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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০৩.২৫.০১৫.২১.৭৫ তািরখ: 
১৩ ফ যা়ির ২০২৩

৩০ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় ‘‘ িবেশষিবেশষ   িনয়া িদিনয়া িদ   িশ ণিশ ণ   কাসকাস ’ ’ এরএর   ২য়২য়  ােচােচ  ব িধতবিধত   মেনানয়নমেনানয়ন।।

      িবয়াম ফাউে শন, ঢাকা ক ক আেয়ািজত ‘িবেশষ িনয়ািদ িশ ণ কাস’ এর ২য় ােচ জাতীয় রাজ  বাড-এর
িবিসএস কর ক াডার  সহকারী কর কিমশনার পেদ পেদা িত া  িন বিণত ০২ ( ই) জন কমকতােক অংশ হেণর
জ  িনেদশ েম বিধত মেনানয়ন দান করা হেলা: 

. কমকতার নাম পদিব কম ল
(ক) জনাব িশপন চ  পাল সহকারী কর কিমশনার কর অ ল, িম া।
(খ) জনাব মা: সিলম উি ন সহকারী কর কিমশনার কর অ ল-১, চ াম।

০২। কাস  আবািসক, ময়াদ ০২ ( ই) মাস যা ১৩ ফ য়াির ২০২৩ তািরখ হেত িবয়াম ফাউে শন, ঢাকায়  হেয়েছ।
মেনানীত কমকতাগণ িনজ কম ল হেত অব  হেয় কােস অংশ হণ করেবন। 

১৩-২-২০২৩

মহাপিরচালক, বাংলােদশ ইনি উট অব 
অ াডিমিনে শন এ  ােনজেম  (িবয়াম) ফাউে শন, 
ঢাকা।

মাঃ িমনহা র রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ২২৩৩৫৭১১৩
ইেমইল: it3@mopa.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  পিরচালক ( িশ ণ, ায়ন ও পরামশ), বাংলােদশ ইনি উট অব অ াডিমিনে শন এ  ােনজেম
(িবয়াম) ফাউে শন, ঢাকা।

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০৩.২৫.০১৫.২১.৭৫/১(৭) তািরখ: ৩০ মাঘ ১৪২৯
১৩ ফ যা়ির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) িসিনয়র সিচব, অভ রীণ স দ িবভাগ।
২) চয়ার ান, জাতীয় রাজ  বাড, স নবািগচা, ঢাকা (িবয়াম ফাউে শন ক ক অ েমািদত িশ ণসং া

য় ‘মহাপিরচালক, িবয়াম ফাউে শন, ঢাকা’ বরাবর পিরেশাধ করার জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৩) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়।
৪) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়।
৫) িসিনযর় িসে ম এনািল , জন শাসন ম ণালয় (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা)।

১



৬) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, জন শাসন ম ণালয়।
৭) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়।

১৩-২-২০২৩
মাঃ িমনহা র রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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