বিবিএটিবি িার্তা
একবিিংশবর্র্ম ির্ ত, ২য় িিংখ্যা
১১৬র্ম উচ্চর্র প্রশািন ও উন্নয়ন পকাি ত (এবিএবি)

অক্টাির - বিক্িম্বর ২০১৭
জহুরুল ইিলাম, উি-িবরিালক ও পিগম নািবরন আক্তার,
মূল্যায়ন কমতকর্তা পকাি তটিক্র্ িমন্বয়ক বহক্িক্ি োবয়ত্ব িালন

িািংলাক্েশ বিবিল িাবিতক্ি কমতরর্ উি-িবিি িা িমির্ তাক্য়র
কমতকর্তাক্ের পিশাগর্ মান উন্নয়ক্নর লক্যে বিবিএটিবিক্র্

কক্রন কক্রন।
১১৭র্ম উচ্চর্র প্রশািন ও উন্নয়ন পকাি ত (এবিএবি)

Advanced Course on Administration and
Development (ACAD) বনয়বমর্িাক্ি অনুবির্ হক্য়

১১৭র্ম উচ্চর্র প্রশািন ও উন্নয়ন পকাি ত (এবিএবি) ০৮

থাক্ক। আগস্ট ২০১৭ হক্র্ ১১৬র্ম এবিএবি শুরু হয়। উক্বাধনী

অক্টাির ২০১৭ র্াবরক্খ শুরু হয়। দুইমাি পময়াবে এ পকাক্ি ত

অনুিাক্ন বিবিএটিবির পরটর (বিবনয়র িবিি) ি. এম আিলাম

বিবিন্ন মন্ত্রণালয়, বিিাগ ও েপ্তর হক্র্ িরকাক্রর ৩৬ জন

আলম িিািবর্ বহক্িক্ি উিবির্ বিক্লন।

উি-িবিি এিিং িমির্ তাক্য়র ০২ জন িামবরক িাবহনীর

পকাি তটির িমািন ও িনেিত্র বির্রণ অনুিান ৪ অক্টাির

কমতকর্তা অিংশগ্রহণ কক্রন। অনানুিাবনক িা-িক্ের মাধ্যক্ম

২০১৭ র্াবরখ অনুবির্ হয়। দুইমাি পময়ােী এ পকাক্ি ত

পকক্ের পরটর ি. এম আিলাম আলম (বিবনয়র িবিি)

গণপ্রজার্ন্ত্রী িািংলাক্েশ িরকাক্রর ৩৫ জন

পকাি তটির শুি সূিনা কক্রন। ০৬ বিক্িম্বর ২০১৭ র্াবরক্খ

উি-িবিি এিিং

িমির্ তাক্য়র িামবরক িাবহনীর ২ জন কমতকর্তািহ পমাট ৩৭

পকাি তটি িমাপ্ত হয়।

জন প্রবশযণাথী অিংশগ্রহণ কক্রন।

১১৬র্ম এবিএবি’র উক্বাধনী অনুিাক্ন পকক্ের পরটর (বিবনয়র িবিি) ি. এম আিলাম আলম
(মাক্ে), পকাি ত উিক্েষ্টা এমবিএি জনাি িবণক পগৌর সুন্দর, পকাি ত িবরিালক জনাি আিদুল
িাকী, িবরিালক

বিবিএটিবির িবরিালনা ির্ তে িেস্য (এমবিএি) জনাি িবণক
পগৌর সুন্দর পকাি তটিক্র্ উিক্েষ্টা বহক্িক্ি োবয়ত্ব িালন কক্রন
এিিং িবরিালক্কর োবয়ক্ত্ব বিক্লন পকক্ের মূল্যায়ন
অনুবিিাক্গর িবরিালক জনাি র্াহবিনুর রহমান। ি. পমাোঃ
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১১৭র্ম এবিএবি’র পিশন িবরিালনায় পকক্ের পরটর (বিবনয়র িবিি) ি. এম আিলাম
আলম

পকাক্ি ত উিক্েষ্টা বহক্িক্ি বিক্লন পকক্ের িবরিালনা ির্ তে িেস্য
(এমবিএি) জনাি িবণক পগৌর সুন্দর। পকাি ত িবরিালক্কর
োবয়ক্ত্ব বিক্লন ি. এি এম পজািাক্য়র এনামুল কবরম,
িবরিালক

