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বিবিএটিবি িার্তা 
 

একবিিংশবর্র্ম ির্ ত, ১ম িিংখ্যা                                             জুলাই - সিপ্টেম্বর ২০১৭ 

     

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ড. এম আিলাম আলম, সরক্টর, বিবিএটিবি 

ড. এম আিলাম আলম, বিবিয়র িবিি, গণপ্রজার্ন্ত্রী 

িািংলাপ্টেশ িরকার িািংলাপ্টেশ সলাক-প্রশািি প্রবশক্ষণ 

সকপ্টে ২৩ সম ২০১৭ র্াবরখ সরক্টর বিপ্টিপ্টি স াগোি 

কপ্টরি। বর্বি বিবিএি (প্রশািি) ৮২ ব্যাি (বিয়বমর্) 

এর একজি িেস্য। 

সরক্টপ্টরর সকপ্টে প্রথম আগমিকাপ্টল অনুর্ে িেস্যগি ফুপ্টলর সর্াড়া বেপ্টয় 

স্বাগর্ জািাপ্টেি। (ডািবেক সথপ্টক ১ম- ড. এম আিলাম আলম, সরক্টর, 

২য়- জিাি সমা: জাপ্টয়দুল িক সমাল্লাএিবডবি, এমবডএি, ৩য়- ড. বমজানুর 

রিমাি, িবরিালক এিিং ৪থ ত- জিাি আব্দুল িাকী, িারিালক, বিবিএটিবি) 

 

 

সকপ্টে স াগোপ্টির পূপ্টি ত বর্বি সরক্টর, বিবিএি প্রশািি 

একাপ্টডবম; িবিি, ব্যািংক ও আবথ তক প্রবর্ষ্ঠাি বিভাগ 

এিিং দূপ্ট তাগ ব্যিস্থািিা ও ত্রাি মন্ত্রণালপ্টয়র োবয়ত্ব 

িালি কপ্টরপ্টেি।  

 বর্বি মাঠ ি তাপ্টয়র এিিং সকেীয় প্রশািপ্টির প্রবর্টি 

িপ্টে সুিাপ্টমর িাপ্টথ োবয়ত্ব িালি কপ্টরপ্টেি। সেপ্টশ-

বিপ্টেপ্টশ বর্বি Environmental Policy and 

Change Maker বিসিসি সু-িবিবিত। বর্বি 

গণপ্রজার্ন্ত্রী িািংলাপ্টেশ িরকাপ্টরর বিবিয়র িবিি 

বিপ্টিপ্টি ১৩ জুলাই ২০১৭ র্াবরখ িপ্টোন্নবর্ লাভ কপ্টরি। 

প্রশািপ্টি বর্বি একজি েক্ষ ও প্রাজ্ঞ কম তকর্তা বিপ্টিপ্টি 

সুিবরবির্। 

 

 

 

িািংলাপ্টেশ সলাক-প্রশািি প্রবশক্ষণ সকপ্টে ০৬ আগস্ট 

২০১৭ র্াবরখ অনুবষ্ঠর্ িপ্টলা বি৬৫র্ম বুবিয়াবে 

প্রবশক্ষণ সকাপ্টি তর উপ্টবাধি অনুষ্ঠাি। িািংলাপ্টেশ বিবভল 

িাবভ তপ্টির ১৩টি কযাডার এিিং িািংলাপ্টেশ জুবডবিয়াল 

িাবভ তিিি সমাট ৩১৪ জি প্রবশক্ষণাথী সকাি তটিপ্টর্ 

অিংশগ্রিণ কপ্টরি। উপ্টবাধি অনুষ্ঠাপ্টি প্রধাি অবর্বথর িে 

অলণ্কৃর্  কপ্টরি মািিীয় প্রবর্মন্ত্রী সিগম ইিমার্ আরা 

িাপ্টেক, এমবি, জিপ্রশািি মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠাপ্টি বিপ্টশর্ 

