. সিতগসডয়ার যজনাতরল আবু সাতলহ্
যমািঃ যগালাম আসিয়া, যচয়ারম্যন।
২৬-০৬-১৯৮৭
2. জনাি আবু সসয়ে যমাহাম্মে
হাসশম, যুগ্ম-সসচি,
পসরচালক (প্রশাসন ও অর্ য)।
২১-০১-১৯৮৬
3. জনাি যমািঃ রসি-উর-যরজা
সসসিকী, যুগ্ম-সসচি, পসরচালক
(িাসণসজিক এিং সসএমএস ও
সিওসি) ১৫-০২-১৯৮৮
4. জনাি আশরাফুজ্জামান
সসচি (উপ-সসচি)।
২৫-০৪-১৯৯৪

কমযরে শাখার নাম
টিসসসি
প্রশাসন ও অর্ য

২৪-০৫-২০১৫ হতে ০৭-০৬-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত ইোসলতে
অনুসিে “Strengthening Government through
Capacity Development of the BCS Cadre
Officials” শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।

িাসণসজিক এিং
সসএমএস ও সিওসি

টিসসসি

5. জনাি যমািঃ শাহাবুসিন,
প্রধান কমযকেযা (উপ-সসচি)।
২০-১২-১৯৮৯

সসএমএস ও সিওসি

6. জনাি যমািঃ আস র উসিন সরোর,
প্রধান কমযকেযা (উপ-সসচি)।
২৬-০১-১৯৯১

অর্ য ও সহসাি শাখা

7. জনাব গমািঃ গর্খাবুর রিমান
প্রধান কমযকেযা (উপ-সসচি)।
১৫-১১-১৯৯৫
8. সেেদ গমািাম্মদ জাডিদ গিাসেন
প্রধান কমযকেযা (উপ-সসচি)।
২৫-০১-১৯৯৯
9. জনাি যমািঃ িজলুর রশীে,
ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
০৬-০১-১৯৮৭
10. জনাি কাজী মাহফুজুর রহমান,
সনি যাহী প্রতকৌশলী ।
১৭-০৮-২০১১
11. জনাি আবুল হাসনাে যচৌধুরী,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
২১-০৭-২০০৮।

সকল প্রকার সিতেশ ভ্রমন (যমলাসহ) সংক্রান্ত (সিষয়,সময়কাল ও
যেশ)
২৬-০২-২০১৭ সখিঃ হতে ০৪-০৩-২০১৭ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত প্রাকজাহাজীকরণ কার্ যক্রম পসরেশযতণর জন্য অতেসলয়া গমণ।

িাসণসজিক শাখা,
টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।
অর্ য ও সহসাি শাখা
টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।
টিসসসি আঞ্চসলক
কার্ যালয়, ঢাকা।
প্রতকৌশল শাখা,
টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।
িাসণসজিক শাখা,
টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।

১০-১১-২০১৫ সরিঃ োসরখ হতে ৩০-১১-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত
যিইসজং, চীতন অনুসিে
“Seminar on Capacity Building in FTA
Negotiation for Bangladesh” শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ
কতরত ন।
১। ১৮-০৪-২০১৬ সরিঃ হতে ০৭-০৫-২০১৬ সরৎ োসরখ পর্ যন্ত নতুন
সেসি,ভারতে অনুসিে "The Stanford Advanced Project
Management" যকাতস য অংশ গ্রহণ কতরত ন।
২। 18-05-2017 wLªt n‡Z 07-06-2017 wLªt ZvwiL ch©šÍ Pvqbvq
Aby‡ôq "Capacity Building in FTA for Bangladesh"
kxl©K ‰e‡`wkK cÖwkÿY ‡Kv‡m© AskMÖnY K‡ib|
১। গে ০৫-০৬-২০১৫ হতে ১৪-০৬-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত
মালতয়সশয়াতে অনুসিে Part of foreign exposure visit
of 99th ACAD Course এ অংশগ্রহণ কতরত ন।
২। টিডেডব প্রধান কার্ থালসের জন্য Fire Fighting System
মালামাল প্রাক জািাজীকরণ কাজ পডরদর্থসনর জন্য
১৭-০৯২০১৮ িস ২৭-০৯-২০১৮ ডরিঃ াডরখ পর্ থন্ত UK এবং UAE
১০-১১-২০১৫ সরিঃ োসরখ হতে ৩০-১১-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত
যিইসজং, চীতন অনুসিে “Seminar on Capacity
Building in FTA Negotiation for Bangladesh”
শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
ডমর্ন অডিট এর কাসজ

জুলাই, ২০১৬মাসে ডবসদর্ ভ্রমন কসরন।

টিডেডব প্রধান কার্ থালসের জন্য Fire Fighting System
মালামাল প্রাক জািাজীকরণ কাজ পডরদর্থসনর জন্য
১৭-০৯২০১৮ িস ২৭-০৯-২০১৮ ডরিঃ াডরখ পর্ থন্ত UK এবং UAE
১। ২৬-০২-২০১৭ সখিঃ হতে ০৪-০৩-২০১৭ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত প্রাকজাহাজীকরণ কার্ যক্রম পসরেশযতণর জন্য অতেসলয়া গমণ।
২। ২৩-১১-২০১৫ সরিঃ োসরখ হতে ০৪-১২-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত
সনউ সেসি, ভারতে অনুসিে “Certificate Programme
on Cross Cultural Understanding and
Strategies for Business Growth in Emerging
Economies” শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।