এিিং

পকাি ত িমন্বয়ক্কর

োবয়ক্ত্ব

বিক্লন

জনাি পমাোঃ আবুল িাশার, উি-িবরিালক ও জনাি পমাস্তাক
আহক্েে, উি-িবরিালক।

1

৮৩র্ম বিবনয়র স্টাফ পকাি ত

পরটর (বিবনয়র িবিি) ি. এম আিলাম আলম উিবির্
বিক্লন।

৮৩র্ম বিবনয়র স্টাফ পকাি ত (এিএিবি) -এর উক্বাধনী অনুিান
১৭ পিক্েম্বর ২০১৭ র্াবরখ অনুবির্ হয়। িি তক্মাট ৪৫ বেন
পময়ােী এ পকাক্ি ত ৩২ জন যুগ্ম-িবিি িেমর্ তাোর কমতকর্তা
অিংশগ্রহণ কক্রন। পকক্ের পরটর (বিবনয়র িবিি) ি. এম
আিলাম আলম প্রধান অবর্বথ বহক্িক্ি উিবির্ পথক্ক পকাি তটির
উক্বাধন কক্রন। ৩১ অক্টাির ২০১৭ র্াবরক্খ পকাি তটি িমাপ্ত
হয়।
৮৪র্ম বিবনয়র স্টাফ পকাক্ি তর পিশন িবরিালনায় পকক্ের পরটর (বিবনয়র িবিি),
ি. এম আিলাম আলম

এ পকাক্ি ত উিক্েষ্টা বহক্িক্ি পকক্ের পরটর (বিবনয়র িবিি)
ি. এম আিলাম আলম োবয়ত্ব িালন কক্রন। পকাি ত
িবরিালক্কর োবয়ক্ত্ব বিক্লন িবরিালনা ির্ তে িেস্য
(এমবিএি) ি. বরজওয়ান খাক্য়র এিিং পকাি ত িমন্বয়ক্কর
োবয়ক্ত্ব বিক্লন জনাি পমাোঃ জাবহদুল ইিলাম, িবরিালক ও
৮৩র্ম বিবনয়র স্টাফ পকাক্ি তর উক্বাধনী অনুিাক্ন পকক্ের পরটর (বিবনয়র িবিি) ি. এম
আিলাম আলম এিিং পকাি ত িবরিালক এমবিএি (অবর্বরক্ত িবিি) জনাি রবির্ কুমার পিন

ি. পমাোঃ জহুরুল ইিলাম, উি-িবরিালক।

এনবিবি

এ পকাক্ি ত উিক্েষ্টা বহক্িক্ি পকক্ের পরটর (বিবনয়র িবিি)
ি. এম আিলাম আলম োবয়ত্ব িালন কক্রন। পকাি ত িবরিালক
বহক্িক্ি এমবিএি (অবর্বরক্ত িবিি) জনাি রবির্ কুমার পিন
এনবিবি

এিিং িমন্বয়ক বহক্িক্ি জনাি মুহােে মবিউর রহমান,

িবরিালক ও ি. পমাোঃ বমজানুর রহমান, িবরিালক োবয়ত্ব
িালন কক্রন।
৮৪র্ম বিবনয়র স্টাফ পকাি ত
িািংলাক্েশ বিবিল িাবিতক্ি কমতরর্ যুগ্ম-িবিি িা িমির্ তাক্য়র
কমতকর্তাক্ের বনক্য় পকক্ে ৮৪র্ম বিবনয়র স্টাফ পকাি ত ১১

৮৪র্ম বিবনয়র স্টাফ পকাক্ি তর িমািন অনুিাক্ন স্মারক উক্মািন করক্িন পকক্ের পরটর
(বিবনয়র িবিি) ি. এম আিলাম আলম (মাক্ে), পকাি ত িবরিালক এমবিএি ি. বরজওয়ান
খাক্য়র (িাক্ন) এিিং প্রবশযণাথী পিগম িাবলমা জাহান (িাক্ম)

অন্যান্য পকাি ত

15th Policy, Planning and Management
Course

বিক্িম্বর ২০১৭ র্াবরক্খ শুরু হয়। পেড়মাি পময়ােী এ পকাক্ি ত
২০জন কমতকর্তা অিংশগ্রহণ কক্রন। উক্বাধনী অনুিাক্ন পকক্ের

