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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.১২.০০৩.১৯-৩৯ তািরখ: 
০৪ লাই ২০১৯

২০ আষাঢ ়১৪২৬

িবষয:় আগামীআগামী  ০৬০৬   লাইলাই  –  – ২২২২   লাইলাই   ২০১৯২০১৯  ি ঃি ঃ  ময়ােদময়ােদ  Engineering Staff College, Engineering Staff College,
Bangladesh (ESCB), Gazaria, Munshigonj-Bangladesh (ESCB), Gazaria, Munshigonj-এএ  অ ি তঅ ি ত  3 week training 3 week training
on Procurement of Goods, Works and Services-on Procurement of Goods, Works and Services-এএ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   ছাড়পছাড়প

দানদান ।।
: িসিপ ইউ-এর ারক নং-২১.০০.০০০০.৩৭১.২৫.১৬৬.১৯-১১১, তাং-৩০ ন ২০১৯ ি ঃ।

          উপ  িবষয়  পে র বরােত আগামী ০৬ লাই – ২২ লাই ২০১৯ ি ঃ ময়ােদ িসিপ ইউ,
আইএমইিড, পিরক না ম ণালয় ক ক আেয়ািজত Engineering Staff College, Bangladesh
(ESCB), Gazaria, Munshigonj-এ অ ে য় 3 week training on Procurement of
Goods, Works and Services-এ অংশ হেণর জ  বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ
ইনি উট (বারটান) এর া ামার জনাব এ, ক, এম মা ফা কামাল হািবব- ক অ  ০৪ লাই ২০১৯ অপরা
হেত অব  করা হেলা। িশ ণ সমাি র পর যথা িনয়েম িতিন কম েল যাগদান করেবন।

৪-৭-২০ ১৯

মহাপিরচালক
মহাপিরচালক (িসিপ ইউ)
বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ

কাজী আ ল কালাম
পিরচালক ( শাসন ও অথ)

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.১২.০০৩.১৯-৩৯/১(৮) তািরখ: ২০ আষাঢ ়১৪২৬
০৪ লাই ২০১৯

অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়)): 
১) ধান ব ািনক কমকতা (চঃদাঃ) (সকল)
২) ক. এম. আলী নওয়াজ, িনং কা-অিডেনটর, মহাপিরচালক (িসিপ ইউ), শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৩) এ, ক, এম, মা ফা কামাল হািবব, া ামার, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
৪) ি গত সহকারী, িনবাহী পিরচালক- এর দ র, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা (িনবাহী পিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৫) িশ ণ/িহসাব শাখা, বারটান, ঢাকা।

১



৬) অিফস কিপ/সংি  নিথ, বারটান, ঢাকা।
৭) ি গত নিথ, বারটান, ঢাকা।

৪-৭-২০ ১৯

মাঃ মাহ েজর রহমান 
শাসিনক কমকতা

২


