‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন’-সংক্রান্ত শর্শভন্ন প্রশিক্ষণ কর্মিালা পশরচালনার শনশর্ত্ত গঠিত/ততশর
ফযাশসশলটেেরস পুল এর র্াছাইকৃত কর্মকতমাটির তাশলকা
সাশর্ মক তত্ত্বার্ধাটন: র্শিপশরষি শর্ভাগ, জনপ্রিাসন র্িণালয় ও এটুআই যপ্রাগ্রার্।

‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন’ েংক্রান্ত রবরিন্ন প্ররিক্ষণ কর্মিালাি (৫/২ রিন, প্রজেক্ট রিোইন, িকুজর্জেিন, রিরিও এরিটং প্রভৃরি)
রিজোে ম পুজল ফ্যারেরলজেেি রিজেজব অন্তর্ভমক্ত িওয়াি প্রজয়ােনীয় পূব ম িিমাবলী/ববরিষ্ট্য:
১. ‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন’-রবষয়ক ৫/২ রিজনি কর্মিালাি অংিগ্রিণকািী িজি িজব;
২. পাঁচ রিজনি প্ররিক্ষক প্ররিক্ষণ ও রিন রিজনি প্ররিক্ষক প্ররিক্ষণ রিজেিাে ম সকাজে ম েফ্ল ের্ারি থাকজি িজব;
৩. ‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন’-রবষয়ক কর্পজক্ষ ২/৩ ব্যাচ কর্মিালা পরিচালনাি বাস্তব অরিজ্ঞিা থাকজি িজব;
৪. প্ররিক্ষণ কর্মিালাি শুরু সথজক সিষ পর্ মন্ত রনরবড়িাজব েম্পৃক্ত থাকাি র্ানরেকিা থাকজি িজব;
৫. প্ররিক্ষণ পিবিী ের্জয় উদ্ভাবন বাস্তবায়ন কার্ মক্রজর্ি ফ্জলাআপ কিাি আগ্রি ও েরিচ্ছা থাকজি িজব;
৬. উদ্ভাবনী কার্ মক্রর্ বাস্তবায়নকািী কর্মকিমা ফ্যারেরলজেেি রিজেজব অগ্রারিকাি প্রাি িজবন;
৭. উদ্ভাবজনি প্ররি আগ্রি ও সিাজর্ইন নজলে থাকা বাঞ্চনীয় ইিযারি।

একটি প্রশিক্ষণ কর্মিালার সফলতায় একজন যযাগ্য ফযাশসশলটেের যথাথ ম ভূশর্কা রাখটত পাটরন। ফযাশসশলটেের শনর্ মাচটন প্রটয়াজটন এটুআই এর সংশিষ্ট কর্মকতমার সাটথ যযাগাটযাগ করা যযটত পাটর।
•
•
•

‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক শিনব্যাপী যসশর্নার ও ২ শিটনর কর্মিালা এর্ং ‘যর্ন্টশরং’-শর্ষয়ক কর্মিালা: জনার্ যর্াহাম্মি র্াহবুবুর রহর্ান, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এক্সপাে ম, এটুআই,
০১৭১৬৩৭১৫৩৫ / ০১৬২২৪৩২০০০, mahbubur.rahman@a2i.gov.bd
‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক ৫ শিটনর কর্মিালা: জনার্ মুশনরা সুলতানা, ইটনাটভিন যেশনং যেশ্যাশলষ্ট, এটুআই, ০১৭১৬০২৬৮১৭, munira.sultana@a2i.gov.bd; জনার্ যর্া:
িহীদুল ইসলার্, ন্যািনাল কনসালটেন্ট-টেশনং যকা-অশেমটনিন, এটুআই, ০১৮১৪৮০৮২৮৬, shahid.najim@a2i.gov.bd
‘প্রটজক্ট শেজাইন’-শর্ষয়ক ৩ শিটনর কর্মিালা ও ইটনাটভিন যিা-টকশসং কর্মিালা: জনার্ অটিাক শর্শ্বাস, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এটসাশসটয়ে, এটুআই, ০১৭২৭২২৪৪৯৯,
ashoke.biswas@a2i.gov.bd

ফযাশসশলটেেরস পুল এর র্াছাইকৃত কর্মকতমাটির তাশলকা
ক্রর্

র্ন্ত্রণালয়/অরিিিি

নার্

র্ন্ত্রণালয়/রবিাগ/অরিিিজি কর্মিি সর্াে ফ্যারেরলজেেি- ২৬ েন
বিদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ ি. িাি সর্ািাম্মি োনাউল
1.
মন্ত্রণালয়
িক
বিদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ েনাব এ ট এর্ সর্াস্তফ্া
2.
মন্ত্রণালয়
কার্াল

