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অিবলে  
সীিমত

ারক ন র: ৪৩.২৩.৪৭৮৫.০০০.২৫.০০৭.১৯.২৮৬ তািরখ: 
২২ আগ  ২০১৯

৭ ভা  ১৪২৬

িবষয:় সে রসে র //২০১৯২০১৯  মােসরমােসর   িব িভিবিভ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন   আহবানআহবান ।।
: আরিপএ িস এর ারক ন র: ০৫.০১.৪০০০.০০৩.২৫.০০১.১৮.২৪, তািরখ: ০১-০৮-২০১৯।

উপ  িবষয় ও ব  পে র ি েত িশ েণ িন িলিখত িশ ণাথ  মেনানয়ন দান করা হল।
িমকিমক   

নংনং::
িশ ণাথ রিশ ণাথ র  

ন ামন াম,  ,  পদবীপদবী ,,   
অিফসঅিফস  কান াকান া

মাবাইলমাবাইল   
ন রন র,  ,  ফ াফ া   
ন রন র ( (য িদয িদ   
থােকথােক ))

িনজিনজ   দ েররদ েরর  ই েমইলইেমইল   কান াকান া েবেব  িশ েণরিশ েণর  
িববরণিববরণ

2  Office Management and ICT Course (Grade 10 to 12)
১. মা. হলাল উি ন 

মাত র
ইমাম
বােগরহাট জা ঘর, 
ষাটগ জু 
মসিজদ, বােগরহাট।

০১৭৩১-৯৬৯৬২২ bagerhatmuseum@yahoo.com Fundamental 
Training 
Course

2  e-Nothi Course (Grade 13 to16)
১. মা: বাকী িব াহ

লাইে রীয়ান 
কাম কাে ািডয়ান
রবী  বািড়, 
িশলাইদহ, ি য়া

০১৭১৭-১২৬২৬৭ shayedcu@yahoo.com Fundamental 
Training 
Course

২. ফারহানা ইয়াসিমন
অিফস সহকারী
আ িলক 
পিরচালেকর 
কাযালয়, লনা।

০১৯১১-২৯৬০০৩ farhana_lina@ yahoo.com Fundamental 
Training 
Course

11  Fundamental Training Course (Grade 13 to 16)
১. িবজয় মার ঘাষ

াট া িরক
আ িলক 
পিরচালেকর 
কাযালয়, লনা।

০১৭২৫-১৭৪০৮৮ Bijoyghosh070@ gmail.com Fundamental 
Training 
Course

14  Fundamental Training Course (Grade 17 to 20)
১. মা. মিন ামান

জা ঘর পিরচারক
বিরশাল িবভাগীয় 
জা ঘর, বিরশাল

০১৭১০-১১৩২৫২ divisionalmuseum.barisal@gmail.com িশ ণ নই

nd

nd

th

th

১



২. মা. ল ইসলাম
িনরাপ া হরী
বােগরহাট জা ঘর, 
বােগরহাট।
(বতমােন সাত ীরা 

িড়ঝাড়া িঢিবেত 
সং )

০১৭৬৫-৯৮৩৫০৪ bagerhatmuseum@yahoo.com িশ ণ নই

                                                                 
 কাযােথ:
১.  কাে ািডয়ান, বােগরহাট জা ঘর, বােগরহাট।
২. কাে ািডয়ান, রবী  বািড়, িশলাইদহ, ি য়া।
৩. সহকারী কাে ািডয়ান, বিরশাল িবভাগীয় জা ঘর, বিরশাল।
৪. মা: হলাল উি ন মাত র, ইমাম, বােগরহাট জা ঘর, বােগরহাট (০১-০৯-২০১৯ তািরখ থেক ১২-০৯-২০১৯ তািরখ পয

িশ ণ হেণর ােথ সকাল ৯.০০ ঘ কায় এক কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিবসহ আ িলক লাক- শাসন িশ ণ ক  বয়রা,
লনায় গমেনর জ  বলা হল)। 

৫. মা: বাকী িব াহ, াগারীক তথা িজ াদার, রবী  বািড়, িশলাইদহ, ি য়া। (১৫-০৯-২০১৯ তািরখ থেক ১৯-০৯-২০১৯
তািরখ পয  িশ ণ হেণর ােথ সকাল ৯.০০ ঘ কায় এক কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিবসহ আ িলক লাক- শাসন িশ ণ
ক  বয়রা, লনায় গমেনর জ  বলা হল)।

৬. িবজয় মার ঘাষ, াট া িরক, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা (০১-০৯-২০১৯ তািরখ থেক ২১-০৯-২০১৯ তািরখ
পয  িশ ণ হেণর ােথ সকাল ৯.০০ ঘ কায় এক কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিবসহ আ িলক লাক- শাসন িশ ণ ক
বয়রা, লনায় গমেনর জ  বলা হল)।
৭. ফারহানা ইয়াসিমন, অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর, আ িলক পিরচালেকর কাযালয়, লনা ১৫-০৯-২০১৯
তািরখ থেক ১৯-০৯-২০১৯ তািরখ পয  িশ ণ হেণর ােথ সকাল ৯.০০ ঘ কায় এক কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিবসহ
আ িলক লাক- শাসন িশ ণ ক  বয়রা, লনায় গমেনর জ  বলা হল)।
৮. মা: মিন ামান, জা ঘর পিরচারক, বিরশাল িবভাগীয় জা ঘর, বিরশাল (০৮-০৯-২০১৯ তািরখ থেক ২১-০৯-২০১৯ তািরখ
পয  িশ ণ হেণর ােথ সকাল ৯.০০ ঘ কায় এক কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিবসহ আ িলক লাক- শাসন িশ ণ ক
বয়রা, লনায় গমেনর জ  বলা হল)। 
৯. মা. ল ইসলাম, িনরাপ া হরী,  বােগরহাট জা ঘর, বােগরহাট (বতমােন িড়ঝাড়া  িঢিবেত সং ) (০৮-০৯-২০১৯
তািরখ থেক ২১-০৯-২০১৯ তািরখ পয  িশ ণ হেণর ােথ সকাল ৯.০০ ঘ কায় এক কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিবসহ
আ িলক লাক- শাসন িশ ণ ক  বয়রা, লনায় গমেনর জ  বলা হল)।                                                              
            

২২-৮-২০ ১৯

উপপিরচালক
আ িলক লাক শাসন িশ ণ ক , লনা

আফেরাজা খান িমতা
আ িলক পিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৩.৪৭৮৫.০০০.২৫.০০৭.১৯.২৮৬/১(৩) তািরখ: ৭ ভা  ১৪২৬
২২ আগ  ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, ত  অিধদ র
২) াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর, সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র, লনা

২



৩) অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক- , সহকারী পিরচালেকর শাখা, আ িলক পিরচালক দ র,
লনা

২২-৮-২০ ১৯

আফেরাজা খান িমতা 
আ িলক পিরচালক

৩