15th Policy, Planning and Management Course
১২ নক্িম্বর ২০১৭ র্াবরক্খ শুরু হয় এিিং ২৩ নক্িম্বর ২০১৭
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র্াবরক্খ িনেিত্র বির্রক্ণর মাধ্যক্ম িমাপ্ত হয়। পকক্ের পরটর
(বিবনয়র িবিি) ি. এম আিলাম আলম প্রবশযণাথীক্ের মক্ধ্য
িনেিত্র বির্রণ কক্রন। ১২ বেন পময়ােী এ পকাক্ি ত গণপ্রজার্ন্ত্রী
িািংলাক্েশ িরকাক্রর বিবিন্ন মন্ত্রণালক্য়র অবর্বরক্ত িবিি
িেমর্ তাে তার ১৭ জন কমতকর্তা অিংশগ্রহণ কক্রন।

৩য় SFTC’র উক্বাধনী অনুিাক্ন িক্তব্য রাখক্িন পকক্ের পরটর (বিবনয়র িবিি) ি. এম
আিলাম আলম, পকাি ত উিক্েষ্টা এমবিএি জনাি পমাোঃ জাক্য়দুল হক পমািা এনবিবি (িাম
পথক্ক ববর্ীয়), পরবজক্েশন িবরেপ্তক্রর মহািবরেশতক খান পমাোঃ আব্দুল মান্নান (িাম পথক্ক
তৃর্ীয়) এিিং পকাি ত িবরিালক জনাি পমাোঃ পগালাম পমক্হেী, িবরিালক (িাম পথক্ক িতুথ ত)

পকাি ত উিক্েষ্টা বহক্িক্ি োবয়ত্ব িালন কক্রন পকক্ের িবরিালনা
ির্ তে িেস্য (এমবিএি) জনাি পমাোঃ জাক্য়দুল হক পমািা
এনবিবি।

পকাি ত িবরিালক বহক্িক্ি জনাি পমাোঃ পগালাম পমক্হেী,

১৫র্ম PPMC’র উক্বাধনী অনুিাক্ন পকক্ের পরটর (বিবনয়র িবিি) ি. এম আিলাম আলম
(িাক্ম) এিিং পকাি ত িবরিালক ি. পমাহােে আবু ইউসুফ, এমবিএি

িবরিালক এিিং িমন্বয়ক বহক্িক্ি পিগম জাবকয়া সুলর্ানা,

এ পকাক্ি তর উিক্েষ্টা বহক্িক্ি োবয়ত্ব িালন কক্রন পকক্ের

মূল্যায়ন কমতকর্তা ও জনাি রবিউল আলম পলাকমান, গক্ির্ণা

পরটর (বিবনয়র িবিি) ি. এম আিলাম আলম এিিং পকাি ত

কমতকর্তা োবয়ত্ব িালন কক্রন।

িবরিালক্কর োবয়ত্ব িালন কক্রন িবরিালনা ির্ তে িেস্য
(এমবিএি) ি. পমাহােে আবু ইউসুফ। পকাি ত িমন্বয়ক্কর

Training of Trainers (ToT) Course

োবয়ত্ব িালন কক্রন জনাি মবিক িাঈে মাহবুি, িবরিালক ও
জনাি বি এম পিনজীর আহক্মে, উি-িবরিালক।

িািংলাক্েশ পলাক-প্রশািন প্রবশযণ পকক্ে ০৯-১২ অক্টাির
২০১৭ পময়াক্ে Training of Trainers (ToT) Course

3rd

Special Foundation Training Course
for Directorate of Registration (DoR)
Officials
িািংলাক্েশ পলাক-প্রশািন প্রবশযণ পকক্ে পরবজক্েশন

অনুবির্ হয়। ০৪ বেন পময়াবে এ পকাক্ি ত পেক্শর বিবিন্ন জার্ীয়
প্রবশযণ প্রবর্িাক্নর ২৮ জন প্রবশযক কমতকর্তা অিংশগ্রহণ
কক্রন।

িবরেপ্তক্রর ৩০ জন নিীন কমতকর্তাক্ের জন্য বিক্শর্ বুবনয়াবে
প্রবশযণ পকাি ত ১৫ অক্টাির ২০১৭ র্াবরখ শুরু হক্য় ১৩
বিক্িম্বর ২০১৭ র্াবরক্খ িমাপ্ত হয়। উক্ত পকাক্ি তর বপ্রবিিাল
উিক্েষ্টা বহক্িক্ি োবয়ত্ব িালন কক্রন পকক্ের পরটর (বিবনয়র
িবিি) ি. এম আিলাম আলম। পগস্ট অব্ অনার বহক্িক্ি
পরবজক্েশন িবরেপ্তক্রর মহািবরেশতক খান পমাোঃ আব্দুল মান্নান
উিবির্ বিক্লন।
ToT পকাক্ি তর

