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তািরখ: ০৮ সে

র ২০২১

অিফ স আেদশ
বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ কে অ ি ত ২১তম িপিপএমিস, ৯৩ - ৯৭তম এসএসিস এবং ১২৮ - ১৩১তম
এিসএিড কাস ◌ অংশ হণকারী
িশ ণাথ গণেক িনেয়
থক িতন
Feedback Seminar
o n “Training for Senior Executives: Post Training Utilization
Strategy” আেয়াজেনর জ িনে া ভােব সিমনার ােনজেম
ম গঠন করা হেলা।
২১তম িপিপএমিস
িমক নং নাম ( জ তার মা সাের নয় )
পদিব
১.
জনাব মাঃ আিত ামান
পিরচালক
২.
জনাব মাঃ শরীফ হাছান
পিরচালক
৩.
ড. মাঃ মিশউর রহমান
উপপিরচালক
৪.
ড. রােকয়া ফাহিমদা
পিরচালক
৫.
জনাব মাহা দ মা ন
ঊ তন গেবষণা কমকতা
৯৩ , ৯৪ , ৯৫ , ৯৬ ও ৯৭তম এসএসিস
িমক নং নাম ( জ তার মা সাের নয় ) পদিব
১.
জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম
পিরচালক
২.
জনাব মাঃ আ ল বাশার
পিরচালক
৩.
ড. মেহদী মা দ
উপপিরচালক
৪.
ড. মাঃ মারেশদ আলম
উপপিরচালক
৫.
জনাব এিলনা আকতার
উপপিরচালক

সিমনার ােনজেম

ম ততম সমেয়র মে
১

র◌্যােপা য়ার

েমর দািয়
সিমনার পিরচালক
সিমনার সম য়ক
সিমনার সম য়ক
র◌্যােপা য়ার

১২৮ , ১২৯ , ১৩০ ও ১৩১তম এিসএিড
িমক নং নাম ( জ তার মা সাের নয় )
পদিব
১.
জনাব মাঃ িসি র রহমান
পিরচালক
২.
জনাব ক, এম, আ ল কােদর
উপপিরচালক
৩.
জনাব মাঃ ইউ ফ আলী
সহকারী পিরচালক
৪.
জনাব মাঃ মাতােহর হাসাইন
উপপিরচালক
৫.
বগম আিফয়া রহমান া
ঊ তন গেবষণা কমকতা
ToR:
১) সংি

েমর দািয়
সিমনার পিরচালক
সিমনার সম য়ক
সিমনার সম য়ক

েমর দািয়
সিমনার পিরচালক
সিমনার সম য়ক
সিমনার সম য়ক
র◌্যােপা য়ার

সিমনার আেয়াজেনর েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।

২) সিমনােরর তািরখ িনধ ারণ কের িপিপআর ও
ায়ন অ িবভাগেক অবিহত করেবন।
৩) সিমনার সমাপনাে অংশ হণকারী িশ ণাথ েদর মােঝ ‘Certificate of Participation’ িবতরণ
করেবন।
৪) সিমনােরর আেলাচক, Moderator ও Keynote Speaker িনধ ারণ করেবন।
৫) সিমনার আেয়াজেনর বােজট ত ব ক অথ অিধশাখা হেত অথ উে ালেনর েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।
৬) সিমনার আেয়াজেনর পরবত ১০ (দশ) কমিদবেসর মে র◌্যােপা য়ার সিমনার সং া িরেপাট (Hard
copy ও Soft copy) িপিপআর অ িবভােগ রণ করেবন।
০২। ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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ড. মাঃ মহসীন আলী
পিরচালক
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ইেমইল: ppr.bpatc@gmail.com
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা
হইল:
১) এমিডএস (সকল), িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা
২) পিরচালক (সকল), বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক , সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।
৩) জনাব,........................................................................................, িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা
৪) র র-এর একা সিচব, িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩ ( র র মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৫) সহকারী া ামার-৪, িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা ( কে র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৬) সহকারী পিরচালক , রকড শাখা, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক (িবিপএ িস) (সংর েণর জ )
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