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          উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, আগামী ১৬ ফ য়াির হেত ২০ ফ য়াির ২০১৯ ি ঃ তািরখ পয
০৫( াচ) িদন াপী িবয়াম ফাউে শন, ক বাজার আ িলক কে  অ ে য় স ীবনী িশ ণ কােস অংশ হেণর জ  িনে
বিণত ৩০(ি শ) জন কমচািরগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলাঃ 

( জ তার মা সাের নয়):
মনং নাম পদিব দ র
১ জনাব এস. এম. সালা উি ন াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর এিডিব অিধশাখা-৬
২ জনাব মাঃ নাজ ল কবীর অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক এিডিব অিধশাখা-৫
৩ জনাব মাঃ জালাল উি ন াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর শাসন অিধশাখা-১
৪ জনাব মাঃ হািম র রহমান াট া িরক কাম-কি উটার অপােরটর িডই পারিনউমােরির অিধ:-১
৫ জনাব মাঃ আ র রিহম অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক জাপান অিধশাখা-২
৬ জনাব মাঃ জালাল হােসন াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর শাসন অিধশাখা-৩
৭ জনাব ল আলম াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর িব াংক অিধশাখা-৮
৮ জনাব মাঃ সােহল রানা াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর ফাবা শাখা-৬
৯ জনাব মাঃ ফরহাদ হােসন অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক িব াংক অিধশাখা-৭
১০ জনাব শাহেনওয়াজ াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর সম য় অিধশাখা-৫
১১ জনাব মাঃ ইউ ফ হােসন াট া িরক কাম-কি উটার অপােরটর জাপান অিধশাখা-৩
১২ জনাব ক. এম.ফেয় র রহমান াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর ম াচ  শাখা-৩
১৩ বগম রাইয়া লতানা াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর িব াংক অিধশাখা-৫
১৪ জনাব মাঃ শামীম আহসান াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর িব াংক অিধশাখা-৪
১৫ জনাব অ  লতান াট া িরক কাম-কি উটার অপােরটর নরিডক শাখা
১৬ জনাব মাহা দ শাহজালাল াট া িরক কাম-কি উটার অপােরটর শাসন শাখা-৫
১৭ িমজ সািবনা মা দ অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক জািতসংঘ অিধশাখা-৪
১৮ জনাব মাঃ মিম ল ইসলাম াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর এিডিব অিধশাখা-৩
১৯ িমজ মনিজলা খা ন াট া িরক কাম-কি উটার অপােরটর ফাবা অিধশাখা-৪
২০ জনাব সিলম হােসন াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর এিডিব অিধশাখা-৪
২১ জনাব মাঃ জিসম উি ন অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক জািতসংঘ অিধশাখা-৭
২২ জনাব নািজম উি ন শখ াট া িরক কাম-কি উটার অপােরটর এিশয়া অিধশাখা-৩
২৩ জনাব মাহা দ িমলন িময়া াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর শাসন শাখা-২
২৪ জনাব মাঃ িহরা িময়া অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক শাসন শাখা-৬
২৫ িমজ উে  ল ম টিলেফান অপােরটর ফাবা শাখা-২
২৬ িমজ িলজা আ ার অিফস সহকারী িহসাব শাখা
২৭ জনাব মাঃ আব ল কােদর ঞঁা অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক আইিডএ শাখা-৮
২৮ জনাব মাঃ আিন র রহমান াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর জািতসংঘ অিধশাখা-৮

১



২৯ জনাব খােল র রহমান াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর ইউেরাপ অিধশাখা-৩
৩০ জনাব মাঃ খারেশ ল আলম অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক হণ ও রণ শাখা

২.         মিনটিরং কিম  িহেসেব ০৩(িতন) জন কমকতা িশ ণাথ গেণর সােথ অংশ হণ করেবন:
িমক নাম ও পদবী শাখা/অিধশাখা/দ র
১. জনাব মাঃ আব স ছাবহান, িসিনয়র িসে মস এনািল আইিস  সল
২. জনাব মাহা দ সাখাওয়াত হােসন সরকার, উপসিচব বােজট ব াপনা অিধশাখা
৩. জনাব এ ক এম রজাউর রহমান, িসিনয়র সহকারী সিচব আইিডএ-৮ শাখা

৩.         িশ ণাথ গণ আগামী ১৬ ফ য়াির ২০১৯ ি ঃ তািরখ সকাল ৮.০০ টার মে  িবয়াম ফাউে শন, ক বাজার আ িলক
  কে  িরেপাট করেবন।
৪.         স ীবনী কােসর িশ ণাথ গণ স মা েন ১ িদেনর িশ া সফের অংশ হণ করেবন।
৫.         কাস  আবািসক।
৬.         িশ ণাথ গণ িবিধ মাতােবক .এ/িড.এ া  হেবন।
৭.         মিনটিরং কিম  িহেসেব ৩ (িতন) জন কমকতা িশ ণাথ গেণর সােথ সকল িশ ণ কমকা  পিরবী ণ করেবন।

৭-২-২০ ১৯

মহাপিরচালক

মাহা দ সাখাওয়াত হােসন সরকার
উপসিচব

ফান: ৯১১৯৫৪৭
ইেমইল: ds-budget@erd.gov.bd
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০৭ ফ যা়ির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ িবভাগ ধান ও অিতির  সিচব (সকল), অথৈনিতক স ক িবভাগ, শের বাংলা নগর, ঢাকা 
২) িবভাগীয় কিমশনার, চ াম িবভাগ, চ াম
৩)  সিচব, শাসন অিধশাখা, অথৈনিতক স ক িবভাগ
৪) জলা শাসক, ক বাজার
৫) পিরচালক, িবয়াম ফাউে শন, ক বাজার আ িলক ক , ক বাজার
৬) িসিনয়র িসে মস এনািল , আইিস  সল, অথৈনিতক স ক িবভাগ
৭) একা  সিচব, সিচেবর দ র , অথৈনিতক স ক িবভাগ
৮) ধান িহসাবর ণ কমকতা, অথৈনিতক স ক িবভাগ, স নবািগচা, ঢাকা
৯) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব শাখা, অথৈনিতক স ক িবভাগ
১০) াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর/অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক/অিফস
সহকারী/ টিলেফান অপােরটর, অথৈনিতক স ক িবভাগ, শের বাংল নগর, ঢাকা

৭-২-২০ ১৯

মাহা দ সাখাওয়াত হােসন সরকার 
উপসিচব

২