পিবী

বিমর্ান কর্মস্থল ঠিকানা

সর্াবাইল

যুগ্ম েরচব

জ্বালানী ও খরনে েম্পি
রবিাগ

01720038610

sanaulhq@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন ও
৫ রিন

যুগ্ম-েরচব

রবদ্যযৎ রবিাগ

01558308848

kamal5648@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন

যুব উন্নয়ন অরিিিি

1712773232

msayeedmahbub@gmail.com

১ রিন, ২ রিন

স্বাস্থয অথ মনীরি ইউরনে

01760742724

khansuleman36@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন

পরিচালক
(প্ররিক্ষণ)
পরিচালক
(প্রিােন)

ইজর্ইল

র্ন্তব্য

3.

যুব ও ক্রীড়া র্ন্ত্রণালয়

েনাব র্রিক োঈি র্ািবুব

4.

স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ
র্ন্ত্রণালয়

েনাব সোজলর্ান খাঁন

5.

পরিকল্পনা র্ন্ত্রণালয়

েনাব সর্াোঃ র্ািবুবুি
িির্ান

উপ-েরচব

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও
মূল্যায়ন রবিাগ

০১৭১১১৩৪৩০৯

mahboob.coop@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন

6.

িথ্য র্ন্ত্রণালয়

েনাব প্রিাপ চন্দ্র রবশ্বাে

উপ-েরচব

বাংলাজিি েরচবালয়, ঢাকা

01711017293

protap21@gmail.com

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

েনাব খন্দকার নূরুল হক

বসবিয়র সহকারী
সবিি (প্রশাসি
শাখা-১) ও
কাউবিল অবিসার

পল্লী উন্নয়ি ও সমিায়
বিভাগ

01711965300

k_nurulhoq@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

েনাব সগালার্ সর্ািাম্মি
র্ভইয়া

উপরেচব

01716094068

semanz099@yahoo.com

েনাব সর্া: োজবি আলী

উপরেচব

01712507730

sabet300@gmail.com

েনাব সর্ািাম্মি আবুল
খাজয়ি

উপরেচব

01715081252

mkhayer5@gmail.com

7.

8.
9.
10.

স্থািীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ি ও
সমিায় মন্ত্রণালয়
িাক, সেরলজর্াগাজর্াগ ও
িথ্যপ্রযুরক্ত র্ন্ত্রণালয়
িাক, সেরলজর্াগাজর্াগ ও
িথ্যপ্রযুরক্ত র্ন্ত্রণালয়
িাক, সেরলজর্াগাজর্াগ ও
িথ্যপ্রযুরক্ত র্ন্ত্রণালয়

িথ্য ও সর্াগাজর্াগ প্রযুরক্ত
রবিাগ
িথ্য ও সর্াগাজর্াগ প্রযুরক্ত
রবিাগ
িথ্য ও সর্াগাজর্াগ প্রযুরক্ত
রবিাগ

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন
১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন
১ রিন, ২ রিন,
৫ রিন

একটি প্রশিক্ষণ কর্মিালার সফলতায় একজন যযাগ্য ফযাশসশলটেের যথাথ ম ভূশর্কা রাখটত পাটরন। ফযাশসশলটেের শনর্ মাচটন প্রটয়াজটন এটুআই এর সংশিষ্ট কর্মকতমার সাটথ যযাগাটযাগ করা যযটত পাটর।
•
•
•

‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক শিনব্যাপী যসশর্নার ও ২ শিটনর কর্মিালা এর্ং ‘যর্ন্টশরং’-শর্ষয়ক কর্মিালা: জনার্ যর্াহাম্মি র্াহবুবুর রহর্ান, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এক্সপাে ম, এটুআই, ০১৭১৬৩৭১৫৩৫ / ০১৬২২৪৩২০০০, mahbubur.rahman@a2i.gov.bd
‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক ৫ শিটনর কর্মিালা: জনার্ মুশনরা সুলতানা, ইটনাটভিন যেশনং যেশ্যাশলষ্ট, এটুআই, ০১৭১৬০২৬৮১৭, munira.sultana@a2i.gov.bd; জনার্ যর্া: িহীদুল ইসলার্, ন্যািনাল কনসালটেন্ট-টেশনং যকা-অশেমটনিন, এটুআই,
০১৮১৪৮০৮২৮৬, shahid.najim@a2i.gov.bd
‘প্রটজক্ট শেজাইন’-শর্ষয়ক ৩ শিটনর কর্মিালা ও ইটনাটভিন যিা-টকশসং কর্মিালা: জনার্ অটিাক শর্শ্বাস, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এটসাশসটয়ে, এটুআই, ০১৭২৭২২৪৪৯৯, ashoke.biswas@a2i.gov.bd

ক্রর্

র্ন্ত্রণালয়/অরিিিি

নার্

11.

বিদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ
মন্ত্রণালয়

েনাব আবুল িাসার
মমাহাম্মদ িখরুজ্জামাি

12.

েংেি েরচবালয়

েনাব সিৌরফ্ক ইর্ার্

13.

রিক্ষা র্ন্ত্রণালয়

েনাব িাজিলা আক্তাি

উপ-েরচব

14.

অথ ম র্ন্ত্রণালয়

েনাব োন্নাতুল সফ্িজিৌে

উপ-েরচব

15.

পরিকল্পনা র্ন্ত্রণালয়

সবগর্ রুরবনা সফ্িজিৌেী

উপ-েরচব

16.

েনপ্রিােন র্ন্ত্রণালয়

ি. অরর্িাি চক্রবিী

17.

আইি, বিিার ও সংসদ বিষয়ক
মন্ত্রণালয়

েনাব আল আোি সর্াোঃ
র্ািমুদ্যল ইেলার্

18.

েনপ্রিােন র্ন্ত্রণালয়

েনাব োরর্উল র্াসুি

19.

র্ৎস্য ও প্রারণ েম্পি র্ন্ত্রণালয়

েনাব োিন চন্দ্র েিকাি

20.

প্ররিিক্ষা র্ন্ত্রণালয়

েনাব োন্নাতুল সফ্িজিৌে

21.

কৃরষ র্ন্ত্রণালয়

েনাব আবদ্যল র্াজলক

22.

কৃরষ র্ন্ত্রণালয়

েনাব সিেওয়ানা িির্ান

পিবী

বিমর্ান কর্মস্থল ঠিকানা

সর্াবাইল

রবদ্যযৎ রবিাগ

1711154459

bilashz@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন

েংেি েরচবালয়

০১৭১২৭০৪৯৫০

Toufikimam74@gmail.com

১ রিন, ২ রিন

কাবরগবর ও মাদ্রাসা
বশক্ষা বিভাগ
অথ মবনরিক েম্পকম রবিাগ
বাংলাজিি পরিেংখ্যান
বুযজিা

01791144892,
01552325356
01817028244

sahela79@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন

ferdous09@yahoo.com

1751889349

rubina15818@yahoo.com

উপ-েরচব

বাংলাজিি েরচবালয়, ঢাকা

01712206644

amitavodvm@gmail.com

১ রিন, ২ রিন
১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন
১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

েিকািী
পরিচালক

রবচাি প্রিােন প্ররিক্ষণ
ইনরিটউে

1767185400

mahmudul09@gmail.com

রেরনয়ি েিকারি
েরচব (ওএেরি)

বাংলাজিি েরচবালয়, ঢাকা

০১৭৩৪৮৫৯৩৯০

samiul_masud@yahoo.com

র্ৎস্য অরিিিি

01718005175

sarkersc04@gmail.com

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

র্ভরর্ সিকি ম ও েিীপ
অরিিিি

01819164216

jferdous2810@gmail.com

১ রিন, ২ রিন

কৃরষ েম্প্রোিণ অরিিিি

0171624344

malekdae@gmail.com

কৃরষ েম্প্রোিণ অরিিিি

1717314837

tonu37@gmail.com

মািিীয় প্রবিমন্ত্রীর
একান্ত সবিি
রেরনয়ি েিকারি
েরচব

েিকািী
পরিচালক
(আইরেট)
চােম অরফ্োি
(বাউন্ডািী-০১)
উপজেলা কৃরষ
অরফ্োি (এল
আি)
সর্জরা কৃরষ
অরফ্োি

ইজর্ইল

র্ন্তব্য

১ রিন
১ রিন, ২ রিন
(সপ্রষজণ রিক্ষা
ছুটজি আজেন)

২ রিন, ৫ রিন
(রলি রিোিম)

