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ারক ন র: ৩৭.০৭.০০০০.০১৯.২৫.০০১.২১.১৪১ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২১

১৯ আি ন ১৪২৮

িবষয:় “Basic Procurement Training (3 Weeks)” “Basic Procurement Training (3 Weeks)” িশ ণিশ ণ   মেনানয়নমেনানয়ন   সং াসং া ।।
: ২১.০০.০০০০.৩৭১.২৫.১৬৬.১৯-২৮৪, তািরখ২০/০৯/২০২১, ২১.০০.০০০০.৩৭১.২৫.১৬৬.১৯-২৮৫,

তািরখ২০/০৯/২০২১,
       
        স াল িকউরেম  টকিনক াল ইউিনট (িসিপ ইউ) ক ক আগামী ০৯/১০/২০২১ হেত ২৬/১০/২০২১,
১১/১০/২০২১ হেত ২৮/১০/২০২১ এবং ২৩/১০/২০২১ হেত ০৯/১১/২০২১ পয  ইি িনয়ািরং াফ কেলেজ (ইএসিসিব)-
ত অ ে য় “Basic Procurement Training (3 Weeks)” িশ েণর িতন  কাস [Course
No-T1-R(B-48), [Course No-T1-NR(B-17) এবং [CourseNo-T1-NR(B-18)]  িশ েণ
িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলা:

কাসকাস   [Course No-T1-R(B-48)] [Course No-T1-R(B-48)] ০৯০৯//১০১০ //২০২১২০২১   হ েতহেত   ২৬২৬ //১০১০ //২০২১২০২১
িমক নাম ও পদিব কম াল ফান, মাবাইল ও ই- মইল

০১ খােলদা নািগস বা
সহকারী েকৗশলী

িড় াম জলা ০১৩১৩ ০৩৩ ৫৫৪
ae1_kur@eedmoe,gov.bd

০২ িফয়া লতানা
সহকারী েকৗশলী

িদনাজ র জলা ০১৭১৫ ৪১২ ৫০২
engineersufia@gmail.com

০৩ জনাব সয়দ আলী ামান সহকারী 
েকৗশলী

জামাল র জলা ০১৭১0-066 696
Alimuzzaman1975@gmail.com

০৪ জনাব মা: আেলক হােসন
সহকারী েকৗশলী

 িম া জলা 01817-749349
jewelalek@gmail.com

কাসকাস   [Course No-T1-NR(B-17)] [Course No-T1-NR(B-17)] ১১১১ //১০১০ //২০২১২০২১   হ েতহেত   ২৮২৮ //১০১০ //২০২১২০২১
িমক নাম ও পদিব কম াল ফান, মাবাইল ও ই- মইল

০১ জনাব মা; িসরা ল ইসলাম
সহকারী েকৗশলী

ধান কাযালয়, ঢাকা। ০১৭১১-২৮৭২১৮
islamsirajuleed@gmail.com

০২ হলতা রায়
সহকারী েকৗশলী

ধান কাযালয়, ঢাকা। ০১৬৩২০২৭৫২৫
s nehelata.eed@gm ail.coms nehelata.eed@gm ail.com

০৩ জনাব রজনী মার চাকমা
সহকারী েকৗশলী

খাগড়াছিড় জলা 01556700934
rajanichakma৬৮gmail.com

০৪ জনাব খান মা: িজ র রহমান
সহকারী েকৗশলী

বােগরহাট জলা 01711-176 043
Zrkhan373@gmail.com

কাসকাস   [CourseNo-T1-NR(B-18)] [CourseNo-T1-NR(B-18)] ২৩২৩//১০১০ //২০২১২০২১   হ েতহেত   ০৯০৯//১১১১ //২০২১২০২১
িমক নাম ও পদিব কম াল ফান, মাবাইল ও ই- মইল

০১ জনাব মাহা দ আ ল হােসন
সহকারী েকৗশলী

ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৭১১-১৫৪৩৮৮
m aheed23@gm ail.omm aheed23@gm ail.om

১



০২ জনাব মা: সােহব আলী
সহকারী েকৗশলী

ি য়া জলা ০১৭১২-৭০৮৯৩৪
ae1_kus@eedmoe,gov.bd

০৩ জনাব মা: মিফ ল ইসলাম
সহকারী েকৗশলী

ধান কাযালয়, ঢাকা। ০১৭৩১-৯২৬ ৯৬৯
m afiqulis lam 73@gm ail.comm afiqulis lam 73@gm ail.com

০৪ জনাব অ পম ব য়া
সহকারী েকৗশলী

চ াম জলা। 01712-202750
anupameed@gmail.com

২.০     উি িখত িশ েণ কাস [Course No-T1-R(B-48)]-এর অংশ হণকারীগণেক সকাল ৮:৩০ িমিনেট  
ইি িনয়ািরং াফ কেলজ, বাংলােদশ (ইএসিসিব), চর বউিছয়া, গজািরয়া, ি গ  এবং কাস [Course No-T1-
NR(B-17)] ও কাস [Course No-T1-NR(B-18)] অংশ হণকারীগণেক আইইিব রমনা, ঢাকা ক া াস এ
উপি িত থাকার জ  বলা হেলা।

৪-১০-২০২১

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

( মা. আির র রহমান)
ধান েকৗশলী ( ন দািয় )
ফান: ০২-২২৩৩৮২৮৫৬

ফ া : ০২-২২৩৩৮২৮৫৬
ইেমইল: ce@eedmoe.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসিনয়র সহাকরী সিচব ( িশ ণ সহকারী) িসিপ ইউ, শের বাংলা নগর, ঢাকা।

ারক ন র: ৩৭.০৭.০০০০.০১৯.২৫.০০১.২১.১৪১/১(৯) তািরখ: ১৯ আি ন ১৪২৮
০৪ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব , শাসন ও অথ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) অিতির  সিচব , উ য়ন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ত াবধায়ক েকৗশলী-১/২/৩ ধান কাযালয়/ চ াম/ লনা/রং র সােকল।
৫) িনবাহী েকৗশলী- ড  ১/২/৩/৪, ধান কাযালয়/

িড় ামা/িদনাজ র/জামাল র/ িম া/খাগড়াছিড়/বােগরহাট/ ি য়া/চ াম জলা।
৬) সহকারী েকৗশলী জনাব.................. িশ া েকৗশল অিধদ র
৭) সহকারী া ামার, িশ া েকৗশল অিধদ র (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৮) িপএ  পিরচালক ( শাসন ও অথ), িশ া েকৗশল অিধদ র
৯) িপএ-  ধান েকৗশলীর, িশ া েকৗশল অিধদ র

৪-১০-২০২১
( মা. আির র রহমান) 

ধান েকৗশলী ( ন দািয় )

২


