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ারক ন র: ৩৬.০৭.০০০০.০০৯.২৫.০০৩.১৮.১১ তািরখ: 
২৬ লাই ২০১৮

১১ াবণ ১৪২৫

িবষয:় সরকািরসরকাির   অিফসঅিফস   ব াপনাব াপনা   ওও  দ তাদ তা   উ য়নউ য়ন   কােসকােস   িশ ানাথিশ ানাথ   মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।

পে  উে িখত িবষয়ব র আেলােক সরকাির অিফস ব াপনায় তা, জবাবিদিহতা ও দ তা উ য়েনর ল
সরকাির/ ায় শািসত/কেপােরশন-এ কমরত ম ম ও কিন  পযােয়র কমকতা/কমচারীেদর জ  বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেম
(িবআইএম)-এর ব াপনায় আগামী ১৪ - ১৫ সে র ২০১৮ ীঃ রাজ বার ও শিনবার “সরকাির অিফস ব াপনা ও দ তা
উ য়ন” িবষেয় ০২ ( ই) িদন ণিদবস িপ িশ ণ িবআইএম, ঢাকা ক া ােস অ ি ত হেব। িশ ণ িবষয়াবিল অ  সং  িসউের
সি েবশ করা হেয়েছ। িশ ণ িফ ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা (ভ াট ও আয়কর িতত) মা , যা নগদ/ প-অডার/ চেকর মা েম
মহাপিরচালক, িবআইএম, ঢাকা বরাবর পিরেশাধেযা ।
িনে া  িবষয়স েহর উপের  আেরাপ করা হেবঃ
ক) অিফস ব াপনা।
খ) নিথ ব াপনা।
গ) রকড ব াপনা।
ঘ) দা িরক েযাগ িবধািদ।
ঙ) সভা ও দাপি ক যাগােযাগ।
চ) সরকাির কমচাির (আচরণ) িবিধমালা ১৯৭৯।
ছ) সরকাির কমচাির ( ঙখলা ও আপীল) িবিধমালা ২০১৮।
জ) গণকমচারী ঙখলা (িনয়িমত উপি িত) অ ােদশ ১৯৮২।

কাস সং া  য কান িবষেয় জানার জ  জনাব আিম র, ব াপনা উপেদ া ও কাস-সম য়কাির ( মাবাইল: ০১৭১৬৫৫১৬৬১, ই-
মইল: amenoor.bim@gmail.com) -এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।

উ  িশ েন অংশ হেনর িনিমে  িতিনিধ মেনানয়েনর ে  আপনার সহেযাগীতা একা ভােব কা ।

বণনামেতঃ কাস িসউর ০২ ( ই) ।

২৬ -৭-২০ ১৮

িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচব (সকল)

মাহা দ আেতায়ার রহমান
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৩৬.০৭.০০০০.০০৯.২৫.০০৩.১৮.১১/১(৩) তািরখ: ১১ াবণ ১৪২৫
২৬ লাই ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( িশ ণ) এর দ র, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম

১



২) পিরচালক, পিরচালক (অথ) এর দ র, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
৩) উ তন িহসাব ও বােজট কমকতা (অিতির  দািয় ), িহসাব ও বােজট শাখা, বাংলােদশ ই উট অব

ােনজেম

২৬ -৭-২০ ১৮

আিম র 
ব াপনা উপেদ া-২

২



evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae g¨v‡bR‡g›U 

4, †mvenvbevM, wgicyi †ivW, XvKv-1207| 

 
 

bgybv bwg‡bkb dig 

 
1. bvg : 

2. eZ©gvb wVKvbv : 

     (‡hvMv‡hv‡Mi b¤̂i) 

3. ’̄vqx wVKvbv: 

4. Rb¥ ZvwiL : 

5. RvZxqZv : 

6. wk¶vMZ †hvM¨Zv : 

                                     

mvj     cÖwZôvb      wWMÖx       wefvM/†kªYx 

 

7. cÖwk¶Y: 

8. AwfÁZv: 

 

9. g‡bvbqbKvix cÖwZôv‡bi bvg: 

10. AvevwmK myweav              nu¨v             bv 

      XvKv K¨v¤úvm 

      PUªMÖvg K¨v¤úvm 

      Lyjbv K¨v¤úvm 

 

g‡bvbqb Aby‡gv`bKvixi ¯^v¶i: 
                             bvg: 
                                

c`ex: 

 

 
   wVKvbv: 
   weAvBGg, XvKv Awdm 
 

    4, †mvenvbevM, wgicyi †ivW 
   XvKv-1207 
 

 

 58155034,58155077,58155116 , 
9103171-3 (wcGweG·) G· 132,222 

   

   ‡hvMv‡hvM: 
     

       : 9110627  

   d¨v·      : 880-2-58152476 

   Web      : www.bim.gov.bd 
    E-MAIL : amenoor.bim@gmail.com 
   ‡gvevBj : 01716-551661 
                              
 

   weAvBGg, PÆMÖvg Awdm    

   Pv›`MuvI Av/G 
   †cv: Pv›`MuvI 
   PÆMÖvg 

     670332 
  

   weAvBGg, Lyjbv Awdm 
 

    eqiv 
   Lyjbv 
 

   762391 

 
 