১ রিন, ২ রিন

একটি প্রশিক্ষণ কর্মিালার সফলতায় একজন যযাগ্য ফযাশসশলটেের যথাথ ম ভূশর্কা রাখটত পাটরন। ফযাশসশলটেের শনর্ মাচটন প্রটয়াজটন এটুআই এর সংশিষ্ট কর্মকতমার সাটথ যযাগাটযাগ করা যযটত পাটর।
•
•
•

‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক শিনব্যাপী যসশর্নার ও ২ শিটনর কর্মিালা এর্ং ‘যর্ন্টশরং’-শর্ষয়ক কর্মিালা: জনার্ যর্াহাম্মি র্াহবুবুর রহর্ান, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এক্সপাে ম, এটুআই, ০১৭১৬৩৭১৫৩৫ / ০১৬২২৪৩২০০০, mahbubur.rahman@a2i.gov.bd
‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক ৫ শিটনর কর্মিালা: জনার্ মুশনরা সুলতানা, ইটনাটভিন যেশনং যেশ্যাশলষ্ট, এটুআই, ০১৭১৬০২৬৮১৭, munira.sultana@a2i.gov.bd; জনার্ যর্া: িহীদুল ইসলার্, ন্যািনাল কনসালটেন্ট-টেশনং যকা-অশেমটনিন, এটুআই,
০১৮১৪৮০৮২৮৬, shahid.najim@a2i.gov.bd
‘প্রটজক্ট শেজাইন’-শর্ষয়ক ৩ শিটনর কর্মিালা ও ইটনাটভিন যিা-টকশসং কর্মিালা: জনার্ অটিাক শর্শ্বাস, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এটসাশসটয়ে, এটুআই, ০১৭২৭২২৪৪৯৯, ashoke.biswas@a2i.gov.bd

ক্রর্

র্ন্ত্রণালয়/অরিিিি

23. কৃরষ র্ন্ত্রণালয়
24.
25.

ব্যাংক ও আরথ মক প্ররিষ্ঠান
রবিাগ
প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়

26. প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়

নার্

পিবী

েনাব র্ািফুে বিি ওিাব

মপ্রাগ্রামার ,
আইবসটি মসল।

েনাব ইফ্জিখাি আিজর্ি
েনাব কারনে ফ্াজির্া
েনাব সর্াোঃ িিীফুল
ইেলার্

বিমর্ান কর্মস্থল ঠিকানা

সর্াবাইল

ইজর্ইল

র্ন্তব্য

িাংলাদদশ ধাি গদিষণা
ইিবিটিউট

01715138826

skysony1988@yahoo.com

২ রিন

েিকািী
র্িাব্যবস্থাপক
গজবষণা কর্মকিমা

সবরেক ব্যাংক প্রিান
কার্ মালয়, ঢাকা
প্রাথরর্ক রিক্ষা অরিিিি

01716449755,
01552314062
01732394770

ahmedi@basicbanklimited.co
m

১ রিন, ২ রিন

রিক্ষা অরফ্োি

প্রাথরর্ক রিক্ষা অরিিিি

01722-925206

sharifulislamdpe@gmail.com

১ রিন, ২ রিন

অবিবরক্ত মজলা
প্রশাসক

মজলা প্রশাসদকর কায যালয়,
রাজিাড়ী

1711052132

khan_rebeka@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন

োব-জিরেষ্ট্রাি

বাোইল, োঙ্গাইল

০১৭১৬০০৮৮১৪

Shahazahan31@gmail.com

১ রিন, ২ রিন

সেলা প্রিােক

সেলা প্রিােজকি কার্ মালয়,
নওগাঁ

01629-139993 mizan4ict@yahoo.com

রবয়ার্ ফ্াউজন্ডিন, বগুড়া

01711066446

rofiq6810@gmail.com

01712582644

salahuddin1541@gmail.com

1673600172

tajkirbd@yahoo.com

1918007838

oli29bcs@gmail.com

২ রিন

ঢাকা রবিাজগ কর্মিি ফ্যারেরলজেেি= ০১ েন
1.

ঢাকা

েনাব মরদিকা খাি

েনাব সর্া: িািাোিান
আলী
িােিািী রবিাজগ কর্মিি ফ্যারেরলজেেি= ০৬ েন
েনাব সর্া: রর্োনুি
1.
িােিািী
িির্ান
2.

ঢাকা

2.

িােিািী

3.

িােিািী

4.

িােিািী

5.

