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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০১.২৫.০১৫.২১.১৭৫ তািরখ: 
১৪ আগ  ২০২২

৩০ াবণ ১৪২৯

িবষয:় িবভাগীয়িবভাগীয়   কিমশনােররকিমশনােরর   কাযালেয়কাযালেয়  অ ি তঅ ি ত   মাব াইলমাবাইল   কাটকাট   পিরচালনাপিরচালনা   সং াসং া   এি িকউ ভএি িকউ ভ
ািজে টগেণরা িজে টগেণর   িবেশষিবেশষ   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন।।

: ১। ময়মনিসংহ িবভােগর ারক নং-০৫.৪৫.০০০০.০১৪.২৫.০০৩.১৯.২৪২, তািরখ: ০৪ আগ  ২০২২
২। রং র িবভােগর ারক নং-০৫.৪৭.০০০০.০০৬.০৩.০০৪.২২.১৩১ (৩০), তািরখ: ০৭ আগ  ২০২২
৩। রাজশাহী িবভােগর ারক নং-০৫.৪৩.০০০০.০১৪.০৮.০০৩.২২.৮৪৮, তািরখ: ১০ আগ  ২০২২
৪। বিরশাল িবভােগর ারক নং-০৫.১০.০০০০.০০১.৭২.০০১.২০.১১৮, তািরখ: ০৮ আগ  ২০২২
৫। িসেলট িবভােগর ারক নং-০৫.৪৬.০০০০.০০৪.২৫.০০২.২১.৮১৫, তািরখ: ০২ আগ  ২০২২
৬। ঢাকা িবভােগর ারক নং-০৫.৪১.৩০০০.০১৩.২৫.০০১.১৭.৪৯৩, তািরখ: ০৬ আগ  ২০২২
৭। লনা িবভােগর ারক নং-০৫.৪৪.০০০০.০০৬.৫১.০০৭.২২-৪৩৪, তািরখ: ০৪ আগ  ২০২২

        উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত িবিসএস শাসন একােডিম ক ক পিরচািলত আগামী ২৩/০৮/২০২২ হেত ২৯/০৮/২০২২
তািরখ পয  িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় অ ে য় “ মাবাইল কাট পিরচালনা সং া  এি িকউ ভ ািজে টগেণর িবেশষ

িশ ণ কাস”এ সং  তািলকায় মাট ০৮  িবভােগর ( িত ােচ ২০ জন) কমকতােক িনে া  শেত িনেদশ েম মেনানয়ন দান
করা হ’ল:

শতাবিলশতাবিল ::
(ক) মেনানীত কমকতাগণ- ক   িনয় ণকারী ক পে র স িত হণ বক আগামী ২৩ আগ  ২০২২ তািরখ সকাল
৮.০০ টার মে    িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় আবি কভােব যাগদান করেত হেব। উ  তািরেখ িশ েণ
অংশ হণ করেত থ হেল সংি  কমকতা িনজ িনজ কম ল হেত ২৩ আগ  ২০২২ তািরখ বাে   তাৎ িণকভােব
অব  (stand released) বেল গ  হেবন;

(খ) িশ েণ অংশ হণকারী কমকতাগণ বতন ও ভাতািদ িনজ িনজ দ র হেত া  হেবন। িশ ণ শেষ সকল কমকতা িনজ িনজ
কম েল যাগদান করেবন;

সং ি : (সং ি -১,  সং ি -২,  সং ি -৩,   সং ি -৪,  সং ি -৫,  সং ি -৬,  সং ি -৭,  এবং  সং ি -৮)

১৪-৮-২০২২

িবতরণ :
১) র র (সিচব), বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন 
একােডিম
২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)

ারা িবলিকস জাহান
উপসিচব

ফান: ২২৩৩৮৯২৩৪
ইেমইল: it2@mopa.gov.bd

১



ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০১.২৫.০১৫.২১.১৭৫/১(৫) তািরখ: ৩০ াবণ ১৪২৯
১৪ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়); 
১) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়
২) ◌্ সিচব (অিতির  দািয় ), অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
৩) পিরচালক, পিরচালক ( িশ ণ) এর দ র, বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম
৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
৫) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)

১৪-৮-২০২২
ারা িবলিকস জাহান 

উপসিচব
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