অবর্বথ বিপ্টিপ্টি উিবস্থর্ বেপ্টলি জিপ্রশািি মন্ত্রণালপ্টয়র 

জিপ্টিিায় িপ্টি তাচ্চ মপ্টিাপ্ট াগী িপ্টয় জার্ীয় উন্নয়প্টি ভূবমকা রাখুি  

- বি৬৫র্ম বুবিয়াবি প্রবিক্ষণ ক াসি েি উপ্টবাধি অনুষ্ঠাপ্টি জিপ্রশািি প্রবর্মন্ত্রী 

 

বিবিএটিবিপ্টর্ সরক্টর বিপ্টিপ্টি ড. এম আিলাম 

আলম এর স াগোি 

 

বি৬৫র্ম বুবিয়াবি প্রবিক্ষণ ক াসি েি উপ্টবাধি 
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বিবিয়র িবিি ড. সমাোঃ সমাজ্জাপ্টমল িক খাি। উক্ত 

অনুষ্ঠাপ্টি িভািবর্ত্ব কপ্টরি সরক্টর ড. এম আিলাম 

আলম। র্াোড়া মন্ত্রণালপ্টয়র কম তকর্তা ও সকপ্টের অনুর্ে 

িেস্যিগ ত উপ্টবাধি অনুষ্ঠাপ্টি উিবস্থর্ বেপ্টলি। 

প্রধাি অবর্বথ র্াঁর িক্তপ্টব্য িপ্টলি, এ প্রবশক্ষপ্টণর মাধ্যপ্টম 

প্রবশক্ষণাথীপ্টের কম তজীিপ্টির  াত্রা শুরু িপ্টলা। বর্বি 

জািাি ির্তমাি িরকাপ্টরর বভশি-২০২১ 

 

বি৬৫র্ম এফটিবির উপ্টবাধিী অনুষ্ঠাি (ডাি বেক সথপ্টক ১ম ড. এম 

আিলাম আলম, সরক্টর, বিবিএটিবি, ২য় প্রধাি অবর্বথ  মািিীয় প্রবর্মন্ত্রী 

সিগম ইিমার্ আরা িাপ্টেক এমবি ৩য় বিপ্টশর্ অবর্বথ ড. সমা: 

সমাজাপ্টেল িক খাি এিিং ৪থ ত সকাি ত উিপ্টেষ্টা ড. সমািােে আবু ইউসুফ 

 

এর অিমাপ্ত কা তক্রম িাস্তিায়প্টি বিবভল িাবভ তপ্টি 

িিবিপ্টয়াগপ্রাপ্ত কম তকর্তাপ্টের অিবরিীম োবয়ত্ব রপ্টয়প্টে। 

বর্বি আরও িপ্টলি, সুশািপ্টির পূি তশর্ত িপ্টলা সিিামুখী ও 

জিমুখী বিবভল িাবভ তি,  ারা িরকাপ্টরর িীবর্ বিধ তারপ্টণ 

িিায়র্া করপ্টিি এিিং স্বের্া ও জিািবেবির্ার িাপ্টথ 

র্া িাস্তিায়ি করপ্টিি। সিই িাপ্টথ জিপ্টিিায় িপ্টি তাচ্চ 

মপ্টিাপ্ট াগী িপ্টয় জার্ীয় উন্নয়প্টি ভূবমকা রাখপ্টিি। 

 

 

 

 

 

িািংলাপ্টেশ বিবভল িাবভ তপ্টি কম তরর্ উি-িবিি এিিং 

িমি তাপ্টয়র কম তকর্তাপ্টের সিশাগর্ মাি উন্নয়প্টির লপ্টক্ষয 

বিবিএটিবিপ্টর্ Advanced Course on 

Administration and Development (ACAD) 

বিয়বমর্ আপ্টয়াজি করা িয়। ০৪ জুি ২০১৭ িপ্টর্ সকপ্টে 

১১৫র্ম এবিএবড এর  াত্রা শুরু িয়। উপ্টবাধি অনুষ্ঠাপ্টি 

বিবিএটিবির িোবির্ এমবডএি (অবর্বরক্ত িবিি) 

জিাি সমা: জাপ্টয়দুল িক সমাল্লাএিবডবি িভািবর্ বিপ্টিপ্টি 

উিবস্থর্ বেপ্টলি। 

 

 