িােিািী

েনাব সর্াোঃ আব্দুি িরফ্ক
েনাব সর্ািাম্মি
োলািউরিন
েনাব এ,মক,এম,
িাজবকর-উজ-জামাি
েনাব মমাোঃ ওবলউজ্জামাি

পরিচালক (উপেরচব)
উপপরিচালকস্থানীয় েিকাি
অরিরিক্ত সেলা
প্রিােক (োরব মক)
উপদজলা বিি যাহী
অবিসার

রবিাগীয় করর্িনাজিি
কার্ মালয়, িােিািী
সেলা প্রিােজকি কার্ মালয়,
িাঁপাইিিািগঞ্জ
মিলকুবি, বসরাজগঞ্জ

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন
১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন
১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন
১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন
১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

একটি প্রশিক্ষণ কর্মিালার সফলতায় একজন যযাগ্য ফযাশসশলটেের যথাথ ম ভূশর্কা রাখটত পাটরন। ফযাশসশলটেের শনর্ মাচটন প্রটয়াজটন এটুআই এর সংশিষ্ট কর্মকতমার সাটথ যযাগাটযাগ করা যযটত পাটর।
•
•
•

‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক শিনব্যাপী যসশর্নার ও ২ শিটনর কর্মিালা এর্ং ‘যর্ন্টশরং’-শর্ষয়ক কর্মিালা: জনার্ যর্াহাম্মি র্াহবুবুর রহর্ান, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এক্সপাে ম, এটুআই, ০১৭১৬৩৭১৫৩৫ / ০১৬২২৪৩২০০০, mahbubur.rahman@a2i.gov.bd
‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক ৫ শিটনর কর্মিালা: জনার্ মুশনরা সুলতানা, ইটনাটভিন যেশনং যেশ্যাশলষ্ট, এটুআই, ০১৭১৬০২৬৮১৭, munira.sultana@a2i.gov.bd; জনার্ যর্া: িহীদুল ইসলার্, ন্যািনাল কনসালটেন্ট-টেশনং যকা-অশেমটনিন, এটুআই,
০১৮১৪৮০৮২৮৬, shahid.najim@a2i.gov.bd
‘প্রটজক্ট শেজাইন’-শর্ষয়ক ৩ শিটনর কর্মিালা ও ইটনাটভিন যিা-টকশসং কর্মিালা: জনার্ অটিাক শর্শ্বাস, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এটসাশসটয়ে, এটুআই, ০১৭২৭২২৪৪৯৯, ashoke.biswas@a2i.gov.bd

ক্রর্

র্ন্ত্রণালয়/অরিিিি

নার্

েনাব সর্াোঃ রেিাজুল
ইেলার্
খুলনা রবিাজগ কর্মিি ফ্যারেরলজেেি= ০৪ েন
6.

িােিািী

1.

খুলনা

2.

খুলনা

3.

খুলনা

4.

খুলনা

5.

খুলনা

পিবী

বিমর্ান কর্মস্থল ঠিকানা

সর্াবাইল

উপদজলা বিি যাহী
অবিসার

সিিপুি, বগুড়া

01715-547257

siraj_reza@ymail.com

১ রিন

র্ন্তব্য

01712175397

monjuralam24@gmail.com

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

01712647629

ziaem09@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

ফুলিলা, খুলনা

01711432811

miamallar@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন

বাঘািপাড়া, র্জিাি

01716709994

shahnajhabib54@gmail.com

১ রিন, ২ রিন
১ রিন, ২ রিন

েনাব সর্া: রেয়াউি
িির্ান
েনাব আিজর্ি রেয়াউি
িির্ান
েনাব সর্াোোঃ িািনাে
সবগর্

েিকািী প্রকল্প
পরিচালক (উপেরচব)
অরিরিক্ত সেলা
প্রিােক (োরব মক)
উপজেলা রনব মািী
অরফ্োি
উপজেলা রনব মািী
অরফ্োি

েনাব িাজিলা পািিীন

সপ্রাগ্রার্ অরফ্োি

আঞ্চরলক র্রিলা রবষয়ক
অরিিিি

01715849582

shahealalatif@gmail.com

উপ-পরিচালক

সেলা প্রিােজকি কার্ মালয়,
রেজলে

01718515017

mmmahbubur048@gmail.com,

সফ্ঞ্চুগঞ্জ, রেজলে

০১৭১৬৫৯০৯৫০

beflourish_01@yahoo.com

রবিাগীয় করর্িনাি
অরফ্ে, রেজলে

1724266534

aclandsreemongal@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন

ফুলিলা, র্য়র্নরেংি

1711488602

sukalpa3333@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন (রলি

েনাব আবু োজয়ি সর্াোঃ
র্ঞ্জুি আলর্

রেজলে রবিাজগ কর্মিি ফ্যারেরলজেেি= ০২ েন
েনাব র্ীি সর্ািাম্মি
1.
রেজলে
র্ািবুবুি িির্ান
2.

