
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট 
স র-৮, ট-৫/এ, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

bpi.gov.bd

িবষয:় নননন   ক াডারক াডার   কমকতােদরকমকতােদর   ’’মাসমাস   ময়াদীময়াদী  িবেশষিবেশষ   িনয়া িদিনয়া িদ   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন
দানদান   সেসে ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িবিপআই এর ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র কায েমর আওতায় িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/ অিধদ র / ায় শািসত
সং ার ৯ম বা ত  েডর কমকতােদর পশাগত উৎকষ সাধেনর মা েম দেশর ক ােণ িনেবিদত াণ কম  িহেসেব গেড় তালার িনিম  বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট ক ক ’মাস
ময়াদী (০৬ ফ য়াির -৩১ মাচ) িবেশষ িনয়ািদ িশ ণ সরাসির আেয়াজেনর জ  েয়াজনীয় ব া হণ করা হেয়েছ। 

২। মেনানয়েনর িবধােথ কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  দান করা হেলা:

ক. কােসর উে ৯ম বা ত  েডর ননক াডার কমকতাগেণর পশাগত উৎকষ ি র মা েম দেশর ক ােণ িনেবিদত াণ কম  িহেসেব গেড় তালা।
খ. িশ ণাথ র 

পযায়
িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/দ র /অিধদ র / ায় শািসত সং ার ৯ম ড বা ত  পযােয়র কমকতা।

গ. পা ম িফ ভ াট ও আই  তীত জন িত ১,৬০,০০০/-(এক ল  ষাট হাজার) টাকা মা । কাসিফ’র মে  কােসর বই, ই ারেনট ডাটা এলাউ সহ অ া  
আ ষি ক খরচ অ ।

ঘ. পা িচ ০৬  ে  ১৯  মিডউেলর আওতায় আ মািনক ১৬০  সশন পিরচালনা করা হেব:

৩। মিডউলস হ
Broad Them atic AreasBroad Them atic Areas Num ber ofNum ber of   

ModulesModules
ModuleModule Ses s ionsSes s ions

A Bangabandhu andBangabandhu and  
Banglades h StudiesBanglades h Studies

01 A. Bangabandhu Studies 40
B. Bangladesh Studies

02 Fundamentals of Foundation Training
03 Governmental System and Essential Laws
04 Human Rights, Child Rights and Gender Equality
05 Energy and Mineral Resources in Bangladesh

B Managem ent StudiesManagem ent Studies 06 Office Management 54
07 Organization and Human Resources Management 
08 Occupational Safety, Health & Environmental (HSE) 

Management
09 Service Rules and Regulations

C Financial Manag em entFinancial Manag em ent 10 Financial Management 19
11 Procurement Management
12 Audit Management: Objections and Disposals

D Developm ent StudiesDevelopm ent Studies 13 Macroeconomic Management and Development 25
14 Project Management
15 Sustainable Development Goals (SDGs)

E Skill Developm entSkill Developm ent 16 Basics of Computer Science, ICT Application, Presentation 
Skills and Creative Skills

22

17 Innovation and Change Management
18 Health Wellness, Physical Exercise & Sports and Car Driving
19 Departmental attachment

Total 19 160

৪ পা েমর ময়াদ ০৬ ফ য়াির -৩১ মাচ , ২০২২ ( ই মাস) ।
৫ িশ ণাথ র সং া ৩০ (স া )
৬ মেনানয়েনর শষ তািরখ ৩১ জা য়াির, ২০২১
৭ পা েমর িত অন ক া াস (আবািসক)

(৮) বছের েত ক কমকতা ৫০ (প াশ) ঘ ার িশ ণ নওয়ার এক  বা বাধকতা রেয়েছ। এই িশ ণ তা রণ করেব।
(৯) সংি  িনেয়াগ িবিধমালা অ যায়ী িশ ানিবস কাল ০২ ( ই) বছর, কােনা কােনা ে  অিতির  আরও এক বছরসহ িতন বছেরর মে  িনয়ািদ িশ ণসহ েযাজ  সকল িশ ণ
সমা  কের চা রীেত ায়ীকরেণর বা বাধকতা রেয়েছ। চা রীেত ায়ী না হেল / ায়ীকরণ শত রণ তীত উ  িশ া, পেদা িতসহ সংি  আিথক িবধা দােনর েযাগ থােক না।
এছাড়া চা রী ায়ী না হেল পনশন াি েত জ লতা ি  হয়। এজ  িনয়ািদ িশ েণ কমকতা মেনানয়ন িদেল সংি  িত ান যমন উপ ত হেব, তমিন িশ ণাথ গণও উপ ত
হেবন। উে , এ িত ােন িনয়ািদ িশ ণ দােনর যাবতীয় েযাগ িবধা ও ভৗত অবকাঠােমা িব মান আেছ।