১১৫র্ম এবিএবড সকাপ্টি তর উপ্টবাধি অনুষ্ঠাি (ডাি বেক সথপ্টক সকাি ত 

উিপ্টেষ্ঠা ড. সমািােে আবু ইউসুফ, িভািবর্ জিাি সমা: জাপ্টয়দুল িক 

সমাল্লাএিবডবি  এিিং সকাি ত িবরিালক জিাি সমা: সগালাম সমপ্টিেী) 

 

দুইমাি সময়াবে এ সকাপ্টি ত ২১ জি  উি-িবিি   এিিং  

িামবরক িাবিিীর িমি তাপ্টয়র ২ জি কম তকর্তা 

অিংশগ্রিণ কপ্টরি। ২ আগস্ট ২০১৭ র্াবরখ িমািিী 

অনুষ্ঠাি ও িিেিত্র বির্রপ্টণর মাধ্যপ্টম এ সকাপ্টি তর িমাপ্ত 

িয়।  

 
১১৫র্ম এবিএবড সকাপ্টি তর প্রবশক্ষণাথীপ্টের িাপ্টথ সকপ্টের সরক্টর ড. এম 

আিলাম আলম ও সকাি ত প্রশািি 

 

১১৫র্ম উচ্চর্র প্রশািি ও উন্নয়ি সকাি ত 

(এবিএবড)  
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বিবিএটিবির এমবডএি ড. সমািােে আবু ইউসুফ 

সকাি তটিপ্টর্ উিপ্টেষ্টা বিপ্টিপ্টি োবয়ত্ব িালি কপ্টরি এিিং 

িবরিালপ্টকর োবয়প্টত্ব বেপ্টলি সকপ্টের টিওটি 

অনুবিভাপ্টগর িবরিালক জিাি সমাোঃ সগালাম সমপ্টিেী। 

জিাি সমাোঃ আবর্কুজ্জামাি (উি-িবরিালক) ও জিাি 

সমাোঃ সমার্াপ্টির সিািাইি (উি-িবরিালক) সকাি তটিপ্টর্ 

িমন্বয়ক বিপ্টিপ্টি োবয়ত্ব িালি কপ্টরি।  

  

 

 

 

০৬ আগস্ট ২০১৭ র্াবরখ ১১৬র্ম উচ্চর্র প্রশািি ও 

উন্নয়ি (এবিএবড) এর উপ্টবাধি কপ্টরি ড. এম আিলাম 

আলম, সরক্টর(বিবিয়র িবিি), বিবিএটিবি  ।  

দুই মাি সময়াবে এ সকাপ্টি ত ৩৭ জি উি-িবিি এিিং িম-

িেম তাোর কম তকর্তা অিংশ সিয়।  

 

১১৬র্ম এবিএবড সকাপ্টি তর প্রবশক্ষণাথীপ্টের িাপ্টথ সকপ্টের সরক্টর এিিং 

সকাি ত প্রশািি 

 

সকাি ত উিপ্টেষ্টা বিপ্টিপ্টি সকপ্টের এমবডএি জিাি িবণক 

সগৌর সুন্দর োবয়ত্ব িালি কপ্টরি। সকাি ত িবরিালপ্টকর 

োবয়ত্ব িালি কপ্টরি সকপ্টের িবরিালক জিাি 

র্ািবিনুর রিমাি। সকাি ত িমন্বয়প্টকর োবয়ত্ব িালি 

কপ্টরি সকপ্টের উি-িবরিালক ড. সমাোঃ জহুরুল ইিলাম 

ও মূল্যায়ি কম তকর্তা সিগম িািবরি আক্তার। 

 

 

 

 

 

িািংলাপ্টেশ বিবভল িাবভ তপ্টি কম তরর্ যুগ্ন-িবিি এিিং 

িমি তাপ্টয়র কম তকর্তাপ্টের বিপ্টয় বিবিএটিবিপ্টর্ ১৬ 

জুলাই ২০১৭ র্াবরখ ৮২র্ম বিবিয়র স্টাফ সকাি ত শুরু 

িয়। উপ্টবাধি অনুষ্ঠাপ্টি িভািবর্ত্ব কপ্টরি জিাি সমা: 

জাপ্টয়দুল িক সমাল্লাএিবডবি, এমবডএি (অবর্বরক্ত িবিি), 

বিবিএটিবি।  সেড়মাি সময়াবে এ সকাপ্টি ত সমাট ২৪ জি 

কম তকর্তা অিংশগ্রিণ কপ্টরি। ২৯ আগস্ট ২০১৭ র্াবরখ 

সকাি তটি িমাপ্ত িয়। সকপ্টের সরক্টর (বিবিয়র িবিি) ড. 