রেজলে

েনাব আজয়িা িক

3.

রেজলে

েনাব নুরুল হুিা

উপজেলা রনব মািী
অরফ্োি
রেরনয়ি েিকািী
েরচব

এযািরর্রনজেটি
কনজিনিন সেোি রনর্মান
প্রকল্প
সেলা প্রিােজকি কার্ মালয়,
খুলনা

ইজর্ইল

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন
১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

ময়মিবসংহ রবিাজগ কর্মিি ফ্যারেরলজেেি=০২ েন
1.

ময়মিবসংহ

েনাব সুকল্প িাে

উপজেলা কৃরষ
অরফ্োি

রিোিম)

একটি প্রশিক্ষণ কর্মিালার সফলতায় একজন যযাগ্য ফযাশসশলটেের যথাথ ম ভূশর্কা রাখটত পাটরন। ফযাশসশলটেের শনর্ মাচটন প্রটয়াজটন এটুআই এর সংশিষ্ট কর্মকতমার সাটথ যযাগাটযাগ করা যযটত পাটর।
•
•
•

‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক শিনব্যাপী যসশর্নার ও ২ শিটনর কর্মিালা এর্ং ‘যর্ন্টশরং’-শর্ষয়ক কর্মিালা: জনার্ যর্াহাম্মি র্াহবুবুর রহর্ান, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এক্সপাে ম, এটুআই, ০১৭১৬৩৭১৫৩৫ / ০১৬২২৪৩২০০০, mahbubur.rahman@a2i.gov.bd
‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক ৫ শিটনর কর্মিালা: জনার্ মুশনরা সুলতানা, ইটনাটভিন যেশনং যেশ্যাশলষ্ট, এটুআই, ০১৭১৬০২৬৮১৭, munira.sultana@a2i.gov.bd; জনার্ যর্া: িহীদুল ইসলার্, ন্যািনাল কনসালটেন্ট-টেশনং যকা-অশেমটনিন, এটুআই,
০১৮১৪৮০৮২৮৬, shahid.najim@a2i.gov.bd
‘প্রটজক্ট শেজাইন’-শর্ষয়ক ৩ শিটনর কর্মিালা ও ইটনাটভিন যিা-টকশসং কর্মিালা: জনার্ অটিাক শর্শ্বাস, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এটসাশসটয়ে, এটুআই, ০১৭২৭২২৪৪৯৯, ashoke.biswas@a2i.gov.bd

ক্রর্

র্ন্ত্রণালয়/অরিিিি

নার্

েনাব মুকিাবদরুল
আহদমদ
রংপুর রবিাজগ কর্মিি ফ্যারেরলজেেি = ০৩ েন
2.

ময়মিবসংহ

1.

িংপুি

েনাব সর্া: হুর্ায়ন কবীি

2.

িংপুি

েনাব সর্া: আব্দুল র্ান্নান

েনাব সর্াোঃ আিিাফুল
ইেলার্
িট্টগ্রাম রবিাজগ কর্মিি ফ্যারেরলজেেি = ০৫ েন
3.

িংপুি

1.

চট্টগ্রার্

2.

চট্টগ্রার্

3.

চট্টগ্রার্

4.

চট্টগ্রার্

5.

চট্টগ্রার্

েনাব প্রকাি কারন্ত সচৌধুিী
েনাব মমাোঃ মাদজদ্যর
রহমাি খাি
েনাব সর্ািাম্মি
সর্ায়াজের্ সিাোইন
েনাব সর্াোঃ র্ােহুদ্যল
করবি
েনাব পঙ্কে বড়ুয়া

িবরশাল রবিাজগ কর্মিি ফ্যারেরলজেেি = ০২ েন
েনাব রিিাব উরিন
1.
বরিিাল
আিজর্ি
2.

