
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সরকাির আবাসন পিরদ র 

শাসন ( ক ীয়) শাখা 
www.doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১৬.০১.০০৪.১৮.৩৮১ তািরখ: 
১৩ জা য়াির ২০২০

২৯ পৗষ ১৪২৬

িবষয়: জা য়ািরজা য়াির--জনুজনু  ২০২০২০২০  ময়ােদময়ােদ  অ ি তবঅ ি তব   িবিভিবিভ   িশ ণিশ ণ  কােসকােস  িশ ণাথীিশ ণাথী  মেনানয়নমেনানয়ন  সংেগসংেগ।।
সূ : ারক নং ০৫.০১.০০০০.০৬১.১৬.০০৩.০৮.৩০৭০(৩১৫), তািরখঃ ২০/১১/২০১৯।
উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত জানােনা যাে  য, আ িলক লাক শাসন িশ ণ কে  ২০১৯-২০২০ অথ
বছের (জা য়াির-জুন) ২য় ০৬(ছয়) মােস অ ি তব  িন বিণত িশ ণ কােস অংশ হেণর িনিমে  সরকাির
আবাসন পিরদ েরর িনে া  কমচারীগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলাঃ

: 
নং

কমকতার নাম, পদবী িশ েণর নাম ময়াদ/তািরখ ান

১



১ জনাব লাবনী রাহা
অিফস সহকারী কাম 
কি উটার মু া িরক

Office Management 
and ICT Course

১২/০১/২০১৯ হেত 
২৩/০১/২০১৯
(১২ িদন)
সকাল ০৯.০০ ঘিটকা-িবকাল 
০৫.০০ ঘিটকা।

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

আ িলক লাক 
শাসন ক , 

৪৯, িনউ 
ই াটন, 
ঢাকা-১০০০।

২ জনাব মা: মিফজুর রহমান
উ মান সহকারী 

Fundamental Training 
Course

০৩/০২/২০১৯ হেত 
২৩/০২/২০১৯
(২১ িদন)
সকাল ০৯.০০ ঘিটকা-িবকাল 
০৫.০০ ঘিটকা।

৩ জনাব মা: হািফজুর রহমান
সহকারী িহসাব র ক

Financial Management 
course

০৯/০২/২০১৯ হেত 
২০/০২/২০১৯
(১২ িদন)
সকাল ০৯.০০ ঘিটকা-িবকাল 
০৫.০০ ঘিটকা।

৪ জনাব অিমত পাল
অিফস সহায়ক

Fundamental Training 
Course

০২/০৩/২০১৯ হেত 
১৫/০৩/২০১৯
(১৪ িদন)
সকাল ০৯.০০ ঘিটকা-িবকাল 
০৫.০০ ঘিটকা।

৫ জনাব মৗ মী খ কার
অিফস সহকারী কাম 
কি উটার মু া:

Information and 
Communication 
Technology ICT 
Course

০৮/০৩/২০১৯ হেত 
১৯/০৩/২০১৯
(১২ িদন)
সকাল ০৯.০০ ঘিটকা-িবকাল 
০৫.০০ ঘিটকা।

৬ জনাব মা: আবলু খােয়র 
িময়া
নািজর

Fundamental Training 
Course

০৬/০৪/২০১৯ হেত 
২৬/০৪/২০১৯
(২১ িদন)
সকাল ০৯.০০ ঘিটকা-িবকাল 
০৫.০০ ঘিটকা।

৭ জনাব আকিলমা
অিফস সহায়ক

Fundamental Training 
Course

১৯/০৪/২০১৯ হেত 
২৩/০৪/২০১৯
(০৫ িদন)
সকাল ০৯.০০ ঘিটকা-িবকাল 
০৫.০০ ঘিটকা।

৮ জনাব তালাশ উি ন
উ মান সহকারী 

Fundamental Training 
Course

০১/০৬/২০১৯ হেত 
২১/০৬/২০১৯
(২১ িদন)
সকাল ০৯.০০ ঘিটকা-িবকাল 
০৫.০০ ঘিটকা

৯ জনাব মা: মিনর হােসন
অিফস সহায়ক

Fundamental Training 
Course

০৮/০৬/২০১৯ হেত 
২১/০৬/২০১৯
(১৪ িদন)
সকাল ০৯.০০ ঘিটকা-িবকাল 
০৫.০০ ঘিটকা।

২



উে খ , উ  িশ ণ কােস অংশ হেণর িনিমে  মেনানয়ন া  কমচারীগণেক িশ ণ র তািরখ হেত
কম ল থেক অবমিু  দান করা হেলা।

১৩-১-২০২০

উপপিরচালক
উপ-পিরচালক-এর দ র, আ িলক লাক শাসন 

িশ ণ ক , ঢাকা

আ ু া -আল- নামান
সহকারী পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯৫৪৬৩১১
ইেমইল: adminsec@doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১৬.০১.০০৪.১৮.৩৮১/১ তািরখ: ২৯ পৗষ ১৪২৬
১৩ জা য়াির ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ-পিরচালক (সকল), সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) সহকারী পিরচালক (সকল), সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৩) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ২য় ১২ তলা সরকাির অিফস ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা
৪) িমক ১ হেত িমক ৯-এ উি িখত কমচারী, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা
৫) িহসাব র ক, িবল শাখা, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৬) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, পিরচালেকর দ র,সরকাির আবাসন পিরদ র,
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৭) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, অিতির  পিরচালেকর দ র,সরকাির আবাসন
পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

১৩-১-২০২০

আ ু া -আল- নামান 
সহকারী পিরচালক

৩
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