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িবষয:় িবআইএমিবআইএম  ঢ াকাঢ াকা   ক া েসক া েস   ১৬১৬ --২৭২৭  সে রসে র   ২০১৮২০১৮   সময়কােলসময়কােল   অ ি তঅ ি ত  "PPR 2008 and "PPR 2008 and
Public Procurement Management" Public Procurement Management" শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন   সংেগসংেগ।।

সরকার য় ি য়ায় তা, জবাবিদিহতা, দ তা ও অেথর সেবা ম বহার িনি ত করার লে  "পাবিলক িকউরেম  আইন,
২০০৬" ও "পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা ২০০৮ (িপিপআর ২০০৮)" কাযকর কেরেছ।  সরকাির তহিবেলর অথ ারা কান প , কায বা
সবা েয়র ে  "পাবিলক িকউরেম  আইন, ২০০৬" ও "পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা ২০০৮ (িপিপআর ২০০৮)" অ সরণ করা

বা তা লক। িপিপআর ২০০৮ স েক স ক ধারণা ছাড়া তা, জবাবিদিহতা ও দ তা িনি ত করা স ব নয়। এ ি েত, সরকাির
য় সং া  কােজর সােথ সংি  সকল কমকতা ও কমচারীর দ তা ি র লে  বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেম  (িবআইএম)

"PPR 2008 and Public Procurem ent Managem entPPR 2008 and Public Procurem ent Managem ent "   শীষক এক  িশ ণ কাস িনয়িমত
আেয়াজন কের আসেছ। আগামী ১৬-২৭ সে র ২০১৮ সময়কােল অ ি ত  পরবত  কােসর িব ািরত ত াবলী ( িশউর) এতদসংেগ

রণ করা হেলা।

ানঃ িবআইএমিবআইএম,  ,  ৪৪   সাবহানবাগসাবহানবাগ ,  ,  িমর রিমর র  রাডরাড ,  ,  ঢ াকাঢ াকা।।
তািরখঃ সে রসে র  ১৬১৬ --২৭২৭ ,  ,  ২০১৮২০১৮ ( (১০১০   কায িদবসকায িদবস))
সময়ঃ ১০১০ ::০০০০  -  -  ১৬১৬ ::০০টা০০টা
কাস িফঃ ১০১০ ,, ০০০০০০ /- (/-  (টাকাটাকা  দশদশ   হাজারহাজার  মামা )  ()  (ভ াটভ াট   ওও  াা   িত তিত ত ))

মেনানয়েনর শষ তািরখঃ সে রসে র  ৬৬ ,  ,  ২০১৮২০১৮।।
িব ািরত তে র জ  যাগােযাগঃ েকৗ.েকৗ.   মাঃমাঃ   মহ বমহ ব  হাসানহাসান   কে ালকে াল ,  ,  ঊ ত নঊ ত ন   ব াপন াব াপন া  উ প েদ াউ প েদ া,  ,  িবআইএমিবআইএম  ওও  কাসকাস
সম য়কারীসম য়কারী
মাবাইলঃ ০১৭৫০১৭৫ -- ৪৪৬০১০০৪৪৬০১০০ ,  ,  ই- মইলঃ kallol@bim .gov.bd,  m m hkallol@gm ail.comkallol@bim .gov.bd,  m m hkallol@gm ail.com

উি িখত িশ ণ কােস অংশ হেণর জ  আপনার ম ণালয়/িবভাগ-এর কমকতা ও কমচারীেদর মেনানয়ন দােনর জ  অ েরাধ করা
হেলা।
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Training Program on 

“PPR 2008 AND PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT” 

General Information: 

Duration : September 16 - 27, 2018. 

Timing  : 10:00 – 16:00 hours. 

Venue  : BIM, Dhaka Campus (4 Sobhanbag, Mirpur Road, Dhaka - 1207).  

Course Fees 

(Excluding 

VAT and 

AIT) 

: BDT. 10,000/- (Taka Ten Thousand) (Net Payable) Only per participant, is 

to be paid by Pay Order/DD drawn in favour of the Director General, BIM. 

Last date of 

Registration 
: September 6, 2018. 

Course Objectives 

The major objective of the course is to provide a comprehensive understanding of the Public 

Procurement Rules, 2008 and Public Procurement Act, 2006 for the people who have responsibility 

for public procurement. 

Course Outline 

 Overview of The Public Procurement Act 2006 and PPR 2008 

 Public Procurement Committees 

 Methods of Procurement for Goods and Related Services, Works and Physical Services 

 Preparation of Tender Documents (Goods and Works) 

 International Procurement 

 Procurement of Intellectual and Professional Services 

 Processing of Procurement (Advertisement, Opening, Evaluation, Approval Procedure and 

Delegation of Financial Powers, Contract Signing) 

 Complaints and Appeals 

 Procurement Planning 

Who Should Attend 

Officers from different government, semi-government, autonomous bodies, public or private sector 

enterprises who are involved in public procurement may attend the course. Potential Tenderers 

(Supplier, Contractors and Consultants) will also be immensely benefited from the course. 

Training Methods: Lecture, Exercise and Group Work. 

Resource Persons:  

This course will accommodate an optimum mixture of academic knowledge and sharing of practical 

industrial/sectoral experiences. Most of the sessions will be conducted by qualified in-house faculty 

members of BIM. Some of the sessions will be delivered by experienced guest speakers working in the 

reputed organizations. 

Course Coordinator: Engr. Md. Mehboob Hasan Kallol 

Room No. 219, BIM, Dhaka 

Contact No. 01754460100 

e-mail: mmhkallol@gmail.com or kallol@bim.gov.bd 

 


