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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০০.২৯.০০১.২০.৪৬ তািরখ: 
২৩ লাই ২০২০

৮ াবণ ১৪২৭

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   লাকলাক-- শাসনশাসন   িশ ণিশ ণ   কক , ,  স াভারসাভার ,  ,  ঢ াকায়ঢ াকায়   আগামীআগামী  ২৫২৫  লাইলাই   ২০২০২০২০   তািরেখতািরেখ   অ ে য়অ ে য় ‘ ‘ব ব রব ব র   র া িচ ার া িচ া   ওও  দশণদশণ ’’
শীষকশীষক  স িমনােরসিমনাের   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন।।

: িবিপএ িস হেত সিচব ( িশ ণ) বরাবর ২১/০৭/২০২০ তািরেখ িরত ই- মইল বাতা ।
উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িজববষ উদযাপন উপলে  িবিপএ িস ক ক 'Bangabandhu Memorial Series Seminar' -এর
আেয়াজেনর উে াগ নয়া হেয়েছ এবং এর আওতায় আগামী ২৫ লাই ২০২০ তাািরেখ এক  সিমনােরর আেয়াজন করা হেয়েছ।  উ  সিমনােরর সময় িচ ও াসংিগক
িবষয়স হ িন প:

১। সিমনােরর তািরখ ও সময় ২৫ লা◌্ই ২০২০ (শিনবার)
সকাল ১০:০০ টা থেক র ১২:০০ টা পয

২। সিমনােরর িতপা  িবষয় " ব ব র রা িচ া ও দশণ"
৩। Keynote (Paper) উপ াপক ড. আিতউর রহমান, সােবক গভনর, বাংলােদশ াংক

৪। ব ব  চয়ার  িবিপএ িস- ত 'ব ব  চয়ার' িহেসেব িনেয়ািজত াত ঔপ ািসক সিলনা হােসন  উ  
সিমনাের অংশ হণ করেবন।

৫।  অনলাইেন উ  সিমনার অ ি ত হেব।  িবিপএ িস হেত  মেনানীত কমকতাগেণর িনকট  zoom link সরবরাহ করা হেব।

২।    উ  সিমনাের অংশ হেণর জ  জন শাসন ম ণালেয়র িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলাঃ
িমকিমক ন ামন াম,  ,  পদ িবপদ িব  ওও  কম লকম ল মাবাইলমাবাইল   ন রন র
১. জনাব মা: আিল কদর, অিতির  সিচব ( শাসন অ িবভাগ) ০১৯৭৯-৯৯৯৮০০
২. জনাব মা: মা ল হাসান, সিচব (বােজট ব াপনা অিধশাখা) ০১৭৭১-৯৬৯৭৩১
৩. ড. মা: সিহ উ াহ, সিচব ( ষণ ও ি  অিধশাখা) ০১৭১২-১৫২১৪৯
৪. জনাব মা: আহসান কবীর, সিচব (উ য়ন অিধশাখা) ০১৭১৫-১৬৯৫৭৯
৫. জনাব মাসা ৎ শাহানারা খা ন, সিচব (মা: :/ অ:িন: ও ন:িন: অিধশাখা) ০১৭১২-৫২২২২০
৬. জনাব মা: মিফ র রহমান, সিচব (িসিপ অিধশাখা) ০১৫৫৮-০৬৭৭৮৬
৭. ড. মাহা দ িজয়াউল হক, সিচব (অ:ওিব: : শাখা) ০১৭০০-৭৬৪৭১৬
৮. ড. মাঃ মা র রহমান, সিচব ( লা-১ অিধশাখা) ০১৭১১৩০৮৯০০
৯. ড. মাহা দ আব ল লিতফ, সিচব (িপএিসিস অিধশাখা) ০১৭৩১৬৬৩৪০৫
১০. ড. আ  শাহীন মা: আসা ামান, সিচব (িবিধ-২ অিধশাখা) ০১৭২০-৫৭২৮৫৬
১১. জনাব মা: আব র রউফ িময়া, উপসিচব (অভ রীণ িশ ণ-১ শাখা) ০১৭১১-৮৮৮১৯১
১২. ড. মাহা দ হােসন, উপসিচব, (িসিপ-২ শাখা) ০১৭৮০-৭৬৬৬৬৬
১৩. জনাব খািলদ মেহদী হাসান, উপসিচব, (িসিপ-১ শাখা) ০১৮১৯-২৪৮৬৪৬
১৪. জনাব মাহা দ আ ল কালাম আজাদ, উপসিচব ( ষণ-১ শাখা) ০১৭১৪-২৫৯৯৩৩
১৫. জনাব এস এম আব াহ আল মা ন, উপসিচব (পিরক না-২ শাখা) ০১৭৮৭-৮৮৮৮৯৭
১৬. জনাব ারা িবলিকস জাহান, উপসিচব (অভ রীণ িশ ণ-২ শাখা) ০১৭১২-৫৫৮৫৫৯
১৭.. জনাব . ইকরা ল ইসলাম, িসিনয়র সহকারী সিচব, (িবেদশ িশ ণ শাখা) ০১৭৪১-৭৭৩৫৩০
১৮. জনাব হা দ আব ল হাই িমলটন, িসিনয়র সহকারী সিচব (িবেদশ িশ ণ-২ শাখা) ০১৭৮১-১২৭৪২১
১৯. জনাব শাহিরয়ার আল-কবীর িসি কী, িসিনয়র সহকারী সিচব (িসিপ-৪ শাখা) ০১৫৫৪-০০২৫৫২
২০. জনাব এস.এম. শাহীন, িসিনয়র সহকারী সিচব ( িজববষ  উদযাপন সম য় সল) ০১৭৮৯৩৭৭০২৩

৩।   উপেরা  মেনানীত কমকতাগণ ছাড়াও অিতির  সিচব  (িসিপ ) মেহাদয় উ  অ ােন অনলাইেন সং  থাকেবন।

২৩-৭-২০ ২০

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

মাঃ আব র রউফ িময়া
উপসিচব
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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০০.২৯.০০১.২০.৪৬/১(৮) তািরখ: ৮ াবণ ১৪২৭
২৩ লাই ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব (এিপিড/িসিপ / শাসন/িবিধ/সও /আইন/ লা ও তদ /সং ার ও গেবষণা),জন শাসন ম ণালয় (অধীন  সংি
কমকতাগণেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা)।
২) জনাব ............................................................., , (সংি  কমকতা), জন শাসন ম ণালয়
৩) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
৪) সিচেবর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৫) ড.এম. আির র রহমান, পিরচালক, সরকার প িত অ িবভাগ, িবিপএ িস (মেনানীত কমকতাগেণর সােথ টিলেফান বা মাবাইেল
যাগােযাগ বক zoom link সরবরাহসহ অনলাইেন উ  অ ােন অংশ হেণর যাবতীয় কায ম হেণর জ  তােক অ েরাধ করা হেলা)।
৬) পিরচালক, শাসন িবভাগ, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)
৭) র র-এর একা  সিচব, র র এর দ র, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)
৮) িসিনযর় িসে ম  এনািল , িসিনয়র িসে ম  এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

২৩-৭-২০ ২০
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