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০৫ আগ  ২০২১

২১ াবণ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ ( ( সংেশািধতসংেশািধত ))
আগামী ০৯/০৮/২১, ১১/০৮/২১, ১৭/০৮/২১, ২৩/০৮/২১ এবং ২৫/০৮/২১ ইং পয  ০৫ ( াচ) িদন াপী া াম িসিডউল
মাতােবক “Conduct & Discipline” শীষক এক  িশ ণ কমশালা ( াচ-০৪) অ ি ত হেব। উ  িশ ণ
কমশালায় বিণত কমকতা/কমচারীগণেক ভা য়ালী (িলংক/আইিড/পাসওয়াড যথাসমেয় জানােনা হেব) অংশ হেণর জ
( জ তার িভি েত নেহ) মেনানয়ন করা হেলাঃ

িমকিমক   কমকত াকমকত া // কমচার ীগ েণ রকমচার ীগ েণ র   ন ামন াম প দব ীপ দব ী িব ভ াগিব ভ াগ
০১ ড. মা: মিহ ল আহসান উপ পিরচালক বসরকারী িব িব ালয় িবভাগ
০২ জনাব এস, এম, খান জাহান আলী উপ পিরচালক গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ
 ০৩ জনাব মাঃ মা ািফজার রহমান উপ পিরচালক অথ ও িহসাব িবভাগ
০৪ জনাব মাঃ লতান মাহ দ উপ পিরচালক আইএমিস  িবভাগ
০৫ জনাব হা দ মা দ হােসন উপ পিরচালক জনােরল সা:, এ: এ  ইি িনয়ািরং িবভাগ

০৬ জনাব রাইয়া ফারহানা উপ পিরচালক ই ার াশনাল কা-অপােরশন ও কালাবেরশন 

০৭ জনাব মাঃ আঃ মা ান উপ পিরচালক অথ ও িহসাব িবভাগ
০৮ জনাব রখা রাণী বাকচী উপ পিরচালক জনােরল সা:, এ: এ  ইি িনয়ািরং িবভাগ
 ০৯ জনাব নািসমা আ ার খা ন উপ পিরচালক পাবিলক িব িব ালয় ােনজেম  িবভাগ
১০ জনাব মাহা দ আ ল মা ান উপ পিরচালক জনসংেযাগ ও ত  অিধকার িবভাগ
১১ জনাব মাঃ এমদা ল হক উপ পিরচালক অথ ও িহসাব িবভাগ
১২ জনাব জালাল আহ দ িসিন: সহ: পিরচালক অথ ও িহসাব িবভাগ
১৩ জনাব মাহা দ আকরাম আলী ান িসিন: সহ: পিরচালক পিরক না ও উ য়ন িবভাগ
১৪ জনাব মাঃ জামাল উ ীন িসিন: সহ: সিচব শাসন িবভাগ 
১৫ জনাব মাঃ গালাম মা ফা িসিন: সহ: পিরচালক গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ
১৬ জনাব সরাত শািরতা িসিন: সহ: পিরচালক আইএমিস  িবভাগ
১৭ জনাব মাঃ আ ল আলীম িসিন: সহ: পিরচালক অথ ও িহসাব িবভাগ
১৮ জনাব মাঃ আসা ামান িসিন: সহ: সিচব শাসন িবভাগ
১৯ জনাব মা: গালাম দ গীর িসিন: সহ: পিরচালক পাবিলক িব িব ালয় ােনজেম  িবভাগ
২০ জনাব ি েজ  চ  দাস া াম/িসে ম ইি িনয়ার আইএমিস  িবভাগ

উে  য, মেনানীত িশ ণাথ গণেক িনধািরত তািরেখ ও সমেয় িশ েণ অংশ হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।
কাশ থােক য, মেনানীতেদর ম  থেক য কউ অ /অনা হী হেল ০৮/০৮/২১ ইং তািরেখর মে  অ  শাখায়

িলিখতভােব জানােনার জ  অ েরাধ করা হেলা। এছাড়া ভা য়াল িশ ণ সং া  িলংক/আইিড/পাসওয়াড যেকান
েয়াজেন অ  িশ ণ কােসর সম য়কারী জনাব মা: গালাম দ গীর এর সােথ যাগােযাগ কের সং হ করার জ

অ েরাধ করা হেলা।
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