(১০) উ  িশ ণ কােস সংি  ম ণালয়/ িবভাগ/ অিধদ র/ সং া থেক এক বা একািধক কমকতােক মেনানয়ন দয়ার জ  সিবনয় অ েরাধ করা হেলা। মেনানয়ন প  িবিপআই-এর

১

ারক ন র: ২৮.০৪.০০০০.০০৪.২৪.০০১.২২.৫ তািরখ: 
০৩ জা য়াির ২০২২

১৯ পৗষ ১৪২৮



মহাপিরচালক িকংবা পিরচালক ( .ও .) বরাবর রণ করা যােব। য কােনা েয়াজেন কাস পিরচালক ( মাঃ সািহ ামান, ঊ তন ব ািনক কমকতা- ০১৮৪১-৬৬৮৯৬১
ইেমইল- training.bpi.gov.bd@gmail.com) এবং কাস কাঅিডেনটর ( মাঃ িজসান ফারিদন, ব ািনক কমকতা-০১৭৫২-৯২২৯৫০ এবং মাঃ রিন রায়হান, ব ািনক কমকতা-
০১৯৬০-১৪৪০৪১)) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল িশ ণাথ গণ িবিপআই ওেয়বসাইট ( www.bpi.gov.bd ) এর ফাউে শন রিজে শন ফম

রণ কের Submit করেত পারেবন।

৩-১-২০২২

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান 

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
২) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/ঢাকা
৩) মহাপিরচালক , বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৪) মহাপিরচালক , হাইে াকাবন ইউিনট
৫) মহাপিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)
৬) জলা শাসক, 
চ াম/জামাল র/মািনকগ / িম া/রং র/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/ াদ র/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ /িদনাজ র/ ি গ /নারায়ণগ / লনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকা /নােটার/রা ামা /ক বাজার।/বােগরহাট/মা রা/ নায়াখা
৭) ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ, ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ এর কাযালয়, 
িবে ারক পিরদ র
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৯) ব াপনা পিরচালক , বাংলােদশ পে ািলয়াম এ ে ােরশন এ  াডাকশন কা ানী িলঃ 
(বােপ )
১০) ব াপনা পিরচালক, জালালাবাদ াস া িমসন এ া  িডি িবউশন িসে ম িলিমেটড
১১) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড
১২) ব াপনা পিরচালক , ব াপনা পিরচালক এর দ র, িসেলট াস িফ স িলিমেটড
১৩) ব াপনা পিরচালক, াস া িমশন কা ানী িলিমেটড (িজ িসএল)
১৪) ব াপনা পিরচালক, কণ লী াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৫) ব াপনা পিরচালক, িততাস াস া িমসন এ া  িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৬) ব াপনা পিরচালক, ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ানী িলিমেটড
১৭) ব াপনা পিরচালক, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড
১৮) ব াপনা  পিরচালক, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৯) ব াপনা পিরচালক, রবন াস কা ানী িলিমেটড
২০) ব াপনা পিরচালক, বড় িরয়া কাল মাইিনং কা ানী িলিমেটড (িবিসএমিসএল)
২১) ব াপনা পিরচালক, প া অেয়ল কা ানী িলিমেটড
২২) ােনিজং ডাইের র, মঘনা পে ািলয়াম িলিমেটড
২৩) ব াপনা পিরচালক, য না অেয়ল কা ানী িলিমেটড
২৪) ােনিজং ডাইের র , ই ান িরফাইনারী িলিমেটড
২৫) ব াপনা পিরচালক, এলিপ াস িলিমেটড
২৬) ব াপনা পিরচালক, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
২৭) ব াপনা পিরচালক, ই ান ি েক স াস িলিমেটড

মাঃ আিম ল ইসলাম
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ফান: +৮৮০২৮৯৩৩৩৩৪
ফ া : +৮৮০২৮৯৩৩৩৩৬

ইেমইল: dg@bpi.gov.bd

ারক ন র: ২৮.০৪.০০০০.০০৪.২৪.০০১.২২.৫/১(৩) তািরখ: ১৯ পৗষ ১৪২৮
০৩ জা য়াির ২০২২

অ িলিপ (সদয ়অবগিতর জ ): 
১) িসিনয়র সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয়।
২) চয়ার ান, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
৩) চয়ার ান, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)

৩-১-২০২২
মাঃ আিম ল ইসলাম 

মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

২