এম আিলাম আলম িমািি অনুষ্ঠাপ্টি উিবস্থর্ বেপ্টলি।   

 

৮২র্ম এিএিবি প্রবশক্ষণাথীপ্টের িাপ্টথ সকপ্টের সরক্টর ড. এম আিলাম 

আলম ও সকাি ত প্রশািি 

 

৮২র্ম এিএিবি’র উিপ্টেষ্টা বেপ্টলি ড. এম আিলাম 

আলম, সরক্টর (বিবিয়র িবিি), বিবিএটিবি। সকাি ত 

িবরিালপ্টকর োবয়প্টত্ব বেপ্টলি সকপ্টের এমবডএি 

(অবর্বরক্ত িবিি) ড. সমাোঃ শািােৎ সিাপ্টিি মািমুে 

এিিং সকাি ত িমন্বয়প্টকর োবয়প্টত্ব বেপ্টলি ড. এি এম 

সজািাপ্টয়র এিামুল কবরম, িবরিালক, বিবিএটিবি ও 

জিাি বি এম সিিজীর আিপ্টমে, উি-িবরিালক, 

বিবিএটিবি। 

 

 

 

 

৮২র্ম বিবিয়র স্টাফ সকাি ত 

 

১১৬র্ম উচ্চর্র প্রশািি ও উন্নয়ি সকাি ত 

(এবিএবড)  
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৮৩র্ম বিবিয়র স্টাফ সকাপ্টি তর উপ্টবাধি অনুষ্ঠাি ১০ 

সিপ্টেম্বর ২০১৭ র্াবরখ অনুবষ্ঠর্ িয়।  সেড়মাি সময়াবে 

এ সকাপ্টি ত সমাট ৩২জি যুগ্ন-িবিি িেম তাোর কম তকর্তা 

অিংশগ্রিণ কপ্টরি। সকাি তটির উপ্টবাধি অনুষ্ঠাপ্টি 

িভািবর্ত্ব কপ্টরি ড. এম আিলাম আলম, সরক্টর 

(বিবিয়র িবিি), বিবিএটিবি। 

 

৮৩র্ম বিবিয়র স্টাফ সকাপ্টি তর উপ্টবাধি অনুষ্ঠাপ্টি সকপ্টের সরক্টর ড. এম 

আিলাম আলম এিিং সকাি ত উিপ্টেষ্টা জিাি রবিৎ কুমার সিিএিবডবি   
 

 

 

৮৩র্ম বিবিয়র স্টাফ সকাপ্টি তর উিপ্টেষ্টা বিপ্টিপ্টি িাবি তক 

িরামশ ত প্রোি কপ্টরি সকপ্টের সরক্টর ড. এম আিলাম 

আলম এিিং সকাি ত িবরিালক বিপ্টিপ্টি োবয়ত্ব িালি 

কপ্টরি সকপ্টের এমবডএি জিাি রবিৎ কুমার সিি 

এিবডবি । 

 

৮৩র্ম এিএিবি প্রবশক্ষণাথীপ্টের িাপ্টথ সকপ্টের সরক্টর ও সকাি ত প্রশািি 

িমন্বয়ক বিপ্টিপ্টি জিাি মুিােে মবিউর রিমাি, 

িবরিালক, বিবিএটিবি ও ড. সমাোঃ বমজানুর রিমাি, 

িবরিালক, বিবিএটিবি োবয়ত্ব িালি কপ্টরি। 

 

 

 

