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১৭ আি ন ১৪২৬

িবষয:় িব িসএসিবিসএস   শাসনশাসন   একােডিমেতএকােডিমেত   ০২০২  ( ( ইই ) ) স াহস াহ   ময়ােদময়ােদ   উপেজলাউপেজলা   িনবাহ ীিনবাহ ী  অিফসারগেণরঅিফসারগেণর
((কমরতকমরত //িফটিশলিফটিশল ) ) ৩১তম৩১তম  ওিরেয়ে শনওিরেয়ে শন   কােসকােস   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   আহবানআহবান  । ।

: জন শাসন ম ণালেয়র ারক নং-০৫.২০১.০২৫.০০.০০.০০২.২০১৩.২৩৯ তািরখঃ১৩-০৬-২০১৯
     

    উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িবিসএস শাসন একােডিমেত অ ে য় আগামী ২০ অে াবর ২০১৯ হেত  ৩১
অে াবর ২০১৯৯তািরখ  পয  উপেজলা িনবাহী অিফসারগেণর (কমরত/িফটিশল ) ওিরেয়ে শন কাস অ ি ত হেব।
বিণত কােস িশ ণাথ  মেনানয়েনর লে  ার িনয় ণাধীন য সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার অ বিধ উ  িশ ণ
হণ কেরনিন ােদর াথিমক মেনানয়ন দান বক িনে া  ছক অ যায়ী নােমর তািলকা মাএ ই- মইেল

(it2@mopa.gov.bd) আগামী ০৬ অে াবর ২০১৯ তািরেখর মে  রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

িমক পিরিচিত ন র কমকতার নাম পদিব কম হল াচ ম সলেফান

২। িশ ণকােল যিদ কান কমকতা অ  কান িশ েণ িশ ণরত থােকন, তা উপ  ছেকর ম  কলােম
িনিদ ভােব উে খ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৩।     উে  য, উ  তািলকা পাওয়ার পর এ ম ণালয় থেক ড়া  মেনানয়ন আেদশ জাির করা হেব ।
          

২-১০ -২০ ১৯

িবতরণ :
১) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
২) জলা শাসক (সকল)

ারা িবলিকস জাহান
উপসিচব

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০১.২৫.০১৬.১৫.৩৯৫/১(৯) তািরখ: ১৭ আি ন ১৪২৬
০২ অে াবর ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, ধানম ী কাযলয়, তজ াও, ঢাকা।
৩) র র, িবিসএস শাসন একােডিম, শাহবাগ, ঢাকা।
৪) অিতির  সিচব (এিপিড), অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয় ।
৫) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

১



৬) অিতির  সিচব (িসিপ ) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, জন শাসন ম ণালয় (অিতির  সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )।
৭) অিতির  সিচব ( িশ ণ) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, জন শাসন ম ণালয় (অিতর  সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )।
৮) িসে ম এনািল , জন শাসন ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৯) অিফসকিপ/মা ার কিপ।
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ারা িবলিকস জাহান 
উপসিচব
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