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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০১.২৫.০১৬.২০.৯৭ তািরখ: 
২০ এি ল ২০২২

৭ বশাখ ১৪২৯

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   িস িভলিসিভল  স া িভসসািভস   শাসনশাসন   একােডিমেতএকােডিমেত   অ ে য়অ ে য় “Short Training of Civil “Short Training of Civil
Service Officials (S2) on Public Procurement” Service Officials (S2) on Public Procurement” কােসরকােসর   ২০তম২০তম  ােচােচ
কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন।।

: িবিসএস শাসন একােডিমর ারক নং-০৫.০২.০০০০.০১৭.২৫.০০৩.২১.৭৮; তািরখঃ ১৭/০৪/২০২২।
      

     উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিমেত আগামী ২৪ এি ল হেত ২৬ এি ল ২০২২
ময়ােদ অ ে য় "20  Short Training of Civil Service Officials (S2) on Public

Procurement” শীষক িশ ণ কােস সং  তািলকায় উি িখত ৩৫ ( য়ি শ) জন কমকতােক  িনে া  শেত িনেদশ েম
মেনানয়ন দান করা হ’ল  :

শত াব িলশত াবিল ::
(ক) মেনানীত কমকতাগণ- ক   িনয় ণকারী ক পে র স িত হণ বক আগামী ২৪ এি ল ২০২২ তািরখ সকাল ৮.০০
টার মে  িবিসএস শাসন একােডিম, শাহবাগ, ঢাকােত যাগদান করেত হেব;

(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; এবং

(গ) কাস  অনাবািসক।

সং  :মেনানয়ন তািলকা,  

th

২০-৪-২০২২

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

ারা িবলিকস জাহান
উপসিচব

ফান: ৯৫৫৬৮৫২
ইেমইল: it2@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০১.২৫.০১৬.২০.৯৭/১(১২) তািরখ: ৭ বশাখ ১৪২৯
২০ এি ল ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়

১



৩) িসিনয়র সিচব/সিচব, ........................................... (সংি  ম ণালয়/িবভাগ)
৪) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/ঢাকা
৫) অিতির  সিচব, ( শাসন/এিপিড/িসিপ /িবিধ/সও / লা ও তদ /সং ার ও গেবষণা/আইন),
জন শাসন ম ণালয়
৬) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
৭) পিরচালক, পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন) এর দ র, বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম
৮) জলা শাসক, ..........................(সংি  জলা)
৯) পিরচালক (অিতির  দািয় ), পিরচালক ( িশ ণ) এর দ র, বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম
১০) পিরচালক ( শাসন), পিরচালক ( শাসন) এর দ র, বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম
১১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )
১২) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)

২০-৪-২০২২
ারা িবলিকস জাহান 

উপসিচব

২






