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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.২৫.০০২.১৮.২৭৮ তািরখ: 
১০ অে াবর ২০২০

২৫ আি ন ১৪২৭

িবষয:় সবাসবা   সহজ ীকরণসহজীকরণ   স মতাস মতা   ি রি র   লেলে   ইই   িদেনরিদেনর   কমশালায়কমশালায়   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।
: খা  ম ণালেয়র ০৮ অে াবর ২০২০ তািরেখর ১৩.০০.০০০০.০৪৪.৯৯.০০৫.২০.১৪০নং ারক।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য,  আগামী ১২-১৩ অে াবর, ২০২০ তািরখ ( িতিদন সকাল ৯.৩০ থেক  কের িবকাল ৪.৩০ পয )
খা  অিধদ েরর িশ ণ কে  (৭ম তলা) সবা সহজীকরণ স মতা ি র লে  া িবিধ অ সরন বক খা  ম ণালয় ক ক
আেয়ািজত এক  কমশালা অ ি ত হেব। উ  কমশালায় অংশ হণকারী িহেসেব খা  অিদদ েরর মেনানীত ০৫ জন কমকতােক
( .নং-১৬,২৩,২৪,২৫,২৬) মেনানয়ন দান করা হেয়েছ। উ  কমকতাগণ ইেতামে  খা  অিধদ ের ইেনােভশন আইিডয়া দািখল
কেরেছন এবং খা  ম ণালয় এর ইেনােভশন সভায় আইিডয়াস হ হীত হেয়েছ। উ  কতকতাগণ এক  কের ইেনােভশন আইিডয়া িনেয়
কাজ করেছন িবধায় মেনানীত কমকতাগেণর পিরবেত িন বিণত কমকতাগণেক খা  ম ণালয় ক ক আেয়ািজত এক  কমশালায়
অংশ হেণর জ  মেনানয়ন দান করা হেলা:

০১। জনাব এ. ক.এম আ র রহমান-আন-নাসীর, উপেজলা খা  িনয় ক, লাখাই, হিবগ  সং ি েত- কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা
অিধদ র, ঢাকা। 
০২। জনাব মাঃ রােসল সরকার, সহকারী উপ-পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা। 
০৩। জনাব ওয়ািহ ামান জািহদ, সহকারী উপ-পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
০৪। জনাব সরাত িবনেত আিনস, উপেজলা খা  িনয় ক, ক য়াদী, িকেশারগ  সং ি েত চসসা িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।০৫।
জনাব হ দ সােজ র রহমান, খা  পিরদশক, উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, রাদনগর, িম া সং ি েতঃ কি উটার নটওয়াক
ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা।

১০ -১০ -২০ ২০

সিচব
খা  ম ণালয়

সােরায়ার মাহ দ
মহাপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.২৫.০০২.১৮.২৭৮/১ তািরখ: ২৫ আি ন ১৪২৭
১০ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সহকারী সিচব ( বেদিশক সং হ), বেদিশক সং হ শাখা, খা  ম ণালয়

১০ -১০ -২০ ২০

ম র আলম 
িসে ম এনািল

. ১


