গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জন শাসন ম ণালয়
অভ রীণ িশ ণ-২ শাখা
www.mopa.gov.bd
ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০১.২৫.০১৩.১৭.১০৩
িবষয়:

:

তািরখ:

১২ বশাখ ১৪২৯

২৫ এি ল ২০২২
িবিসএস শাসন একােডিমর স মতা ি করণ কে র আওতায় ১১তম ও ১২তম English
Language Proficiency শীষ ক িশ ণ কােস অংশ হ েণর লে
িশ ণাথ
কমকতা মেনানয়ন ।
িবিসএস শাসন একােডিমর ারক ন র: ০৫.০২.০০০০.০১০.১৪.০০৩.২১.৯৮, তািরখ ১৮ এি ল ২০২২।

উপ
িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে য, িবিসএস শাসন একােডিমর স মতা ি করণ কে র আওতায় া
িবিধ অ সরণ বক আগামী ২৯/০৫/২০২২ হেত ০৯/০৬/২০২২ তািরখ পয
শ কাউি েলর সহেযািগতায় অ ি ত
১১তম English Language P roficiency শীষক িশ ণ কােস িন বিণত ২০ (িবশ) জন কমকতােক (১১তম ইংিলশ
া েয়জ কাস) এবং আগামী ১২/০৬/২০২২ হেত ২৩/০৬/২০২২ তািরখ পয ১২তম English Language
P roficiency অংশ হেণর লে
িন বিণত ২০ (িবশ) জন কমকতােক (১২তম ইংিলশ া েয়জ কাস) িনে া
শতাবিল অ যায়ী িনেদ শ েম মেনানয়ন দান করা হেলা:

শতাবিলঃ
২। মেনানীত কমকতাগণ- ক
িনয় ণকারী ক পে র স িত হণ বক ১১তম English Language
P roficiency শীষক িশ ণ কােসর িশ ণাথ গণ আগামী ২৯ ম ২০২২ তািরখ সকাল ৮.০০ টা এবং ১২তম English
Language P roficiency শীষক িশ ণ কােসর িশ ণাথ গণ আগামী ১২ ন ২০২২ তািরখ সকাল ৮.০০ টার মে
িবিসএস শাসন একােডিম, শাহবাগ, ঢাকােত যাগদান করেত হেব। িশ ণ শেষ সকল কমকতা িনজ িনজ কম েল
যাগদান করেবন।
৩| িশ েণ অংশ হণকারী কমকতাগণ বতন ও ভাতািদ িনজ িনজ দ র হেত া হেবন।
৪| কাস আবািসক/অনাবািসক।

২৫-৪-২০২২
ারা িবলিকস জাহান
উপসিচব
ফান: ০২-২২৩৩৮৯২৩৪
ইেমইল: it2@mopa.gov.bd

র র (সিচব)
র েরর দ র
বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম
ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০১.২৫.০১৩.১৭.১০৩/১(৭৯)

তািরখ:

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়)
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/ ধানম ীর
সিচব, ধানম ীর কাযালয়
১

১২ বশাখ ১৪২৯
২৫ এি ল ২০২২

২) িসিনয়র সিচব/সিচব, .....................................(সংি ম ণালয়/িবভাগ)
৩) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/ঢাকা।
৪) অিতির সিচব ( শাসন/ এিপিড/ িসিপ / িবিধ/ সও /
লা ও তদ / সং ার ও গেবষণা/ আইন),),
জন শাসন ম ণালয়।
৫) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
৬) পিরচালক, পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন) এর দ র, বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম
৭) পিরচালক, পিরচালক ( িশ ণ) এর দ র, বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম
৮) জলা শাসক, .......................... (সংি জলা)।
৯) িসিনয়র সিচেবর একা সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )
১০) িসিনয়র িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট
কােশর অ েরাধসহ)
১১) অিফস কিপ/ মা ার ফাইল

২৫-৪-২০২২
ারা িবলিকস জাহান
উপসিচব

২

বিষয়ঃ “১১তম English Language Proficiency” শীষ ষক প্রবশক্ষণ ককোর্স ষ কমষকতষো মর্নোনয়ন।
(কযেষ্ঠতোর ক্রমোনুসোর্র নয়)
ক্রম
প্রবশক্ষণোর্থী কমষকতষোর নোম, আইবি, পদিী ও কমষস্থল
1. যনোি কমোঃ নোবিদ করযওয়োনুল কিীর (২০৬৫৪)