12. জনাি যমািঃ রসিউল যমাতশযে,

অসিস প্রধান, টিসসসি ০২-১১-২০১৫সরিঃ হতে ২০-১১-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত ভারতে
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ক্রিঃ কমযকেযার নাম,পেিী ও চাকুসরতে
নং
যর্াগোতনর োসরখ
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
২১-০৭-২০০৮
13. জনাি হাওলাোর যমািঃ মাসুম,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
২১-০৭-১৯৮৫

কমযরে শাখার নাম

সকল প্রকার সিতেশ ভ্রমন (যমলাসহ) সংক্রান্ত (সিষয়,সময়কাল ও
যেশ)
আঞ্চসলক কার্ যালয়, অনুসিে ‘Trade and Sustainable Development.
খুলনা।
শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
অসিস প্রধান, টিসসসি
আঞ্চসলক কার্ যালয়,
িসরশাল।

14. জনাি যমািঃ জসীম উসিন,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
০৬-০১-১৯৮৭

প্রশাসন ও সংস্থাপন
শাখা, টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।

15. জনাি যমািঃ হুমায়ুন কসির,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
০৮-০২-২০১১
16. জনাি যমািঃ সুজাউতিৌলা সরকার,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
৩০-১২-২০১০

সপএস টু যচয়ারম্যান,
টিসসসি, ঢাকা।
সসএমএস ও সিওসি
শাখা, টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।

-

গে ০৩-০৬-২০১৫ হতে ২৩-০৬-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত চীতন
অনুসিে
“Seminar
on
Construction
Management of Wholesale Market for
Developing Countries” শীষ যক যকাতস য অংশ গ্রহণ

কতরত ন।
১০-১১-২০১৫ সরিঃ োসরখ হতে ৩০-১১-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত
যিইসজং, চীতন অনুসিে “Seminar on Capacity
Building in FTA Negotiation for Bangladesh”
শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
০৫-১২-২০১৬ সরিঃ োসরখ হতে ১৬-১২-২০১৬ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত
সনউ সেসি, ভারতে অনুসিে “Certificate Programme

17. জনাি যমািঃ যসাহাবুর রহমান,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
২০-০২-২০১১

অর্ য ও সহসাি শাখা,
টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।

18. জনাি যমািঃ আসনসুর রহমান,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
১২-০১-২০১১

অর্ য ও সহসাি শাখা,
টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।

19. জনাি যমািঃ সমশকাতুল আলম,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
১৯-০১-২০১২

21. জনাি যমািঃ প্রোপ কুমার,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
২২-০১-২০১২

অসিস প্রধান, টিসসসি গে ২৮-০৫-২০১৫ হতে ১৭-০৫-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত চীতন
আঞ্চসলক কার্ যালয়, অনুসিে “Seminar on Cooperation in Industrial
Park Construction between China and
রংপুর।
ASEAN Countries “ শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
প্রশাসন ও সংস্থাপন ১। গে ০৩-০৬-২০১৫ হতে ২৩-০৬-২০১৫ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত চীতন
শাখা, টিসসসি প্রধান অনুসিে
“Seminar
on
Construction
Management of Wholesale Market for
কার্ যালয়, ঢাকা।
Developing Countries ”শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ
কতরত ন।
২। গে ২৩-১০-২০১৭ হতে ০১-১২-২০১৭ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত ভারতে
অনুসিে “Doing Business in Emerging
Markerts” শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
অসিস প্রধান, টিসসসি ০২ হতে ২২ আগষ্ট ২০১৭ োসরখ পর্ থন্ত চীতন অনুতিয় ‘Seminar
আঞ্চসলক কার্ যালয়, on Trade and Investment Facilitation for
Bangladesh’ শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
রাজশাহী।

22. জনাি যমািঃ ইসমাইল মজুমোর,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী (চিঃোিঃ)।
০৮-০১-১৯৮৭

অসিস প্রধান, টিসসসি
আঞ্চসলক কার্ যালয়,
যমৌলভীিাজার।

23. জনাি যমািঃ জামাল উসিন,

অসিস প্রধান, টিসসসি

20. জনাি যমািঃ আল-আমীন
হাওলাোর,
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
১৮-০১-২০১২

on Cross Cultural Understanding and
Strategies for Business Growth in Emerging
Economies” শীষ যক যকাতস য অংশগ্রহণ কতরত ন।
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ক্রিঃ কমযকেযার নাম,পেিী ও চাকুসরতে
নং
যর্াগোতনর োসরখ
উপ-ঊর্ধ্যেন কার্ যসনি যাহী ।
১০-০১-১৯৮৭
24. জনাি আিদুস সালাম োলুকোর
সহকারী কার্ যসনি যাহী ।
১০-০১-৯৮৭
25. যমািঃ শসিকুল ইসলাম,
সহকারী কার্ যসনি যাহী ।
১৯-০২-২০১৪
26. যমািঃ শাসহে ইিতন সমরাজ,
সহকারী কার্ যসনি যাহী ।
১৯-০২-২০১৪

কমযরে শাখার নাম

সকল প্রকার সিতেশ ভ্রমন (যমলাসহ) সংক্রান্ত (সিষয়,সময়কাল ও
যেশ)

আঞ্চসলক কার্ যালয়,
চট্রগ্রাম।
প্রতকৌশল শাখা,
টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।
অসিস প্রধান,
টিসসসি কিাম্প
অসিস ময়মনসসংহ।

গে ২৭-০৭-২০১৮ সরিঃ হতে ০৯-০৮-২০১৮ সরিঃ োসরখ পর্ যন্ত িীসন
অনুসেে ‘Seminar on Anti-monopoly Law
Enforcement for B & R Countries’ শীষ যক যকাতস য
অংশগ্রহণ কতরত ন।

িাসণসজিক শাখা,
টিসসসি প্রধান
কার্ যালয়, ঢাকা।
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