বরিিাল

েনাব সর্াোঃ আিািাি রর্য়া

পিবী

বিমর্ান কর্মস্থল ঠিকানা

সর্াবাইল

ইজর্ইল

উপজেলা রনব মািী
অরফ্োি

সকন্দুয়া, সনত্রজকাণা

01717343510

muktaderulahmed@gmail.com

িংপুি

1712732389

kobirin@gmail.com

১ রিন, ২ রিন

01715004127

mannanfh354@gmail.com

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

০১৭৭০৮৪২২৮৪

aislam_75@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন

01711146535

prakash6649@gmail.com

01719915215

mazed.khan123@gmail.com

1817710204

moazzamcubd@yahoo.com

১ রিন, ২ রিন

01717000786

admchittagong@gmail.com

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

01716396070

pankaj.shiplu@gmail.com

১ রিন

01733373343

shihab.limon@gmail.com

১ রিন, ২ রিন

01703661071

atahar_md@yahoo.com,
miaathar84@gmail.com

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

রেরনয়ি সেলা
িথ্য অরফ্োি
অরিরিক্ত সেলা
প্রিােক (িােস্ব)
উপপরিচালকস্থানীয় েিকাি
উপ-পরিচালক
উপ-েরচব
সেলা প্রিােক
পরিচালক
অরিরিক্ত সেলা
ম্যারেজেে
েিকািী
করর্িনাি (র্ভরর্)
উপজেলা রনব মািী
অরফ্োি
উপজেলা রনব মািী
অরফ্োি

সেলা প্রিােজকি কার্ মালয়,
পঞ্চগড়
রবিাগীয় করর্িনাজিি
কার্ মালয়, িংপুি
িাঙ্গার্াট
সেলা প্রিােজকি কার্ মালয়,
চাঁিপুি
পরিজবি অরিিিি চট্টগ্রার্
অঞ্চল
সেলা প্রিােজকি কার্ মালয়,
চট্টগ্রার্
সেলা প্রিােজকি কার্ মালয়,
সনায়াখারল

সেলা প্রিােজকি কার্ মালয়,
ঝালকাঠী

র্ন্তব্য
১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন
১ রিন, ২ রিন
ও ৫ রিন

একটি প্রশিক্ষণ কর্মিালার সফলতায় একজন যযাগ্য ফযাশসশলটেের যথাথ ম ভূশর্কা রাখটত পাটরন। ফযাশসশলটেের শনর্ মাচটন প্রটয়াজটন এটুআই এর সংশিষ্ট কর্মকতমার সাটথ যযাগাটযাগ করা যযটত পাটর।
•
•
•

‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক শিনব্যাপী যসশর্নার ও ২ শিটনর কর্মিালা এর্ং ‘যর্ন্টশরং’-শর্ষয়ক কর্মিালা: জনার্ যর্াহাম্মি র্াহবুবুর রহর্ান, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এক্সপাে ম, এটুআই, ০১৭১৬৩৭১৫৩৫ / ০১৬২২৪৩২০০০, mahbubur.rahman@a2i.gov.bd
‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক ৫ শিটনর কর্মিালা: জনার্ মুশনরা সুলতানা, ইটনাটভিন যেশনং যেশ্যাশলষ্ট, এটুআই, ০১৭১৬০২৬৮১৭, munira.sultana@a2i.gov.bd; জনার্ যর্া: িহীদুল ইসলার্, ন্যািনাল কনসালটেন্ট-টেশনং যকা-অশেমটনিন, এটুআই,
০১৮১৪৮০৮২৮৬, shahid.najim@a2i.gov.bd
‘প্রটজক্ট শেজাইন’-শর্ষয়ক ৩ শিটনর কর্মিালা ও ইটনাটভিন যিা-টকশসং কর্মিালা: জনার্ অটিাক শর্শ্বাস, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এটসাশসটয়ে, এটুআই, ০১৭২৭২২৪৪৯৯, ashoke.biswas@a2i.gov.bd

সকাে ম ফ্যারেরলজেিন ও সকাে ম ের্ন্বয় : র্রন্ত্রপরিষি রবিাগ
ক্রর্
1.

বিমর্ান কর্মস্থল
র্রন্ত্রপরিষি রবিাগ

2.

নার্

পিবী

ঠিকানা

সর্াবাইল

ইজর্ইল

েনাব সর্া: আিিাফ্ সিাজেন

যুগ্ম েরচব

0171১০৫২৯৩৭

js_eg@cabinet.gov.bd

র্রন্ত্রপরিষি রবিাগ

েনাব সর্া: আিফ্াকুল আরর্ন মুকুে

উপেরচব

ই-গিজন মন্স িাখা
রেরিল সিরেজেিন ও োর্ারেক
রনিাপত্তা অরিিাখা

র্ন্তব্য
১ রিন

০১৯৭১৯৫২২৮৯

dc_sec@cabinet.gov.bd

১ রিন

3.