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

Mobile
01743945944

বসবনয়র সহকোরী প্রধোন, সোধোরণ অর্থ ষনীবত বিিোগ,
পবরকল্পনো কবমশন
01920682714
যনোি মহুয়ো আফর্রোয (১৭৯৪৭)
সহকোরী কবমশনোর(ভূবম), উপর্যলো ভূবমঅবফস,
কদৌলতখোন, কিোলো
01731303308
যনোি কমো: আলোউদ্দীন ভূঞো যনী (২০৬৫৯)
বসবনয়র সহকোরী কবমশনোর, কযলো প্রশোসর্কর কোর্ ষোলয়,
পঞ্চগড়
যনোি কমো: তবরকুল ইসলোম (১৭৬৯৬)
01768176175
বসবনয়র সহকোরী কবমশনোর, রোযশোহী
01717181333
যনোি কমো: শোহবরয়োর রহমোন (১৭৮৪৬)
বসবনয়র সহকোরী কবমশনোর, কযলো প্রশোসর্কর কোর্ ষোলয়,
কগোপোলগঞ্জ
01713411627
যনোি জুর্য়ল কিৌবমক (২০৬৬৭)
বসবনয়র সহকোরী কবমশনোর, কযলো প্রশোসর্কর কোর্ ষোলয়,
হবিগঞ্জ
01727238405
যনোি উযোলো রোনী চোকমো (১৭৯২০)
বশক্ষো অবফসোর (বসবনয়র সহকোরী সবচি), চট্টগ্রোম বসটি
কর্পষোর্রশন
01812796430
যনোি কমোহোম্মদ যোকোবরয়ো (১৭৮৬৩)
বসবনয়র সহকোরী কবমশনোর, কযলো প্রশোসর্কর কোর্ ষোলয়,
কফনী
01717798717
যনোি কমো: শোহবরয়োর নবযর (২০৬৬৮)
সহকোরীকবমশনোর (ভূবম), কগোমোস্তোপুর, চাঁপোইনিোিগঞ্জ
01722043228
কমোছো: রুমোনো আফর্রোয (১৭৮৬২)
বসবনয়র সহকোরী কবমশনোর, কযলো প্রশোসর্কর কোর্ ষোলয়,
নীলফোমোরী
যনোি কযেোবত বিকোশ চন্দ্র (১৭৭৪৩)
01723294425
বসবনয়র সহকোরী সবচি, মোদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর, ঢোকো
কচৌধুরী মুস্তোবফজুর রহমোন (১৭৯৫০)
01952666655
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), িদলগোছী, নওগাঁ
যনোি উর্ছন কম (১৭৯১৮)
01823533849
এবিবকউটিি ম্যোবযর্েট (বসবনয়র সহকোরী সবচি),
িোাংলোর্দশ বনরোপদ খোদ্য কর্তষপক্ষ, ঢোকো
01710631161
যনোি কমোঃ কোমরুল ইসলোম (২০৫৭০)
উপ-প্রকল্প পবরচোলক, যোপোন অর্থ ষননবতক উন্নয়ন প্রকল্প,
আড়োইহোযোর, নোরোয়ণগঞ্জ
01711084301
যনোি কমো: রোবকবুল হোসোন (১৮৩৫১)

E-Mail
nrkplanning@gmail.com

mohua17947@gmail.com

johnnyche05@gmail.com

tari.bau209@gmail.com
official.shahriar@gmail.com

jewel.mopa@gmail.com

uzalarani@gmail.com

shzakaria8591@gmail.com

Shahrear.mop@gmail.com
ruto.afroze102@gmail.com

jbbarman3434@gmail.com
tamalch@gmail.com
uchenmay@gmail.com
kamrul29thbcs@gmail.com

rakib.acce09@gmail.com

16.
17.
18.
19.
20.

সহকোরীকবমশনোর (ভূবম), কক্ষতলোল, যয়পুরহোট
যনোি সোিবরনো শোরবমন (১৮১৩৫)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), কশরপুর, িগুড়ো
যনোি সুমো খোতুন (১৮৩১১)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), নলিোঙ্গো, নোর্টোর
যনোি বরজু তোমোন্নো (১৮৩৩৯)
সহকোরী কবমশোনোর (ভূবম), কিড়ো, পোিনো
যনোি যোবকর মুন্সী (১৮৩২৪)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), মোন্দো, নওগাঁ
যনোি যোবকর কহোসোইন (১৮৩৪৬)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম),মধুপুর, টোঙ্গোইল

1775438804

sharminsubrina04@gmail.com

01738686178

shomaplus@gmail.com

01689513635

rizu.tamanna35@gmail.com

01774185773

zakirmunse@yahoo.com

01717055704

eemon04@gmail.com

বিষয়ঃ“১২তম English Language Proficiency” শীষ ষক প্রবশক্ষণ ককোর্স ষ কমষকতষো মর্নোনয়ন।
(কযেষ্ঠতোর ক্রমোনুসোর্র নয়)
ক্রম
প্রবশক্ষণোর্থী কমষকতষোর নোম, আইবি, পদিী ও কমষস্থল
1. যনোি কমো: ইসলোম উবিন (১৮৩১৪)

