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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০১.২৫.০১৬.২০.১৬৮ তািরখ: 
২১ িডেস র ২০২১

৬ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   িস িভলিসিভল  স া িভসসািভস   শাসনশাসন   একােডিমেতএকােডিমেত   অ ে য়অ ে য় “Short Training of Civil “Short Training of Civil
Service Officials (S2) on Service Officials (S2) on Public Procurement” Public Procurement” কােসরকােসর   ৪থ৪থ   ােচােচ
কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন।।

: জন শাসন ম ণালেয়র অভ রীণ িশ ণ-২ শাখার ারক ন র-০৫.০০.০০০০.২০১.২৫.০১০.২০.১৬০,
তািরখ: ০৯ িডেস র ২০২১।

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিমেত আগামী ১-৩ জা য়াির
২০২২ ময়ােদ অ ে য় “Short Training of Civil Service Officials (S2) on Public
Procurement” শীষক িশ ণ কােসর ৪থ৪থ   ােচােচ  িন বিণত কমকতাগণেক মেনানয়ন দান করা হ’ল: 

(( জ তারজ তার   ম সােরম সাের   নয়নয়))

ম পিরিচিত কমকতার নাম পদিব কম ল সলেফান
((কক ) )  ১৯১৯--৩০৩০   িড েস রিড েস র  ২০২১২০২১  ময় ােদময় ােদ   চলমানচলমান  ‘ ‘ াা   ােনজেমােনজেম   এবংএবং  কক   ব াপন াব াপন া’ ’ শ ীষকশ ীষক   িশ ণিশ ণ   
কােসকােস   অংশ হণকারীঅংশ হণকারী   িন বিণতিন বিণত   ১৩১৩  ( ( ত রত র) )  জনজন ::

১. ১৭৬৭০ জনাব ই ফাত হােসম চাজ অিফসার জলা শাসেকর কাযালয়, 
ময়মনিসংহ ০১৭২৩০১৬৬০৫

২. ১৭৭৬৯ মাছা: শািকলা পারভীন (িবেশষ ভার া  কমকতা 
িসিনয়র সহকারী সিচব) এ  আই েজ , ঢাকা (সং ) ০১৭১৮৬৪০২৬৬

৩. ১৭৬৯৭ জনাব মাহা দ ফয়সাল 
িবন কিরম

মাননীয় ম ীর সহকারী 
একা  সিচব ডাক ও টিলেযাগােযাগ ম ণালয় ০১৭১৭৪৭০৮৯০

৪. ১৭৭০৭ জনাব আিখ র জাহান 
নীলা িসিনয়র সহকারী কিমশনার জলা শাসেকর কাযালয়, ীগ ০১৭১৬৫৮৮৯১৫

৫. ১৭৭২৯ জনাব মাহ দা হাসান িম অিধ হণ কমকতা জলা শাসেকর কাযালয়, 
ময়মনিসংহ ০১৭৭৪৮০৬৬৮২

৬. ১৭৭৮৭ জনাব মা: উ ল হােসন িসিনয়র সহকারী কিমশনার জলা শাসেকর কাযালয়, 
নরিসংদী ০১৭১৯২৫১১৮৯

৭. ১৭৭৯০ জনাব হািছবা খান িসিনয়র সহকারী কিমশনার জলা শাসেকর কাযালয়, 
া ণবািড়য়া ০১৭৪৮৫০৫৯৫৯

৮. ১৭৮২৩ জনাব মা ফা বগম নলী এি িকউ ভ ািজে ট চ াম িস  করেপােরশন, চ াম ০১৭৯৮৭৮৭৯৩৫
৯. ১৭৮৫০ জনাব মা: মন িজহাদী িম অিধ হণ কমকতা জলা শাসেকর কাযালয়, নও া ০১৭১৬০৫৩৯১৫

১০. ১৭৮৫৮ জনাব এস. এম. ইমাম 
রাজী িম অিধ হণ কমকতা জলা শাসেকর কাযালয়,, 

ফিরদ র ০১৭১৪৫৯২৯১০

১১. ১৭৮৭৪ জনাব সরাত জাহান খান রিভিনউ ড  কােল র জলা শাসেকর কাযালয়, 
বিরশাল ০১৭১০০৮২৫০৯

১২. ১৭৮৯৩ জনাব মা: জাহা ীর 
আলম সিচেবর একা  সিচব সং িত িবষয়ক ম ণালয় ০১৭১৬০৮৪৯২০

১৩.
  ১৭৯১৬ জনাব মেহর িনগার 

লতানা িম অিধ হণ কমকতা জলা শাসেকর কাযালয়, 
মািনকগ ০১৭১৭৭৫৯৯৭০

১



((খখ )  ")  "Sho rt  T raining o f Civil Service O fficials  (S2)  o n P ublicSho rt  T raining o f Civil Service O fficials  (S2)  o n P ublic  
P ro curement -P ro curement - শীষকশীষক  কােসকােস   অংশ হেণঅংশ হেণ   আ হ ীআ হ ী   আেবদনকার ীআেবদনকার ী   িন বিণতিন বিণত   ১৭১৭  জ নজ ন ::

১৪. ১৬১৩০ জনাব মাহা: শাজাহান 
আিল িসিনয়র সহকারী সিচব পািন স দ ম ণালয় ০১৮১৫৬৩৮২০৫