১৩ জুলাই ২০১৭ র্াবরখ Defense Services 

Command and Satff College, Dhaka 

িসত ৬৯ জি বিসিবশ প্রবিক্ষণার্থীিি ক াট ৩১০ জি 

প্রবিক্ষণার্থী িািংলাপ্টেশ সলাক-প্রশািি প্রবশক্ষণ সকে 

িবরেশ তি কপ্টরি। এ েপ্টলর সিতৃত্ব সেি Defense 

Services Command and Satff 

College এি িীফ ইন্সট্রাক্টি বরিগস বিয়াি কজিাসিল 

সিয়ে তাসি  সিাপ্টিি এডবিওবি, বিএিবি। বিবিএটিবিি িক্ষ 

কর্থস  তাসিিস  স্বা ত ক সেি এ বিএি জিাি িবিৎ 

কু াি কিি এিবিবি ।  

 

ক সেি অবিসটাবিয়াস   তবিবি য় অনুষ্ঠাি (িক্তব্য িাখসেি DSCSC 

এর িীফ ইন্সট্রাক্টি বরিগস বিয়াি কজিাসিল সিয়ে তাসি  সিাপ্টিি এডবিওবি, 

বিএিবি এিিং িাপ্টশ জিাি িবিৎ কু াি কিি এিবিবি , এমবডএি, বিবিএটিবি ) 

 

ি াল ১০.০০ ঘটি া িসত দুপুি ১৩.৩০ ঘটি া ির্ েন্ত 

ক সেি অবিসটাবিয়াস  DSCSC প্রবিক্ষণার্থীসিি 

িাসর্থ বিবিএটিবিি   ে তোসিি অবিজ্ঞতা বিবি য় িয়। 

এিিি DSCSC প্রবিক্ষণার্থীিা বিবিএটিবিি প্রবিক্ষণ 

৮৩র্ম বিবিয়র স্টাফ সকাি ত 

 

DSCSC এর প্রবশক্ষণাথীপ্টের বিবিএটিবি 

িবরেশ তি 
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সুবিধাবি ঘুসি কিসখি এিং দুপুি ১৪:০০ ঘটি ায় তািা 

ক ে তযা   সিি।  

 

 

 

SOS বিশু িল্লীি ক াট ৪৮ জি প্রবিক্ষণার্থী বিসয় ০৮ 

আ স্ট ২০১৭ তাবিখ বিবিএটিবিসত জাতীয় শুদ্ধািাি 

ক ৌিল এি উিি অধ েবিিি ব্যািী এ টি   েিালা 

অনুবষ্ঠত িয়।   েিালাটিি িবিিাল  বিসিসি িাবয়ত্ব 

িালি  সিি ক সেি িবিিাল  জিাি ক া: জাবিদুল 

ইিলা । 

 

এিওএি বিশু িল্লীি প্রবিক্ষণার্থীসিি িাসর্থ বিবিএটিবিি অনুষিি ে  

 

SOS বিশু িল্লীি প্রবিক্ষণার্থীসিি কিতৃত্ব কিি SOS 

বিশু িল্লীি প্র ল্প িবিিাল  জিাি ক া: িাইফুল 

ইিলা  এিং কপ্রাগ্রা  প্রধাি ি. ক া: আিিাফ কিািাইি। 

  েিালা কিসষ প্রবিক্ষণার্থীসিি বিবিএটিবি প্রবিক্ষণ 

সুবিধাবি ঘুসি কিখাসিা িয়। 

 

 

 

১২ জুলাই ২০১৭ তাবিখ অনুবষ্ঠত িয় দু ািব্যাবি 

Directorate of Registration (DoR) এি 

  ে তোসিি বিসয় ২য় বিপ্টশর্ বুবিয়াবে প্রবশক্ষণ 

সকাপ্টি তর িমািিী অনুষ্ঠাি। িমািিী অনুষ্ঠাপ্টি প্রধাি 

অবর্বথ বিপ্টিপ্টি উিবস্থর্ বেপ্টলি আইি, বিিার ও িিংিে 

বির্য়ক মন্ত্রণালপ্টয়র মািিীয় মন্ত্রী জিাি আবিসুল ি  

এ .বি।  

 