িমািন অনুিাক্ন িনে বির্রণ করক্িন পকক্ের পরটর (বিবনয়র িবিি) ি. এম
আিলাম আলম এিিং পকাি ত উিক্েষ্টা এমবিএি ি. বরজওয়ান খাক্য়র (িাক্ন)
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এ পকাক্ি তর প্রধান উিক্েষ্টা বহক্িক্ি পকক্ের পরটর (বিবনয়র
িবিি) ি. এম আিলাম আলম োবয়ত্ব িালন কক্রন। পকাি ত
উিক্েষ্টা বহক্িক্ি িবরিালনা ির্ তে িেস্য (এমবিএি) ি.
বরজওয়ান খাক্য়র এিিং পকাি ত িবরিালক বহক্িক্ি ি. পমাোঃ
িাক্নায়ার জাহান ভইূঁ য়া, িবরিালক োবয়ত্ব িালন কক্রন।
িমন্বয়ক্কর োবয়ক্ত্ব বিক্লন জনাি পমাহােে র্াবজি উবিন,
উি-িবরিালক ও জনাি পমাোঃ মাসুে আহক্মে, িহকাবর
প্রবশযণাথীক্ের একািংশ

িবরিালক।

এ উিলক্যে বিবিন্ন কমতসূবির মক্ধ্য বিল - (ক) মহান স্বাধীনর্া
অন্যান্য িিংিাে

যুক্ের উির বনবমতর্ “ওরা এগাক্রা জন” িলবচ্চত্র প্রেশতন (খ)
আনন্দ পশািার্াত্রা (গ) িমাক্িশ (ঘ) জাবর্র বির্া িঙ্গিন্ধু পশখ

৭ই মাক্ি তর ঐবর্হাবিক িার্ণ ইউক্নক্কার “পমক্মারী অি
দ্যা ওয়ার্ল্ত ইন্টারন্যাশনাল পরবজস্টার” এ অন্তর্ভতবক্তর
উদ্র্ািন উৎিি

মুবজবুর রহমান এর ৭ই মাক্ি তর িার্ণ িম্প্রিার (ঙ) িািংস্কৃবর্ক
অনুিান (ি) আর্িিাবজ প্রেশতনী ও (ি) িাত্রিাত্রীক্ের
অিংশগ্রহক্ণ রিনা, কুইজ এিিং িাধারণ জ্ঞাক্নর প্রবর্ক্র্াবগর্া।

পকক্ে জাবর্র বির্া িঙ্গিন্ধু পশখ মুবজবুর রহমান এর ৭ই
মাক্ি তর ঐবর্হাবিক িার্ণ ইউক্নক্কার “পমক্মাবর অি দ্যা

মহান বিজয় বেিি ২০১৭ উদ্র্ািন

ওয়ার্ল্ত ইন্টারন্যাশনাল পরবজস্টার” এ অন্তর্ভতবক্তর মাধ্যক্ম
“বিশ্বপ্রামাণ্য ঐবর্হে”র স্বীকৃবর্ লাক্ির এ অিামান্য অজতনক্ক
িািংলাক্েশ পলাক-প্রশািন প্রবশযণ পকক্ে ব্যািক উৎিাহ,
উিীিনা ও উৎিিমুখর িবরক্িক্শ উদ্র্ািন করা হয়।

র্থাক্র্াগ্য মর্ তাোয় বিবিএটিবিক্র্ বিজয় বেিি ২০১৭ উদ্র্ািন
করা হয়। এ উক্িক্ে পকক্ে বিবিন্ন কমতসূবি গ্রহণ করা হয়।
কমতসূবির মক্ধ্য বিল (ক) বিবিএটিবি আক্লাক-িজ্জা এিিং
রবঙন ির্াকায় িবজ্জর্করণ (খ) পরটক্রর পনতৃক্ত্ব িািার
জার্ীয় স্মৃবর্ক্িৌক্ধ পুস্পস্তিক অিতণ।

৭ই মাক্ি তর ঐবর্হাবিক িার্ণ ইউক্নক্কার “পমক্মাবর অি দ্যা ওয়ার্ল্ত ইন্টারন্যাশনাল পরবজস্টার”
এ অন্তভতবক্তর উদ্র্ািন অনুিাক্ন িক্তব্য রাখক্িন পকক্ের পরটর (বিবনয়র িবিি) ি. এম
আিলাম আলম

