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�ারক নং-  ৪৫.০১.০০০০.০০৪.৩৩.০০৩.২২.২২-৬ তািরখঃ  ০৪-০১-২০২৩ 

  

িবষয়ঃ  িবয়াম, ক�বাজাের আগামী ০৮/০১/২০২৩ ইং হইেত ০৮/০৩/২০২৩ ইং পয�� ০২ (দুই) মাস �ময়াদী িবেশষ বুিনয়াদী �িশ�ণ �কােস� পুনঃ পিরবিত�ত কম�কত�া মেনানয়ন

�সে�।
 

  

উপযূ�� িবষেয়র আেলােক  Cox's Bazar Sadar , Cox's Bazar , Chattogram ,Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) Foundation

িনে� বিণ�ত কম�কত�ােদর অংশ �হেন ২০-তম িবেশষ বুিনয়াদী �িশ�ণ �কাস� আগামী ২০২৩-০১-০৮ইং তািরখ হইেত ২০২৩-০৩-০৮ইং তািরখ পয�� (২) মাস �ময়াদী �কােস� অংশ

�হেনর লে�� িনে� উে�িখত িবিসএস (�া��) ক�াডােরর �মাট  ৪জন কম�কত�ােক মেনায়ন �দান করা হল।

 

নং কম�কত�ার নাম,�কাড,পদবী ও কম��ল
িবিসএস

ব�াচ
�মাবাইল নং মেনানীত �িত�ােনর নাম

১

পীযূষ কুমার �দ , �কাড-(১৪১২৮৩), Regular , �মিডেকল অিফসার (ইউেরালজী) , িসেলট এমএিজ

ওসমানী �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল , িসেলট সদর , িসেলট , িসেলট , Asst.

Surgeon/Equivalent

৩৯ ০১৭১৭৭৯৪৫৭৫
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন

এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন

২
ডা. �মা: সাইকুল ইসলাম , �কাড-(১৪১৩৪৬), Regular , সহকারী সাজ�ন , সাহাতা ইউিনয়ন �া��

�ক� , বারহা�া , �ন�েকানা , ময়মনিসংহ , Asstt. Surgeon/Medical Officer
৩৯ ০১৭১৭৯৩৭৮৭৯

বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন

এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন

৩

আ�ু�াহ আল মামুন , �কাড-(১৪১৩৯৬), Regular , ি�িনকাল সাইেকালিজ� , িসেলট এমএিজ

ওসমানী �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল , িসেলট সদর , িসেলট , িসেলট , Asstt.

Surgeon/Medical Officer

৩৯ ০১৭১৯৫৭৫৮৪৬
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন

এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন

৪

ডাঃ মিরয়ম আ�ার , �কাড-(১৪১৪৪৩), Regular , সহকারী �রিজ�ার (�পিডয়াি��) , স�ার

সিলমু�াহ �মিডেকল কেলজ িমটেফাড� হাসপাতাল , লালবাগ , ঢাকা , ঢাকা , Asstt.

Surgeon/Medical Officer

৩৯ ০১৭৫৩৮৬১৭০৩
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন

এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন

 

িনব�ািচত কম�কত�াগণ-�ক যথাসমেয় Cox's Bazar Sadar , Cox's Bazar , Chattogram ,Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM)

Foundation কায�ালেয় �যাগদান করার িনেদ�শ �দওয়া হল। উ� বুিনয়াদী �িশ�েণর আেদশিট �েত�ক কম�কত�া িনজ িনজ এইচআরআইএস হেত সং�হ করেবন।

** �া�� অিধদ�েরর �ারক নং- ৪৫.০১.০০০০.০০৪.৩৩.০০৩.২৩.২২-৪, তািরখঃ ০৩/০১/২০২২ ইং তািরেখর �িমক নং ৩, ১২,২৮,৩০ এর পিরবেত�।

 

�ারক নং-  ৪৫.০১.০০০০.০০৪.৩৩.০০৩.২২.২২-৬                                           তািরখঃ  ০৪-০১-২০২৩

 

  

অনুিলিপ সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর ��রণ করা হেলা (�জ��তার �মানুসাের নয়)

1. মহা-পিরচালক, �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা। দৃি� আকষ�ণঃ সহকারী পিরচালক(সম�য়)।

2. অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা।

3. পিরচালক (অথ�), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা।

4. পিরচালক (এমআইএস), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা। আেদশিট �া�� অিধদ�েরর ওেয়ব সাইেট �কাশ করার জন� অনুেরাধ করা হল।

5. পিরচালক (�িশ�ণ) (িবয়াম,এনএিপিড,আরিডএ,বাড�)/িনব�াহী পিরচালক (আইিসএমএইচ) আপনােক �িশ�ণাথ�ীেদর উপি�িতর সংখ�া, �কাড না�ার

foundationtraining@mis.dghs.gov.bd-এ ইেমইেল ��রণ করার জন� অনুেরাধ করা হল।

6. পিরচালক (পিরক�না ও গেবষণা), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা।

7. পিরচালক (�া��)-----------------------------------------------------------------------------------।

8. অধ��/পিরচালক/�রিজ�ার-------------------------------------------------------------------------।

9. উপ-পিরচালক, পার-১/পার-২/�ধান �া�� তথ� ইউিনট, অ� দ�র।

10. �ধান িহসাব র�ণ কম�কত�া, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�নালয়, এিজিব ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা।

11. িসিভল সাজ�ন/ত�াবধায়ক।

12. সহকারী পিরচালক, পার-১,২,৩,৪/এিসআর, অ� দ�র।

13. িসিভল সাজ�ন/ত�াবধায়ক/সুপািরনেটনেড�-------------------------------------------------------------।

14. উপেজলা �া�� ও পঃ পঃ কম�কত�া----------------------------------------------------------------------।

15. ডাঃ------------------------------------------------------------------------------------------------------।
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(ডাঃ �মাঃ বিদউ�ামান)
সহকারী পিরচালক(পার-১)

�া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা

িবঃ �ঃ  

1. বুিনয়ািদ �িশ�ণ �কাস�িট বাধ�তামুলক। যিদ �কান কম�কত�া বুিনয়ািদ �িশ�ন �হেন িবরত থােকন তাহেল চাকুরীকালীন সমেয় সরকাির সকল সুেযাগ সুিবধা হেত বি�ত

থাকেবন।

2. যিদ তািলকাভূ� �কান কম�কত�া বুিনয়ািদ �িশ�েণ অংশ �হণ করেল EOC কায��ম ব�হত হবার স�াবনা থােক তেব িবষয়িট সহকারী পিরচালক (পার-৪)-�ক অবিহত করার

জন� সংি�� �িত�ােনর �ধানেক �যাগােযােগর অনুেরাধ করা হইল।

3. পূেব� বুিনয়ািদ �িশ�ণ�া� �কান কম�কত�ার নাম এই আেদেশ পূনঃ অ��ভূ� হেল তা বািতল বেল গণ� হেব।

4. মেনায়ন �া� কম�কত�া যিদ ইেতামেধ� বদলী/পদায়ন হেয় থােক তেব িতিন নতুন কম��ল �থেক ছাড়প� �হণ কের বুিনয়ািদ �িশ�েণ �যাগদান করেবন।

5. বুিনয়ািদ �িশ�ণ চলাকালীন সমেয় (২ মাস) �কান কম�কত�ার বদলী/পদায়েনর আেদশ হেল উ� ২ মােসর �িশ�ন স�� করার পর বদলীকৃত কম��ল �যাগদান করেবন।

6. মেনায়ন �া� কম�কত�াগেণর মেধ� �য সকল কম�কত�া এমিড/এমএস/�রিসেডি�য়াল �কাস�, এফিসিপএস �কাস� এবং অন�ান� �কাস� অধ�য়নরত এবং মাতৃ�কালীন ছুিট �ভাগরত

আেছন তােদর ��ে� এ আেদশ কায�কর হেব না। উ� কম�কত�গণ �ক যথাযথ কাগজ প� সহ �িশ�ণ হেত অবমুি�র িনিমে� অ� দ�ের আেবদন করার জন� িনেদ�শ

�দান করা হল।

7. �কান কারেন ��িনংেয় �যাগদান করা স�ব না হেল সংি�� ডকুেম�সহ �া�� অিধদ�ের গিঠত �বােড�র স�ূেখ �-শরীের উপি�ত হেয় সা�াৎকার �দােনর মাধ�েম িবষয়িট

িন�ি� করেত হেব। অন�থায়, বুিনয়ািদ �িশ�েণ অংশ�হণ না করার কারেন িবভাগীয় ভােব শাি�মূলক ব�ব�� �হন করা হেব। 

 