আইিমন্ত্রী জিাি আবিসুল ি  এ .বি বিসিষ বুবিয়াবি প্রবিক্ষণ ক াসি েি 

(DoR) ি ািিী অনুষ্ঠাসি িক্তব্য িাখসেি।  সে উিবিত ক সেি কিক্টি 

( াসে), বিিন্ধি িবরেপ্তপ্টরর মিািবরেশ তক (িাঁস ) এিং আইি ও বিিার 

বিভাপ্টগর িবিি (ডাপ্টি) 

 

বিপ্টশর্ অবর্বথ বিপ্টিপ্টি উিবস্থর্ বেপ্টলি আইি ও বিিার 

বিভাপ্টগর িবিি জিাি আবু িাসলি কিখ ক া: জবিরুল 

ি  এিিং বিিন্ধি িবরেপ্তপ্টরর মিািবরেশ তক জিাি  খাি 

ক া: আিদুল  ান্নাি। অনুষ্ঠাপ্টি িভািবর্ত্ব কপ্টরি 

সকপ্টের সরক্টর (বিবিয়র িবিি) ড. এম আিলাম 

আলম।  

 

আইিমন্ত্রীর িাপ্টথ সকপ্টের সরক্টর, আইি ও বিিার বিভাপ্টগর িবিি, বিিন্ধি 

িবরেপ্তপ্টরর মিািবরেশ তক, সকাি ত প্রশািি এিিং প্রবশক্ষণাথীবৃন্দ 

 

২য় বিপ্টশর্ বুবিয়াবে প্রবশক্ষণ সকাপ্টি তর সকাি ত উিপ্টেষ্টা 

বিপ্টিপ্টি োবয়ত্ব িালি কপ্টরি সকপ্টের এমবডএি ড. 

SOS (এিওএি) বিশু িল্লীি প্রবশক্ষণাথীপ্টের 

বিপ্টয় জার্ীয় শুদ্ধািার সকৌশল   েিালা 

 

DoR এি   ে তোসিি জন্য ২য় বিপ্টশর্ বুবিয়াবে 

প্রবশক্ষণ সকাপ্টি তর িমাবপ্ত 
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বরজওয়াি খাপ্টয়র এিিং সকাি ত িবরিালক ড. সমা: 

বমজানুর রিমাি।  

িমন্বয়ক বেপ্টলি ড. সমা: জহুরুল ইিলাম(উিিবরিালক) 

এিিং ড. সমা. মবশউর রিমাি(উিিবরিালক)। বলয়াপ্টজা 

কম তকর্তা বিপ্টিপ্টি োবয়ত্ব িালি কপ্টরপ্টেি জিাি শাহ্ 

সিওয়াজ, িিকারী িবরিালক, বিবিএটিবি। 

 

 

 

 

 
িািংলাপ্টেশ সলাক-প্রশািি প্রবশক্ষণ সকপ্টে অনুবষ্ঠর্ ৭৮ 

ও ৭৯র্ম বিবিয়র স্টাফ সকাপ্টি তর(SSC) 

প্রবশক্ষণাথীপ্টের Overseas Exposure Visit বিপ্টয় 

Feedback Seminar অনুবষ্ঠর্ িয় ১১ সিপ্টেম্বর 

২০১৭ র্াবরখ। অিরবেপ্টক   ১১২ ও ১১৩র্ম উচ্চর্র 

প্রশািি ও উন্নয়ি সকাপ্টি তর (ACAD) প্রবশক্ষণাথীপ্টের 

বিপ্টয়  Overseas Exposure Visit বিপ্টয় 

Feedback Seminar অনুবষ্ঠত িয় ১২ সিপ্টেম্বর 

২০১৭ ।  

 

বফিব্যা  কিব িাসি িক্তব্য িাখসেি ক সেি কিক্টি ি. এ  আিলা  

আল । িাসি ক সেি এ বিএি ও কিব িাি উিসিষ্টা ি. ক ািাম্মি আবু 

ইউসুফ 

 

উিযু তক্ত ২টি সিবমিাপ্টর প্রধাি অবর্বথ বিপ্টিপ্টি উিবস্থর্ 

বেপ্টলি ড. এম আিলাম আলম, সরক্টর, বিবিএটিবি। 

সিবমিার উিপ্টেষ্টা বিপ্টিপ্টি সকপ্টের এমবডএি ড. 