১৫. ১৬২৬৩ জনাব মাহা দ 
মাবাশেশ ল ইসলাম উপসিচব পািন স দ ম ণালয় ০১৭১১৯৪৬৬৯৫

১৬. ১৬২৯৪ জনাব 
মাঃেতাফােয়লেহােসন

(উপসিচব), উপ ক  
পিরচালক

িম ব াপনা অেটােমশন ক , 
িম ম ণালয় ০১৭১২০৬৩০৮৯

১৭. ১৬৩৩৫ জনাব মাঃ ৎ র 
রহমান

উপপিরচালক, ানীয় 
সরকার

জলা শাসেকর কাযালয়, 
বা রবান ০১৫৫২৩০৫৫৭৪

১৮. ১৬৬৬২ জনাব কাজী আসা ল 
ইসলাম সহকারী অ াপক, রসায়ন সাত ীরা সরকাির কেলজ, 

সাত ীরা ০১৭২৩৭১৪১৬১

১৯. ১৭২৫৭ জনাব মা: মেনায়ার 
হােসন সহকারী কিমশনার জলা শাসেকর কাযালয়, 

মাদারী র ০১৭৫৭১১৭৭৮৮

২০. ১৭৬৪০ জনাব মাঃ আ ল হায়াত সহকারী কিমশনার িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
রাজশাহী ০১৭৭৯২৫০২৫০

২১. ১৭৭৬৮ জনাব মা: আিব র 
রহমান িসিনয়র সহকারী কিমশনার িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

ময়মনিসংহ ০১৭৩৯২৮৮০৫০

২২. ১৭৭৮০ জনাব মৗিমতা দাশ িসিনয়র সহকারী কিমশনার িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
চ াম ০১৮১৭৭৪৩০৮৩

২৩. ১৮৪৬৭ জনাব এস.এম. রাহা ল 
ইসলাম সহকারী কিমশনার জলা শাসেকর কাযালয়, 

বিরশাল ০১৬৭৪৬৯৭৯৯৬

২৪. ১৮৬৩০ জনাব নাছিরন লতানা সহকারী কিমশনার জলা শাসেকর কাযালয়, িম া ০১৭৪৮২২৯৩৯২

২৫. ১৮৬৯৫ জনাব িরয়াদ িবন ই ািহম 
ঞা সা-আধ সহকারী কিমশনার জলা শাসেকর কাযালয়, 

বা রবান ০১৬৭০১০৬৩১৫

২৬. ২০৬৬৯ জনাব মািহদ-আল-হাসান িসিনয়র সহকারী সিচব
সহকারী ক  পিরচালক, ব ব  

শখ িজব িশ নগর উ য়ন 
ক , বজা

০১৭৮৮৬২৭৭৬৫

২৭. ০১৫৭১৪ জনাব ড. জাহা ীর 
হােসন পিরচালক (অথ) জাতীয় দ তা উ য়ন ক প ০১৭১৮৫৩৩৯৪৪

২৮. জনাব মা: আেনায়ার 
হাবীব পিরচালক পাবিলক াইেভট পাটনারিশপ 

(িপিপিপ) ক প ০১৭৬২৫৫৪০৬৯

২৯. জনাব অত  ব য়া
সিচব ও ধান িনবাহী 
কমকতার একা  সিচব 

(সহকারী সিচব)

পাবিলক াইেভট পাটনারিশপ 
(িপিপিপ) ক প ০১৫২১৫৭০০৭২

৩০. ০০৫৬ জনাব মা দ রানা সহকারী পিরচালক িষ িবপণন অিধদ র, 
খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা ০১৭৩৬১২৫৫৪৬

২। উে  য, ১৯-৩০ িডেস র ২০২১ তািরখ ময়ােদ া  ােনজেম  এবং ক  ব াপনা শীষক িশ ণ কােস
অংশ হণকারী উপেরর িমক-(ক) ত উি িখত ১৩ ( তর) জন িশ ণাথ  উ  িশ েণর ধারাবািহকতায় আগামী ৩১
িডেস র ( বার) বােদ ১-৩ জা য়াির ২০২২ তািরখ ময়ােদ অ ে য় “Short Training of Civil Service
Officials (S2) on Public Procurement” শীষক িশ ণ কােসর ৪থ ােচ অংশ হণ করেবন। 

৩। িমক-(খ) এ মেনানীত কমকতাগণ- ক   িনয় ণকারী ক পে র স িত হণ বক আগামী ১ জা য়াির ২০২২ তািরখ
সকাল ৮.০০ টার মে  িবিসএস শাসন একােডিম, শাহবাগ, ঢাকােত যাগদান করেত হেব। সংিশ  কমকতাগণ িশ ণকালীন
িনজ িনজ কম ল হেত ১ জা য়াির ২০২২ তািরখ বা  হেত তাৎ িনকভােব অব  (stand released) বেল গ
হেবন। 

৪| িশ েণ অংশ হণকারী কমকতাগণ বতন ও ভাতািদ িনজ িনজ দ র হেত া  হেবন। িশ ণ শেষ সকল কমকতা িনজ

২



িনজ কম েল যাগদান করেবন।

৫। কাস  আবািসক / অনাবািসক।

২১-১২-২০২১

র র (সিচব)
বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম

মাঃ আব র রউফ িময়া
সিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ০২-২২৩৩৮৯২৩৪
ইেমইল: it2@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০১.২৫.০১৬.২০.১৬৮/১ তািরখ: ৬ পৗষ ১৪২৮
২১ িডেস র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
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) জলা শাসক, ..........................(সংি  জলা)
৮) পিরচালক, পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন) এর দ র, বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম
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)
১৩) অিফস কিপ/মা ার ফাইল

২১-১২-২০২১
মাঃ আব র রউফ িময়া 
সিচব (অিতির  দািয় )

৩