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), উপর্যলোভূবমঅবিস, ছোতক,
সুনোমগঞ্জ
যনোি কমো: আলীমুজ্জোমোন বমলন (১৮০৫৭)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), বদঘবলয়ো, খুলনো
যনোি সোইি-উল-আর্রিীন (১৮৩৭১)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), ব্রোহ্মণিোবিয়ো সদর,
ব্রোহ্মণিোবিয়ো
যনোি কমোহোম্মদ হোবিজুর রহমোন (১৮৩২৭)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), রোণীনগর, নওগাঁ
যনোি মুহোম্মদ আিদুল্লোহ আল মুবমন (১৮৩৩১)
সহকোরীকবমশনোর (ভূবম), পোনছবি, খোগিোছবি
যনোি কমোহোম্মদ শবিকুল ইসলোম (১৮৩১০)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম),আযবমরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
যনোি শোহীন বময়ো (১৮৩৬৮)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), কিোয়োবলয়ো, রোযশোহী
যনোি করযওয়োনো আিবরন (১৮৩৮৫)
সহকোরী কবমশনোর, কযলোপ্রশোসর্করকোর্ ষোলয়, চট্রগ্রোম
কোযী কমোহোম্মদ অবনক ইসলোম (১৮৪১৭)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), উপর্যলোভূবমঅবিস, আত্রোই,
নওগাঁ
যনোি কমোঃ কমর্হদী হোসোন (১৮২৯১)
সহকোরী সবচি, শরণোর্থী ত্রোণ ও প্রতেোিোসন কবমশনোর্রর
কোর্ ষোলয়, কক্সিোযোর-এ সংযুক্ত
যনোি আসমো বিনর্ত রবিক (১৮২৯৫)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), বিশ্বম্ভরপুর, সুনোমগঞ্জ
যনোি মোরুি আিযোল রোযন (১৮৪০৫)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), উপর্যলো ভূবম অবিস,
পাঁচবিবি, যয়পুরহোট
যনোি কমোসো: বনকহোত আরো (১৮৪১৮)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), উপর্যলো ভূবমঅবিস,
কগৌরীপুর, ময়মনবসংহ
যনোি মুহোম্মদ ইনোমুল হোছোন (১৮১৮৩)
প্রধোন বনি ষোহী কমষকতষো, হোবযগঞ্জ কপৌরসভো, চাঁদপুর
যনোি কমোঃ তোওসীি রহমোন (২০৬৩০)
বসবনয়র সহকোরী প্রধোন, বশল্প ও শবক্তবিভোগ, পবরকল্পনো
কবমশন
যনোি মোছুমো আক্তোর (১৮৪০২)

Mobile
01756373183

E-Mail
mcfileislam36@gmail.com

01717607340

alim.milon35@gmail.com

01741065529

saiefularefin@gmail.com

01776336936

sunburned.roney@gmail.com

01738541882

mumin.du10@gmail.com

01784648264

msieng11sust@gmail.com

01887730340

shahin16a@gmail.com

01716488105

himirezwana1993@gmail.com

01918085574

connectonik@gmail.com

01520083702

mehedi47hasan@hotmail.com

01780632620

asmarafiqbd@gmail.com

01710229398

marufafzalrajon@gmail.com

01929027499

nikhat.du@yahoo.com

01914526585

cse.ehasan@gmail.com

01712118765

mishu.eee.2001@gmail.com

01712479794

masumarimacu@gmail.com

17.

18.
19.
20.

সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), উপর্যলো ভূবম অবিস,
নলবছটি, ঝোলকোঠি
যনোি মবরয়ম যোহোন (২০৬৪৩)
বসবনয়র সহকোরী সবচি, তথ্য ও কর্োগোর্র্োগ প্রযুবক্ত
বিভোগ, িোক, কটবল কবমউবনর্কশন ও তথ্যপ্রযুবক্ত
মন্ত্রণোলয়
যনোি তোসনুভো রহমোন (২০৬১৫)
বসবনয়র সহকোরী সবচি, অর্থ ষ বিভোগ, অর্থ ষ মন্ত্রণোলয়
কশখ কমোঃ রোর্সল (১৮১৬৬)
সহকোরী কবমশনোর, কযলো প্রশোসর্কর কোর্ ষোলয়, চুয়োিোঙ্গো
যনোি কদওয়োন আকরোমুল হক (১৮১৭১)
সহকোরী কবমশনোর (ভূবম), উপর্যলো ভূবম অবিস,
সোবরয়োকোবি, িগুিো

01716917920

moriom20643@gmail.com

01718512330

tasnova.rahman@gmail.com

01715299135

rasel1857@gmail.com

01923413513

akramadmn35@gmail.com