সমািােে আবু ইউসুফ এিিং সিবমিার িবরিালক 

বিপ্টিপ্টি কাজী িািাি ইমাম, িবরিালক, বিবিএটিবি 

োবয়ত্ব িালি কপ্টরি। বিবিয়র স্টাফ সকাপ্টি তর 

Feedback Seminar এর িমন্বয়ক বেপ্টলি জিাি 

সমািােে রাবজবুল ইিলাম (উিিবরিালক) এিিং জিাি 

এ এফ এম আমীর সিাপ্টিি (উিিবরিালক)। অিরবেপ্টক 

এবিএবড সকাপ্টি তর Feedback Seminar এর 

িমন্বয়ক বেপ্টলি ড. সরাপ্টকয়া ফািবমো (উিিবরিালক) 

এিিং জিাি িািাি মূর্তজা মাসুম (উিিবরিালক)। 

 

 

 

 

 

১৫ আগস্ট ২০১৭ র্াবরখ সকপ্টে   থা থ ম তাো ও 

ভািগাম্ভীপ্ট তর মধ্য বেপ্টয় জার্ীয় সশাক বেিি িাবলর্ 

িয়। বেিব্যািী অনুষ্ঠািমালার মপ্টধ্য জাবর্র জিক 

িঙ্গিন্ধু সশখ মুবজবুর রিমাি এর জীিিােপ্টশ তর বিবভন্ন 

বেক বিপ্টয় আপ্টলািিা করা িয়।  

 

জার্ীয় সশাকবেিপ্টির অপ্টলািিািভায় প্রধাি অবর্বথ ড. মবিউর রিমাি(িাঁ 

িাপ্টশ)। ডািিাপ্টশ সকপ্টের সরক্টর ড. এম আিলাম আলম 

 

আপ্টলািিা িভায় িভািবর্ত্ব কপ্টরি ড. এম আিলাম 

আলম, সরক্টর (বিবিয়র িবিি), বিবিএটিবি। আপ্টলািিা 

িভায় প্রধাি অবর্বথ বিপ্টিপ্টি উিবস্থর্ বেপ্টলি মািিীয় 

প্রধািমন্ত্রীর অথ তনিবর্ক বির্য়ক উিপ্টেষ্টা ড. মবিউর 

জার্ীয় সশাক বেিি ২০১৭ উে ািি 

 

 

Feedback Seminar on Overseas 

Study Tour 
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রিমাি। অনুষ্ঠাপ্টি প্রধাি িক্তা ড. মবিউর রিমাি 

িঙ্গিন্ধুর জীিপ্টির বিবভন্ন বেক, বিপ্টশর্ কপ্টর 

িািংলাপ্টেপ্টশর মাতৃভার্া ও স্বাধীির্া িিংগ্রাম র্থা 

সিািার িািংলা গড়ার স্বপ্ন োড়াও একটি স্বািলম্বী সেশ 

গড়ার স্বপ্টপ্নর কথা উপ্টল্লখ কপ্টরি। র্াোড়াও সকপ্টের 

বমবি অবডটবরয়াপ্টম বশশু বকপ্টশারপ্টের এক বিত্রাঙ্কি 

প্রবর্প্ট াবগর্া ও রিিা প্রবর্প্ট াবগর্া অনুবষ্ঠর্ িয় এিিং 

সকপ্টের মিবজপ্টে বিপ্টশর্ সোয়া মািবফপ্টলর আপ্টয়াজি 

করা িয়। 

 

জুলাই - সিপ্টেম্বর ২০১৭ সময়াপ্টে সপ্রর্প্টণ বিপ্টয়াবজর্ কম তকর্তাপ্টের আগমি ও প্রর্যাগমি িিংক্রান্ত র্থ্য: 

 