 

 
 

 
2-w`be¨vcx cÖwk¶Y 

 
 
 

 
 

 
 

 

14-15 ‡m‡Þ¤̂i, 2018 wLªt 
 
 
 
 

 

weAvBGg 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae g¨v‡bR‡g›U 
4, †mvenvbevM, wgicyi †ivW, XvKv-1207 

 
 

 

miKvwi Awdm e¨e¯’vcbv 
 I  

`ÿZv Dbœqb 



evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae g¨v‡bR‡g›U 

4, †mvenvbevM, wgicyi †ivW, XvKv-1207 
 

 

m~Î: 36.07.0000.01.009.955.17     Zvs:15/07/18 wLªt 
2 

welq: miKvwi Awdm e¨e¯’vcbv I `ÿZv 
Dbœqb msµvšÍ cÖwk¶Y †Kvm©|                                                     
                       

Rbve/ g‡nv`q, 
 

evsjv‡`k BbwówUDU Ae g¨v‡bR‡g›U (weAvBGg) 
Gi e¨e¯’vcbvq AvMvgx 14-15 ‡m‡Þ¤^i, 2018 wLªt 

†ivR ïµ I kwbevi ÓmiKvwi Awdm e¨e¯’vcbv I 
`ÿZv DbœqbÓ wel‡q 2-w`be¨vcx cÖwk¶Y 
weAvBGg, XvKv K¨v¤úv‡m AbywôZ n‡e| cÖwk¶Y 
welqvejx, cÖwk¶Y wd Ges cÖwk¶Y msµvšÍ 
hveZxq Z_¨vejx AÎ eªwmD‡i mwbœ‡ek Kiv 
n‡q‡Q|  
 

D³ cÖwk¶‡Y AskMÖn‡Yi wbwg‡Ë cÖwZwbwa 

g‡bvbq‡bi ‡¶‡Î Avcbvi mn‡hvwMZv GKvšÍfv‡e 

Kvg¨| 

 
(Gg. Avwgbyi) 
e¨e¯’vcbv Dc‡`óv 
       I 
‡Kvm© mgš^qKvix 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Av‡jvP¨ welqvejx t 

 Awdm e¨e¯’vcbv 

 bw_ e¨e¯’vcbv 

 ‡iKW© e¨e¯’vcbv I `vßwiK my‡hvM myweavw` 

 mfv I `vßwiK ‡hvMv‡hvM 

 miKvwi Kg©Pvix (AvPiY) wewagvjv 1979 

 miKvwi Kg©Pvix (k„OLjv I Avcxj) 

wewagvjv 2018 

 MYKg©Pvix k„•Ljv (wbqwgZ 
Dcw¯’wZ)Aa¨v‡`k,1982 
 

hviv AskMÖnY Ki‡Z cv‡ib: 
miKvwi/¯^vqZ¡kvwmZ/ cÖKí/Avav-miKvwi/ 
K‡c©v‡ikb BZ¨vw` cÖwZôv‡b wb‡qvwRZ 
ga¨g I Kwbô ch©v‡qi Kg©KZ©v I 
Kg©PvixMY||  

 

cÖwk¶Y c×wZ: 
e³…Zv, Av‡jvPbv, Abykxjb, NUbv we‡kølY 
BZ¨vw`| 

 
 

hvi Rb¨ cÖ‡hvR¨t 
 miKvwi PvKwi‡Z bZzb wb‡qvM cÖvß,ga¨g I 
 Kwbô ch©v‡qi Kg©KZ©v I Kg©PvixMY| 
 

cÖwkÿ‡Yi D‡Ïk¨t 
 miKvwi cÖwZôv‡b Kg©iZ Kg©KZ©v I 
 Kg©Pvix‡`i `ÿZv e„w×| 
 

‡gqv` : 14-15 ‡m‡Þ¤^i, 2018 wLªt 
 

mgq : mKvj 09.00 Uv †_‡K weKvj 05.00Uv 
 

¯’vb : weAvBGg, 4, †mvenvbevM, wgicyi †ivW,       
XvKv-1207| 

 

‡Kvm© wd: 6,000/- (Qq nvRvi) UvKv (U¨v· I 
f¨vU ev‡`) gvÎ, hv bM`/ †cÑAW©vi/ †P‡Ki 
gva¨‡g gnvcwiPvjK, weAvBGg, XvKv eivei 
cwi‡kva‡hvM¨|  
 

bwg‡bkb Rgv †`qvi †kl mgq: 
 12 ‡m‡Þ¤^i, 2018 wLªt 
 
 

we¯ÍvwiZ Rvbvi Rb¨ †hvMv‡hvM Kiæb: 
 

Gg. Avwgbyi 
e¨e¯’vcbv Dc‡`óv  
‡gvev: 01716-551661 

e-mail:  amenoor.bim@gmail.com 

 58155034,58155077,58155116  
   9103171-3 (wcGweG·) G· 132,222 
 
 
 

 

miKvwi Awdm e¨e¯’vcbv 
 I  

`ÿZv Dbœqb 