র্রন্ত্রপরিষি রবিাগ

েনাব সর্ািাম্মি োজিদ্যি িির্ান

উপেরচব

সুিােন অরিিাখা

০১৫৫২৩১০৯০৩

gg_sec@cabinet.gov.bd

4.

র্রন্ত্রপরিষি রবিাগ

েনাব সর্াো: রিরিন েবনর্

উপেরচব (েংযুক্ত)

ই-গিজন মন্স-২ অরিিাখা

০১৮১৬৪৫৭৮৬৫

eg_sec2@cabinet.gov.bd

১ রিন, ২
রিন
১ রিন, ২
রিন

সকাে ম ফ্যারেরলজেিন ও সকাে ম ের্ন্বয় : এটুআই
ক্রর্
1.
2.
3.
4.

বিমর্ান কর্মস্থল
এটুআই সপ্রাগ্রার্,
আইরেট রবিাগ
এটুআই সপ্রাগ্রার্,
আইরেট রবিাগ
এটুআই সপ্রাগ্রার্,
আইরেট রবিাগ
এটুআই সপ্রাগ্রার্,
আইরেট রবিাগ

নার্
েনাব মুরনিা সুলিানা
েনাব সর্া: রেয়াউল
ইেলার্
েনাব সর্ািাম্মি র্ািবুবুি
িির্ান
েনাব সর্াোঃ িিীদ্যল
ইেলার্

পিবী

ঠিকানা

ইজনাজিিন সররনং
সেশ্যারলষ্ট্ (উপেরচব)
ন্যািনাল কনোলজেে
(জিাজর্ইন সেশ্যারলষ্ট্)
কযাপারেট সিিলপজর্ে
এক্সপাে ম
ন্যািনাল কনোলজেে
(কযাপারেট সিিলপজর্ে)

আইরেট োওয়াি,
আগািগাঁও, ঢাকা
আইরেট োওয়াি,
আগািগাঁও, ঢাকা
আইরেট োওয়াি,
আগািগাঁও, ঢাকা
আইরেট োওয়াি,
আগািগাঁও, ঢাকা

সর্াবাইল

ইজর্ইল

র্ন্তব্য

01716026817

munira.sultana@a2i.gov.bd

রলজয়ন

01819448979,
01553283712

ziaul.islam@a2i.gov.bd

রলজয়ন

01716371535

mahbubur.rahman@a2i.gov.bd

01814808286

shahid.najim@gmail.com

একটি প্রশিক্ষণ কর্মিালার সফলতায় একজন যযাগ্য ফযাশসশলটেের যথাথ ম ভূশর্কা রাখটত পাটরন। ফযাশসশলটেের শনর্ মাচটন প্রটয়াজটন এটুআই এর সংশিষ্ট কর্মকতমার সাটথ যযাগাটযাগ করা যযটত পাটর।
•
•
•

‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক শিনব্যাপী যসশর্নার ও ২ শিটনর কর্মিালা এর্ং ‘যর্ন্টশরং’-শর্ষয়ক কর্মিালা: জনার্ যর্াহাম্মি র্াহবুবুর রহর্ান, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এক্সপাে ম, এটুআই, ০১৭১৬৩৭১৫৩৫ / ০১৬২২৪৩২০০০, mahbubur.rahman@a2i.gov.bd
‘নাগশরক যসর্ায় উদ্ভার্ন’-শর্ষয়ক ৫ শিটনর কর্মিালা: জনার্ মুশনরা সুলতানা, ইটনাটভিন যেশনং যেশ্যাশলষ্ট, এটুআই, ০১৭১৬০২৬৮১৭, munira.sultana@a2i.gov.bd; জনার্ যর্া: িহীদুল ইসলার্, ন্যািনাল কনসালটেন্ট-টেশনং যকা-অশেমটনিন, এটুআই,
০১৮১৪৮০৮২৮৬, shahid.najim@a2i.gov.bd
‘প্রটজক্ট শেজাইন’-শর্ষয়ক ৩ শিটনর কর্মিালা ও ইটনাটভিন যিা-টকশসং কর্মিালা: জনার্ অটিাক শর্শ্বাস, কযাপাশসটি যেভলপটর্ন্ট এটসাশসটয়ে, এটুআই, ০১৭২৭২২৪৪৯৯, ashoke.biswas@a2i.gov.bd