িাম িেবি স াগোি িেবল 

জিাি সমািােে ইব্রাবিম খবলল প্রকল্প িবরিালক (যুগ্ম িবিি), 

বিবিএটিবি’র প্রবশক্ষণ িক্ষমর্া 

বৃবদ্ধকরণ 

১৭/১০/২০১৭ ির্তমাি 

জিাি সমাোঃ আব্দুল িাকী িবরিালক (যুগ্মিবিি) - ০৪/০৯/২০১৭ (ই.আর.বড 

সর্ িিংযুক্ত) 

জিাি এ,প্টক এম, শামীম আক্তার  উি-িবরিালক (উিিবিি) - ২৪/০৭/২০১৭ (বিয়াম) 

জিাি কাজী িাপ্টয়মুজ্জামাি বিএি টু সরক্টর  

(বিবিয়র িিকারী িবিি) 

- ২৭/০৭/২০১৭ (এ টু আই) 

জিাি সমাোঃ িাইফুল আলম 

সিামািী   

উিিবরিালক  

(িিপ্ট াগী অধ্যািক) 

- ২০/০৮/২০১৭  

(অধ্যািক, মাউবশ) 

জিাি সমাোঃ জাবিদুল ইিলাম িবরিালক (উিিবিি) ২৩/০৮/২০১৭ ির্তমাি 

ড. সমািােে আমজাে সিাপ্টিি িবরিালক (উিিবিি) ২৩/০৮/২০১৭ ির্তমাি 

ড. সমাোঃ বমজানুর রিমাি িবরিালক (উিিবিি) ২২/০৮/২০১৭ ির্তমাি 

ড. সমাোঃ িাপ্টিায়ার জািাি ভূ ূঁইয়া িবরিালক (উিিবিি) ২২/০৮/২০১৭ ির্তমাি 

ড. আব্দুল আলীম খাি উি-িবরিালক, আরবিএটিবি, ঢাকা 

(উিিবিি) 

২৪/০৮/২০১৭ ির্তমাি 

জিাি সমাোঃ িাজমুল ইিলাম 

িরকার 

বিএি টু সরক্টর  

(বিবিয়র িিকারী িবিি) 

১৩/০৭/২০১৭ ির্তমাি 

সিগম সুিািা ইিলাম উিিবরিালক  

(বিবিয়র িিকারী িবিি) 

১৪/০৯/২০১৭ ির্তমাি 

সিগম সিপ্টলিা িারভীি উিিবরিালক  

(বিবিয়র িিকারী িবিি) 

২৯/১০/২০১৭ ির্তমাি 

 

 

জুলাই - সিপ্টেম্বর ২০১৭ সময়াপ্টে বিবিএটিবি’র অিিরপ্রাপ্ত কম তকর্তা-কম তিারী: 

ক্রোঃ িিং িাম িেিী বিআরএল গমপ্টির র্াবরখ 

১ জিাি সমাোঃ আমীর খিরু িিকারী িবরিালক ১৬/০৭/২০১৭ 

২ জিাি সমাোঃ কামরুজ্জামাি কযাপ্টফপ্টটবরয়া প্রবকউরপ্টমন্ট িিকাবর ০৮/০৮/২০১৭ 

৩ জিাি িওকর্ আলী বিিাি রক্ষক ১৮/০৮/২০১৭ 

৪ জিাি সমাোঃ আবজজুল িক সটকবিকযাল সুিারভাইজার ০১/০৯/২০১৭ 
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m¤úv`bv cwil` 

 

 

 

 

 

 

 

 

িভািবর্: 
 

ড. সমািােে আবু ইউসুফ 

এমবডএি (গপ্টির্ণা ও উিপ্টেশিা) 

বিবিএটিবি, িাভার 

 
িেস্য: 

সমাোঃ শবফকুল িক 

িবরিালক (গপ্টির্ণা ও উন্নয়ি) 

বিবিএটিবি, িাভার 

 

 

 
                
 

 

 

 

িম্পােক: 
  

সমা: সমার্াপ্টির সিািাইি 

উি-িবরিালক (এমআইএি) 

বিবিএটিবি, িাভার 

 

 

িিকারী িম্পােক: 

সমািােে িজরুল ইিলাম 

িিকারী প্রকাশিা কম তকর্তা 

বিবিএটিবি, িাভার 

 

 
 
 
 
 
 

 


