
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

অভ রীণ িশ ণ-১ শাখা 
www.mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০০.২৫.০১৫.২২.১৭৩ তািরখ: 
২৩ আগ  ২০২২

৮ ভা  ১৪২৯

িবষয:় ৭৪তম৭৪তম  িনয়া িদিনয়া িদ   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   িশ ণ াথিশ ণ াথ   কমকতারকমকতার   ব িধতবিধত   মেনানয়নমেনানয়ন।।
       উপ  িবষেয়র পিরে ি েত আগামী ০৪/০৯/২০২২ হেত ০২/০৩/২০২৩ তািরখ পয  ১৮০ িদন (০৬ মাস)
ময়ােদ বাংলােদশ লাক শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)- ত া িবিধ অ সরণ বক অ ে য় ৭৪৭৪তমতম  িনয়া িদিনয়া িদ
িশ ণিশ ণ   কাসকাস  ( ( এফ িসএফ িস )-)-এ অংশ হেণর লে  িনে া  ১১ (এগােরা) জন কমকতােক িনেদশ েম বিধত মেনানয়ন
দান করা হেলা:
ম কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল ন র ও ই- মইল

১ জনাব ইসমাত জাহান ই  (১৮৮৮৮), সহকারী কিমশনার, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ।  

০১৯৯০-৬০৬৬৪৬
jahanbd93@gmail.com

২ ডা. মা: লিলন ধান, ভেটিরনাির সাজন, উপেজলা ািনস দ 
দ র ও ভেটিরনাির হাসপাতাল, লাহাগড়া, নড়াইল।   

০১৭২৩-৮২৭৯৫২
dr.lelinvet016@gmail.com

৩ জনাব সািময়ানা লতানা, ায়ন কমকতা ০১৭১৫-৩৮২৯৭৭
samianasultana@yahoo.com

৪ জনাব এ এম শাহিরয়র আলম, সহকাির পিরচালক ( িশ ণ) ০১৫৩১-৯৮২১৮১
shahansharior@gmail.com

৫ জনাব মা: িমজা র রহমান, গেবষণা কমকতা ০১৮৫৩-০৩৯০৬৮
mizanur.bpatc@gmail.com

৬ জনাব মা: শাহাদাত হাসাইন, গেবষণা কমকতা ০১৭৪২-৯৯১২৯৯
shahadat.duir@gmail.com

৭ জনাব রাজীব মার ঢালী, সহকারী পিরচালক ( খলা লা) ০১৫১৫-৬৬১৯৪
rajibdhalio@gmail.com

৮ জনাব মা: আিতক উ াহ জামান, সহকারী পিরচালক ( খলা লা) ০১৫১৫-৬৭৪৯২২
atikzaman98@gmail.com

৯ জনাব রািফয়া ইসলাম, গেবষণা কমকতা ০১৯৯২-০০৭৯৭১
rafiaislamrhea@gmail.com

১০ জনাব মায় না িবনেত মা দ, গেবষণা কমকতা ০১৫২১-২৫৪৮০৩
maimuna.econdu@gmail.com

১১ জনাব মা: আ াহ আল মা ন, ায়ন কমকতা ০১৯৫১-৩৪৭৬৬১
mamun613@gmail.com

২২ । । শতাবিলশতাবিল ::
(ক) কাস  স ণ আবািসক;
(খ) িশ ণাথ েদর আগামী ০৩/০৯/২০২২ তািরখ িবকাল ০৫.০০ টার মে  আবি কভােব বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ
ক  (িবিপএ িস), সাভার-এ িরেপাট করেত হেব। কাস সং া  িবষেয় জনাব হাসান তাজা মা ম, পিরচালক (উপসিচব),

িবিপএ িস, মাবাইল: ০১৬৮৬-৯০০২৪৩ এবং ড. হা দ িজয়াউল ইসলাম, এ ািসসেট  িসে ম এনািল , িবিপএ িস,
মাবাইল: ০১৮১৯-৪৪৮৯৭৯-এর সােথ যাগােযাগ করা যােব;
(গ) মেনানীত কমকতাগণেক আগামী ২৫/০৮/২০২২ তািরখ িবকাল ০৫.০০ টার মে  বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক

. ১



(িবিপএ িস)-এর ওেয়বসাইট (www.bpatc.org.bd)-এ online Registration স  করেবন;
(ঘ) যেথাপ  কারণ িতেরেক কান কমকতা ৭৪তম িনয়ািদ িশ েণ অংশ হণ না করেল িতিন পরবত  কান িনয়ািদ

িশ ণ কােস অংশ হেণর েযাগ পােবন না এবং ার িনয়ািদ িশ ণ স  করার িবষেয় জন শাসন ম ণালেয়র
দায়দািয়  থাকেব না;
(ঙ) িশ েণ অংশ হণকারী কমকতাগণ বতন ও ভাতািদ সরকারী িনয়েম িনজ িনজ দ র হেত হণ করেবন;
( চ) িশ ণাথ  কমকতাগণেক িশ ণ কে  যাগদােনর সময় আবি কভােব ‘vaccinat io nvaccinat io n
cert ificat ecert ificat e ’’  দশন করেত হেব।

২৩-৮-২০ 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

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০০.২৫.০১৫.২২.১৭৩/১(১২) তািরখ: ৮ ভা  ১৪২৯
২৩ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল (জ তার মা সাের নয়): 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব (সকল)---------------------------------------------- , িবভাগ/ম ণালয়।
৩) সিচব (সকল)----------------------------------------------, িবভাগ/ম ণালয়।
৪) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়
৫) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
৬) এমিডএস (অিতির  দািয় ), ব াপনা ও উ য়ন িবভাগ , বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক
(িবিপএ িস)
৭) পিরচালক, শাসন িবভাগ, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)
৮) পিরচালক, িপিপআর অ িবভাগ, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)
৯) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )
১০) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট

কােশর অ েরাধ সহ)
১১) র র-এর একা  সিচব, র র এর দ র, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)
১২) অিফস কিপ/মা ার ফাইল
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২৩-৮-২০ ২২

মাহা দ খােল ামান 
উপসিচব

. ৩