মহান বিজয় বেিক্ি জার্ীয় স্মৃবর্ক্িৌক্ধ পুস্পস্তিক অিতণ করক্িন পকক্ের পরটর (বিবনয়র
িবিি) ি. এম আিলাম আলম এিিং িাক্শ এমবিএি ি. পমাহােে আবু ইউসুফ (িাক্ম)
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(গ) বিবিএটিবির কমতিারী, িলমান িকল পকাক্ি তর প্রবশযণাথী
এিিং বিবিএটিবি স্কুল এন্ড কক্লজ এর বশযক বশযাথীক্ের
অিংশগ্রহক্ণ রোবল (ঘ) বিবিএটিবি স্কুল এন্ড কক্লজ-এর
িাত্র-িাত্রীক্ের অিংশগ্রহক্ণ বির্তক, বিত্রাঙ্কণ, আবৃবি এিিং
পেশাত্মক্িাধক গাক্নর প্রবর্ক্র্াবগর্া এিিং পুরকার বির্রণ (ঙ)
বিবিএটিবি’র গ্রন্থাগাক্র মুবক্তযুে কন তার উক্বাধন (ি) মহান
বিজর্ বেিি উিলক্য বি৬৫র্ম বুবনয়াবে প্রবশযণ পকাক্ি তর
উক্দ্যাক্গ পেওয়াল িবত্রকা প্রকাশ এিিং পরটর কতৃতক পেওয়াল

মুবক্তযুে গ্যালারী িবরেশতক্ন পকক্ের পরটর (বিবনয়র িবিি) ি. এম আিলাম আলম,
এমবিএি ি. পমাহােে আবু ইউসুফ (িাক্ম) এিিং অন্যান্য অনুর্েিগ ত

িাক্শ

িবত্রকার স্মারক উক্মািন (ি) পরটর কতৃতক বিবিএটিবি’র
মুবক্তযুে গ্যালাবর িবরেশতন জ) মহান বিজয় বেিি-এর উির
প্রামাণ্যবিত্র ও ইউক্নক্কার “পমক্মাবর অি দ্য’ ওয়ার্ল্ত
ইন্টারন্যাশনাল পরবজস্টার” এ অন্তর্ভতক্ত ৭ই মাক্ি তর জাবর্র বির্া
িঙ্গিন্ধু পশখ মুবজবুর রহমান-এর ঐবর্হাবিক িার্ণ প্রেশতন
(ে) বিবিএটিবি স্কুল অোন্ড কক্লজ-এর িাত্রক্ের অিংশগ্রহক্ণ
প্রীবর্ বেক্কট ম্যাি টি-২০ প্রবর্ক্র্াবগর্া (ঞ) বিবিএটিবি জাক্ম
মিবজক্ে বিক্শর্ পমানাজার্ (ট) প্রীবর্ ফুটিল প্রবর্ক্র্াবগর্া (ঠ)
আক্লািনা িিা; প্রবর্িাদ্য “বিজয় বেিক্ির র্াৎির্ ত”।

মহান বিজয় বেিক্ি প্রতুেক্র্ ির্াকা উক্িালন করক্িন এমবিএি জনাি পমাোঃ জাক্য়দুল হক
পমািা এনবিবি, এমবিএি ি. পমাোঃ শাহােৎ পহাক্িন মাহমুে (িান পথক্ক ১ম), এমবিএি ি.
পমাহােে আবু ইউসুফ (িান পথক্ক ২য়), এমবিএি জনাি রবির্ কুমার পিন এনবিবি, (িান
পথক্ক ৪থ ত), এমবিএি ি. বরজওয়ান খাক্য়র (িান পথক্ক ৫ম) এিিং এমবিএি জনাি িবণক
পগৌর সুন্দর

আক্লািক : ি. পমাোঃ ফরাশ উবিন, প্রাক্তন গিণ তর, িািংলাক্েশ
ব্যািংক এিিং (ি) িািংস্কুবর্ক অনুিান।

িম্পােনা িবরর্ে
িিািবর্:
ি. পমাহােে আবু ইউসুফ
এমবিএি (গক্ির্ণা ও উিক্েশনা)
বিবিএটিবি, িািার

িম্পােক:

িেস্য:
পমাোঃ শবফকুল হক
িবরিালক (গক্ির্ণা ও উন্নয়ন)
বিবিএটিবি, িািার

িহকাবর িম্পােক:
পমাহােে নজরুল ইিলাম
িহকাবর প্রকাশনা কমতকর্তা
বিবিএটিবি, িািার
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পমা: পমার্াক্হর পহািাইন
উি-িবরিালক (এমআইএি)
বিবিএটিবি, িািার
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