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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০০.২৫.০০১.১৯.৫৯ তািরখ: 
১১ মাচ ২০২২

২৬ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় ১০০তম১০০তম  িস িনয়রিসিনয়র   াফাফ   কাসকাস  ( ( এসএসিসএসএসিস )-)-এরএর   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন।।
: িবিপএ িস হেত া  পে র ারক ন র: ০৫.০১.২৬৭২.১৩৩.২৫.০২০.২১.১৪; তািরখ: ১০/০২/২০২২।

মম নাম ও পিরিচিত ন র কম ল
১. জনাব িবলিকস জাহান িরিম (৬৩৯৪) সিচব, অথ িবভাগ।
২. জনাব রাি  িময়া (৬৩৯৫) সিচব, অথৈনিতক স ক িবভাগ।
৩. কাজী আেনায়ার হােসন (৬৩৯৮) সিচব, া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ।
৪. ড. দওয়ান মাহা দ মায়ন কিবর 

(৬৪০৭)
ক  পিরচালক ( সিচব), এসপােয়ট  ইিনভােয়ট 
া াম ,ঢাকা। 

৫. জনাব উে  সালমা তানিজয়া (৬৪০৫) অিতির  মহািপরচালক ( সিচব), ইিমে শন ও পাসেপাট 
অিধদ র।

৬. জনাব কাম ন নাহার িস ীকা(৬৪১১) সদ  ( সিচব),জাতীয় দ তা উ য়ন ক প , 
ধানম ীর কাযালয়।

৭. জনাব মা: মিনর হােসন ান (৬৪১৬) সদ  ( সিচব), রাজধানী উ য়ন ক প  ,ঢাকা। 
৮. জনাব জাকািরয়া (৬৪১৯) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার ( সচিব), িবভাগীয় 

কিমশনােরর কাযালয়,িসেলট। 
৯. ড. ফাহিমদা খানম (৬৪২৫) সিচব, িতর া ম ণালয়। 
১০. জনাব মা: শওকত আলী (৬৪৩১) সিচব, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়।
১১. জনাব মা: খায় ল কিবর মনন (৬৪৩৩) পিরচালক ( সিচব), িবিসএস এডিমন একােডিম, ঢাকা। 
১২. জনাব মা: ইশরাত হােসন খান (৬৪৩৪) পিরচালক ( সিচব), জাতীয় ানীয় সরকার ই উট।
১৩. জনাব মা: দাউদ িময়া এনিডিস (৬৪৩৫) পিরচালক ( সিচব), আকাইভস ও াগার অিধদ র, 

ঢাকা।
১৪. জনাব িজয়া উি ন আহমদ (৬৪৩৬) মহাপিরচালক ( সিচব ), ন িত দমন কিমশন,ঢাকা
১৫. জনাব মা: মাকাে ল হক (৬৪৪০) সিচব, আপন িবভাগ ,রা পিতর কাযালয়, ঢাকা। 
১৬. জনাব তপন মার িব াষ (৬৪৪২) পিরচালক ( সিচব ), এনিজও িবষয়ক েরা, ঢাকা। 
১৭. জনাব মা: জািকর হােসন (৬৪৪৩) মহাপিরচালক ( সিচব ), ন িত দমন কিমশন, ঢাকা। 
১৮. জনাব মা: পম আেনায়ার (৬৪৪৫) পিরচালক ( সিচব ), স  িবভাগ, ঢাকা।
১৯. জনাব মা: হাসা ল মিতন (৬৪৪৭) সিচব, অথ িবভাগ, ঢাকা।
২০. জনাব মাহা দ মিফ র রহমান (৬৪৪৮) ধান ( সিচব ), পিরক না িবভাগ, ঢাকা।
২১. জনাব আ  হনা মা ফা জামান (৬৪৫০) সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ।
২২. জনাব মা: রজা র রহমান (৬৪৫৩) সিচব, মি পিরষদ িবভাগ।
২৩. জনাব শািহনা খা ন (৬৪৫৪) সিচব, িব ৎ ও খিনজ স দ িবভাগ।
২৪. জনাব মাহা দ িমজা র রহমান (৬৪৫৮) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (উ য়ন), সিচব

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম।
২৫. জনাব মা: নজ ল ইসলাম সরকার (৬৭৬২) উপমহাপিরচালক, বাংলােদশ টিলিভশন। 

উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক , সাভার, ঢাকায় আগামী
১৫/০৩/২০২২ হেত ২৮/০৪/২০২২ তািরখ পয  ৪৫ ( য়তাি শ) িদন ময়ােদ অ ি ত  ১০০তম িসিনয়র াফ কাস
(এসএসিস)-এ অংশ হেণর জ  িনে া  কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলা:
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২৬. জনাব মা: জিসম উি ন (৬৮১১) সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ।
২৭. জনাব মা: মিতউল ইসলাম চৗ রী (৬৮৭১) সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয় , বাংলােদশ 

সিচবালয়, ঢাকা। 
২৮. জনাব নািজয়া িশিরন (৬৮৭৪) পিরচালক,বীমা উ য়ন ও িনয় ণ ক প  ।
২৯. জনাব এস এম শা  হািব র রহমান 

হািকম(৬৮৯১)
সিচব , নৗপিরবহন ম ণালয় । 

৩০. জনাব মা: শামী ল হক(২০২৯২) পিরচালক ( সিচব), িসিপ ইউ
৩১. জনাব মা: দীন ইসলাম (২০৩০২) পিরচালক( সিচব), িষ িবপণণ অিধদ র।
৩২. জনাব মা আিন র রহমান (৭৭৬১) সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ,

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৩. জনাব এস এম 

আ া ামান (৬৮৯৯১২৩৯৮২)
িডআইিজ, বিরশাল র  । 

৩৪. জনাব মা: মাহ ব-উল-হািকম(িপ নং-১১২১) (এস), িপএসিস, িবএন,বােনৗজা িত মীর/ িবএসিড নৗ, 
লনা 

শতাবিলশতাবিল ::
(১) কাস  া  িবিধ মেন সামািজক র  বজায় রেখ শরীেরশরীের   উপি িতরউপি িতর   মা েমমা েম   িবিপএ িস- ত অ ি ত
হেব;
(২) মেনানীত কমকতাগণ উি িখত িশ ণ চলাকােল কমরত িহেসেব গ  হেবন এবং -
ম ণালয়/িবভাগ/দ র হেত বতন/ভাতািদ হণ করেবন;
(৩) জন শাসন ম ণালয় ক ক বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস) এর অ েল সংি

িশ ণ খােত বরা ত অথ হেত মেনানীত কমকতাগেণর কাস িফ এবং এ িশ ণ বাবদ অ া  য় িনবাহ
করা হেব;
(৪) িশ ণাথ গণেক আগামী ১৪/০৩/২০২২ তািরখ অথবা কাস ােনজেম  ক ক িনধািরত সময়
আবি কভােব িরেপাট করেত হেব। এ িবষেয় (পিরচালক ০১৬ ৮৬০১৬ ৮৬ --৯০০২৪৩৯০০২৪৩  এবংএবং  উপপিরচালকউপপিরচালক
০১৭১৬০১৭১৬ --৫৩৬ ৭২৬৫৩৬ ৭২৬ )-)-সােথ যাগােযাগ করা যােব; এবং
(৫) মেনানীত কমকতাগণেক আগামী ১৩/০৩/২০২২ তািরেখর মে  িবিপএ িস’র
(www.bpatc.org.bd) ওেয়বসাইেটর মা েম অনলাইন রিজ শন স  করেত হেব।

১১-৩-২০ ২২

র র
র র এর দ র
বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)

মাহা দ খােল ামান
উপসিচব

ফান: ৯৫১৫৫২৫
ইেমইল: it1@mopa.gov.bd
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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০০.২৫.০০১.১৯.৫৯/১(১২) তািরখ: ২৬ ফা ন ১৪২৮
১১ মাচ ২০২২

সদয ়অবগিতর জ  অ িলিপ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) িসিনয়র সিচব, ....................................................(সংি  সকল ম ণালয়/িবভাগ)
৩) ই েপ র জনােরল অব িলশ , িলশ হডেকায়াটাস
৪) সিচব, ....................................................(সকল ম ণালয়/িবভাগ)
৫) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/ লনা/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/রাজশাহী িবভাগ
৬) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়
৭) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
৮) জনাব ..........................................................................।
৯) পিরচালক, িপিপআর অ িবভাগ, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)।
১০) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )
১১) িসিনযর় িসে ম এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১২) অিফস কিপ/মা ার ফাইল

১১-৩-২০ ২২

মাহা দ খােল ামান 
উপসিচব
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