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১৯ জা য়াির ২০২২

৫ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস   শাসনশাসন   একােডিমরএকােডিমর   স মতাস মতা   ি করণি করণ   কে রকে র   আওতায়আওতায়  অ ি তঅ ি ত  'English 'English
Language Proficiency' Language Proficiency' শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসকােস   অংশ হেণরঅংশ হেণর   লেলে   িশ ণ াথিশ ণ াথ
কমকতারকমকতার   ব িধতবিধত   মেনানয়নমেনানয়ন।।

: িবিসএস শাসন একােডিমর ারক ন র: ০৫.০২.০০০০.০১০.১৪.০৩৩.২১.৩০, তািরখ: ১৯ জা য়াির ২০২২।
উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত আগামী ২৩ জা য়াির ২০২২ তািরখ ৩ ফ য়াির ২০২২ তািরখ ময়ােদ শ
কাউি েলর সহেযািগতায় অ ি ত  '১০তম English Language Proficiency' শীষক িশ ণ কােস অংশ হেণর
লে  িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম বিধত মেনানয়ন দান করা হ'ল:

(( জ ত ারজ ত ার  মা সােরমা সাের  নয়নয় ))
ম কমকতার নাম, পদিব ও কম ল মাবাইল

১. জনাব মা: তৗিহ র রহমান (২০৬৯০), সহকারী কিমশনার ( িম) িহেসেব পদায়েনর জ  
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় ময়মনিসংেহ ০১৭২৪৬৫৭৪৬৫

২. জনাব মহসীন উ ীন (১৭৬৪১), সহকারী কিমশনার ( িম), উপেজলা িম অিফ, কাটালীপাড়া, 
গাপালগ ০১৭৪৪১৮১১০৫

৩. জনাব আ  আসলাম (১৬৪৩৩), উপপিরচালক ( সবা), িবিসএস শাসন একােডিম, শাহবাগ, 
ঢাকা ০১৭৫৭৪৬৮৬১০

৪. জনাব নাজনীন লতানা (১৭৭৬০), সহকারী পিরচালক (ড েমে শন এ া  ইভ া েয়শন), 
শাহবাগ, ঢাকা ০১৭২৪৫৮৪৬২০

৫. জনাব তািনয়া ন (১৭৮১২), কাশনা কমকতা, িবিসএস শাসন একােডিম, শাহবাগ, ঢাকা। ০১৭১৪৩৫২৮৫৪

শতাবিলশতাবিল ::
(ক) মেনানীত কমকতাগণ- ক   িনয় ণকারী ক পে র স িত হণ বক আগামী ২৩ জা য়াির  ২০২২ তািরখ
সকাল ৮.০০ টার মে  িবিসএস শাসন একােডিম, শাহবাগ, ঢাকােত যাগদান করেত হেব। েয়াজেন পিরচালক
(পিরক না ও উ য়ন) ও ক  পিরচালক, িবিসএস শাসন একােডিম (০১৭১১২৬৮৪৬৫০১৭১১২৬৮৪৬৫ ) এর সােথ যাগােযাগ করা
যেত পাের। 

(খ)  িশ েণ অংশ হণকারী কমকতাগণ বতন ও ভাতািদ িনজ িনজ দ র হেত া  হেবন।
(গ) কাস  আবািসক/অনাবািসক। 

১৯-১-২০২২

র র (সিচব)
র েরর দ র
বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম

মাঃ আব র রউফ িময়া
সিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ০২-২২৩৩৮৯২৩৪
ইেমইল: it2@mopa.gov.bd

১



ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০১.২৫.০১৩.১৭.২১/১(৮০) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৮
১৯ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/ ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) িসিনয়র সিচব/সিচব, .....................................(সংি  ম ণালয়/িবভাগ)
৩) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/ঢাকা।
৪) অিতির  সিচব ( শাসন/ এিপিড/ িসিপ / িবিধ/ সও / লা ও তদ / সং ার ও গেবষণা/ আইন),),
জন শাসন ম ণালয়।
৫) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
৬) জলা শাসক, .......................... (সংি  জলা)।
৭) পিরচালক, পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন) এর দ র, বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম
৮) পিরচালক, পিরচালক ( িশ ণ) এর দ র, বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম
৯) পিরচালক ( শাসন), পিরচালক ( শাসন) এর দ র, বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম
১০) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
১১) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
১২) অিফস কিপ/ মা ার ফাইল

১৯-১-২০২২
মাঃ আব র রউফ িময়া 
সিচব (অিতির  দািয় )

২


