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ারক ন র: ৩৬.০৭.০০০০.০১২.২৯.০১০.১৯.১২ তািরখ: 
১০ অে াবর ২০১৯

২৫ আি ন ১৪২৬

িবষয:় Public Procurement Management Public Procurement Management িশ ণিশ ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে  । ।
        উে িখত িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেম  এর ঢাকা ক া ােস আগামী
 অে াবর ৩১ হেত নেভ র ০২,২০১৯ পয  Public Procurem ent  Public Procurem ent  Management িশ ণ কাস
আেয়াজন করা হেব। এ কাস  এর মা েম য়  েপাজাল তরী , বা বায়েনর  কৗশল , Public-Private
Partnership এবং E-Procurement স েক  িশ ণ দান করা হেব। কােসর িব ািরত ত সহ িসয়র
সং  করা হেলা। যার কাস িফ ৭,০০০/-  সাত হাজার   (excluding tax and  VAT) টাকা, যা মহাপিরচালক,
িবআইএম এর বরাবের চক/ প-অডার/ াংক াফট  িদেত হেব  এবং কাস িবষয়স হ  িন ুপঃ- 

Procurement Process
Procurement Management of Supply Contracts
Procurement of Physical Services
Works Procurement Management
Procurement of Consultancy services; 
Dispute settlement and Fraud and Corruption in Public Procurement
Procurement Audit and  E-Procurement (Legal issues and
implementation models)

        িব ািরত তে র জ  েয়াজেন ডঃ মা র রিশদ, কাস স নয়কারী ও উ তন ব াপনা উপেদ া এর সােথ ই- মইল-
mamun87245@gmail.com মাবাইল-+৮৮০১৭১২৭০০৪১২ ন ের যাগােযাগ করা যেত পাের।
 
 আপনার িত ান হেত আগামী অে াবর ৩০,২০১৯ ি ঃ এর মে  িশ নািথ মেনানয়েনর জ  অ েরাধ করা যাে ।
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র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী 
পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান 

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া

পারভীন আ মদ
পিরচালক
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)

১



২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৩) জলা শাসক (সকল)
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ড. েকৗশলী মাঃ মা র রিশদ 
উ তন ব াপনা উপেদ া
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