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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৪.২৫.০১০.১৮.১৮৮ তািরখ: 
০৭ জলুাই ২০১৯

২৩ আষাঢ় ১৪২৬

িবষয়: আগামীআগামী  ১৪১৪--১৭১৭  জলুাইজলুাই, , ২০১৯২০১৯  এবংএবং  ২১২১--২৪২৪  জলুাইজলুাই, , ২০১৯২০১৯  তািরেখতািরেখ  ইই  ব ােচব ােচ  এনআইএলিজএনআইএলিজ
ভবনভবন, , ঢাকায়ঢাকায়  অ ে য়অ ে য় "Basic Training on Upazila Parishad Plan and Service "Basic Training on Upazila Parishad Plan and Service
Delivery" Delivery" শীষকশীষক  ''িদনিদন  িদনব াপীিদনব াপী  িশ ণিশ ণ  কােসকােস  অংশ হণঅংশ হণ  সং াসং া ।।

সূ : ানীয় সরকার িবভােগর ারক নং-৪৬.০৪৫.০১৫.০০.০০.০০১.২০১৮-৫৩৭, তািরখ:
০১/০৭/২০১৯ ি ঃ

       উপযু  িবষয় ও সেূ া  পে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, Upazila Integrated Capacity
Development Project (UICDP)-এর আওতায় িন বিণত ১০িট পাইলট উপেজলার উপেজলা পিরষদ
চয়ারম ান, উপেজলা িনবাহী অিফসার, ভাইস চয়ারম ান, মিহলা ভাইস চয়ারম ান, উপেজলা েকৗশলী,

উপেজলা া  ও পিরবার পিরক না কমকতা, উপেজলা কিৃষ কমকতা, মাধ িমক িশ া অিফসার, সহকাির/উপ-
সহকারী েকৗশলী-িডিপএইচই, ৩ জন ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারম ানগেণর জ  (উপেজলা অথ, বােজট,
পিরক না ও ানীয় স দ আহরণ িবষয়ক উপেজলা কিমিটর সদ ) থম ব ােচ আগামী ১৪-১৭ জুলাই ২০১৯
এবং ি তীয় ব ােচ আগামী ২১-২৪ জুলাই ২০১৯ তািরেখ সকাল ৯:০০ টা হেত জাতীয় ানীয় সরকার
ইনি িটউট (এনআইএলিজ), আগারগঁাও-এ "Basic Training on Upazila Parishad Plan and
Service Delivery" শীষক ই িদন ব াপী িশ ণ কােসর আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  িশ েণ অংশ হণ
বাবদ ব য় কে র খাত হেত বহন করা হেব। 

ঃ 
নং

থম ব াচ (১৪-১৭ জুলাই ২০১৯) ঃ নং ি তীয় ব াচ (২১-২৪ জুলাই 
২০১৯)

১. বােকরগ  উপেজলা, জলা-বিরশাল ১. িবজয়নগর উপেজলা, জলা-
া ণবািড়য়া

২. গজািরয়া উপেজলা, জলা-মু ীগ ২. চয়ুাডা া সদর উপেজলা, 
জলা-চয়ুাডা া

৩. গফরগঁাও উপেজলা, জলা-ময়মনিসংহ ৩. উ াপাড়া উপেজলা, জলা-
িসরাজগ

৪. কালীগ  উপেজলা, জলা-লালমিনরহাট ৪. বড়েলখা উপেজলা, জলা-
মৗলভীবাজার

৫. উিখয়া উপেজলা, জলা-ক বাজার ৫. টকনাফ উপেজলা, জলা-
ক বাজার

০২। এমতাব ায়, Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP)-এর আওতায় থম
ব ােচ আগামী ১৪-১৭ জুলাই ২০১৯ এবং ি তীয় ব ােচ আগামী ২১-২৪ জুলাই ২০১৯ তািরেখ সকাল ৯:০০ টা
হেত জাতীয় ানীয় সরকার ইনি িটউট (এনআইএলিজ), আগারগঁাও-এ অ ি তব  "Basic Training on

১



Upazila Parishad Plan and Service Delivery" শীষক ই িদন ব াপী িশ ণ কােস উপিরউ
উপেজলায় কমরত উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসারগণ- ক অংশ হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
 

৭-৭-২০১৯

উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার, বােকরগ , 
বিরশাল/গজািরয়া, মু ীগ /গফরগঁাও, 
ময়মনিসংহ/কালীগ , লালমিনরহাট/উিখয়া, 
ক বাজার/িবজয়নগর, া ণবািড়য়া/সদর, 
চয়ুাডা া/উ াপাড়া, িসরাজগ /বড়েলখা, 
মৗলভীবাজার/ টকনাফ, ক বাজার।

মা: ই ািহম ভঞূা
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৬৫৬৫
ইেমইল:

moe.trainingsection@gmail.com

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৪.২৫.০১০.১৮.১৮৮/১(৫) তািরখ: ২৩ আষাঢ় ১৪২৬
০৭ জলুাই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ক  পিরচালক, উপেজলা ইি টে েটড ক াপািসিট ডেভলপেম ট কে র (UICDP).
২) উপসিচব, উপেজলা -২ শাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ (এ িবভােগর
ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৫) জলা িশ া অিফসার,
বিরশাল/মু ীগ /ময়মনিসংহ/লালমিনরহাট/ক বাজার/ া ণবািড়য়া/চুয়াডা া/িসরাজগ / মৗলভীবাজার।

৭-৭-২০১৯

মা: ই ািহম ভূঞা 
উপসিচব
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