স্মারক নং: ০৩.৮০৩.০০২.০০.০০.০১০.২০১৬.৩০৫৫

তাররখ: ১ নভেম্বর, ২০১৬

রিষয়: মন্ত্রণালয়/রিোগ/দপ্তভরর পর্ যাভয়র কমযকতযাভদর জন্য ‘নাগররক সেিায় উদ্ভািন’ রিষয়ক প্ররিক্ষণ কমযিালার জন্য অংিগ্রহণকারী
মভনানয়ন প্রেভে।
উপর্য যক্ত রিষভয়র আভলাভক মভহাদভয়র েদয় অিগরতর জন্য জানাভনা র্াভে সর্, জনগভণর সদার সগাড়ায় ই-সেিা রনরিত করার লভক্ষে
প্ররতটি মন্ত্রণালয়/রিোগ/দপ্তভর ই-সেিা কার্ যক্রম িাস্তিায়ন এিং সনতৃত্ব প্রদাভনর জন্য একভেে টু ইনফরভমিন (এটুআই) সপ্রাগ্রাম েংরিষ্ট
কমযকতযাগভণর েক্ষমতা বৃরির লভক্ষে রিরেন্ন কমযমূচী িাস্তিায়ন করভে। এই প্ররক্রয়ার অংি রহভেভি মরন্ত্রপররষদ রিোগ ও এটুআই সপ্রাগ্রাভমর
সর্ৌথ উভযাভগ মন্ত্রণালয়/রিোগ/দপ্তভরর নাগররক সেিা প্রদাভনর োভথ েংরিষ্ট কমযকতযাভদর েক্ষমতা বৃরির জন্য নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন
রবষয়ক প্ররিক্ষণ কমযিালা আয়াজন করা হভে।
২। এরই ধারািারহকতায় রিরেন্ন অরধদপ্তর/দপ্তভরর কমযকতযাভদর জন্য আগামী ২০ সথভক ২৪ নভেম্বর ২০১৬ তাররভখ ৫ রদন ব্যাপী
প্ররিক্ষণ কমযিালা চট্টগ্রাম,িররিাল এিং ময়মনরেংহ করমিনার অরফভে অনুরিত হভি। উক্ত প্ররিক্ষণ কমযিালার র্ািতীয় ব্যয়োর এটুআই
সপ্রাগ্রাম সথভক িহন করা হভি। উভেখ্য এই কমযিালায় অংিগ্রহণকারীরা রনজ দপ্তর হভত র্াতায়াত োতা প্রাপ্ত হভিন।
৩। উক্ত প্ররিক্ষণ কমযিালায় েংর্যক্ত-১ এ উভেরখত কমযকতযাভদরভক মভনানয়ন প্রদান কভর রনভনাক্ত েক অনুর্ায়ী নাভমর তারলকা
আগামী ১০ নভেম্বি, ২০১৬ তাররভখর মভে অত্র কার্ যালভয় সপ্ররণ এিং মভনানীত কমযকতযাভদরভক েংরিষ্ট তাররভখ প্ররিক্ষভণ অংিগ্রহভণর
প্রভয়াজনীয় রনভদ যিনা প্রদান করার জন্য রনভদ যিক্রভম অনুভরাধ করা হভলা।
মন্ত্রণালয়/অরধদপ্তর/দপ্তভর নাম:
ক্রম.

কমযকতযার নাম

পদিী

কমযস্থল

সমািাইল নং

ই-সেইল

৪। এ ব্যাপাভর সকান েহভর্ারগতা িা পরামভিযর প্রভয়াজন হভল রনভনাক্ত দারয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযার োভথ সর্াগাভর্াগ করার জন্য অনুভরাধ
করা হভলা।
 জনাি সমাোঃ িহীদুল ইেলাম, জুরনয়র ন্যািনাল কনস্যালভেন্ট (কোপারেটি সেোলপভমন্ট), এটুআই সপ্রাগ্রাম
সমািাইল: ০১৮১৪৮০৮২৮৬, ই-সমইল: shahidnajim@gmail.com

রিতরণ: কার্ যাভথ য
েরচি
স্থানীয় েরকার রিোগ, ঢাকা।

েংর্যরক্ত-১
দপ্তর / রিোভগর নামোঃ স্থানীয় েরকার রিোগ, ঢাকা।
ক্ররমক প্ররিক্ষণাথীর ধরন
কমযস্থল
নং
1.

উপ-পররচালক
(স্থানীয় েরকার
রিোগ)- ০৪ জন

প্রধান রনি যাহী
কমযকতযা (ভজলা
পররষদ)-০৪ জন
3. উপ-পররচালক
(স্থানীয় েরকার
রিোগ)- ০৪ জন
2.

প্রধান রনি যাহী
কমযকতযা (ভজলা
পররষদ)-০৪ জন
5. উপ-পররচালক
(স্থানীয় েরকার
রিোগ)- ০৩ জন
4.

6.

প্রধান রনি যাহী
কমযকতযা (ভজলা
পররষদ)-০৩ জন

চট্টগ্রাম রিোভগর
সর্ সকান সজলায়
কমযরত। ( পূভি য ৫
রদভনর এই
কমযিালায়
অংিগ্রহণ কভরন
নাই)
িররিাল রিোভগর
সর্ সকান সজলায়
কমযরত। ( পূভি য ৫
রদভনর এই
কমযিালায়
অংিগ্রহণ কভরন
নাই)
ময়মনরেংহ
রিোভগর সর্ সকান
সজলায় কমযরত। (
পূভি য ৫ রদভনর এই
কমযিালায়
অংিগ্রহণ কভরন
নাই)

প্ররিক্ষভণর
তাররখ

সর্ সেেনুভত
ররভপাে য করাভত
হভি

২০ সথভক ২৪
নভেম্বর ২০১৬

রিোগীয়
করমিনার
অরফে চট্টগ্রাম

ররভপাে য
করার
েময়
১৯ নভেম্বর
রিকাল ৫
োয়।

২০ সথভক ২৪
নভেম্বর ২০১৬

রিোগীয়
করমিনার
অরফে িররিাল

১৯ নভেম্বর
রিকাল ৫
োয়।

২০ সথভক ২৪
নভেম্বর ২০১৬

রিোগীয়
করমিনার
অরফে
ময়মনরেংহ

১৯ নভেম্বর
রিকাল ৫
োয়।

