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দেশলর বাইশর বববভন্ন fË¢nrZ/দবমনার/ওয়ার্কলশে অংলগ্রশের জন্য র্মর্কতাশের তথ্য-উোত্ত ও ব্যবিগত তথ্যাবে বনম্নরূপঃ 
 

 
fËn¡pe    

  

ক্রবমর্ 

নং 
র্ম কর্তকার নাম, েেবী ও আইবি নং 

জন্ম তাবরখ ও 

বনজ দজা 

চার্বরশত 

দযাগোশনর 

তাবরখ 

আই, এম ই 

ববভাশগ 

দযাগোশনর 

তাবরখ 

বলক্ষাগত 

দযাগ্যতা 

এ ববভাশগ দযাগোশনর ের ভ্রমেকৃত 

দেশলর নাম ও দময়াের্া 

 

আশয়াজর্ মন্ত্রোয়/ববভাগ/ 

ংস্থা 

(প্রবলক্ষে/বলক্ষা ফর/ 

অন্যান্য) 

প্রস্তাববত ববশেবলর্ ভ্রমে (এখনও 

দয ভ্রমে বাস্তবায়ন য়বন) 

ব কশমাট/ববগত 

০১ (এর্) বছশর 

ববশেল ভ্রমশের 

বববরে/মন্তব্য 

1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

1.  জনাব দমাোঃ মবফজু ইাম 

ভারপ্রাপ্ত বচব  

আইবি নং- ৩৫৪৫ 

  ০২/০২/২০১৭      

2.  জনাব আবু র্াশলম দমাোঃ বেরু 

মবজে 

অবতবরি বচব 

আইবি নং-৪৮১১ 

০১/০১/১৯৬১ 

দলরপুর 

১৫/০২/১৯৮

৮ 

১৭/০৪/২০১৬ এম এ এ 

রাষ্ট্রববজ্ঞান 

১৫-২২ দফব্রুয়াবর, ২০১৭ 

বলক্ষা ফর  

 

অর্ ক ববভাগ, অর্ ক মন্ত্রোয়  ববগত ১ বছর  

১ (এর্) বার ০৭ 

বেন 

৩. জনাব দমাোঃ মামুদু র্ 

যুগ্মবচব 

আইবি নং-৪৫৮১ 

০১/১০/১৯৬২ 

চাঁেপুর 

১৫/০২/১৯৮

৮ 

২৭/০৩/২০১

৬ 

 ইশদাশনবলয়া ও অশেবয়া  

০৪-১০ জানুয়াবর, ২০১৭ 

 

 

অর্ ক ববভাগ 

অর্ ক মন্ত্রোয় 

  

ববগত ০১ (এর্)  

বছর,  

০১ (এর্) বার, 

০৬ বেন 

৪. জনাব দমাছাোঃ াশজরা খাতুন  

উেবচব 

আইবি নং-৬৮৫৫ 

ববগঞ্জ ২৮/০৫/২০০১ ১৪/০৬/২০১৬ এম, এ 

এম এ এ 

  (প্রস্তাববত) 

উত্তর আশমবরর্া 

 আগামী ২১/০৯/২০১৬ বরোঃ তাবরখ 

দর্শর্ ০২/১০/২০১৬ বরোঃ তাবরখ েয কন্ত 

“Study  for Investigation of 

Goundwater and Surface 

water lrrigation in Hahiganj, 

Maulavibazar,sylher,Sunamg

anj, Netrokona and Kishorganj 

Districts” লী কর্ প্রর্ল্প বলক্ষা ফর 

  

(প্রস্তাববত) 

র্শবাবিয়া ও ইশদাশনবলয়া 

আগামী ২৭ মাচ ক-০৫ এবপ্র 

কৃব ম্প্রারে অবিেপ্তর র্র্তকর্ 

বাস্তবায়নািীন ‘মবিত কৃব 

উন্নয়শনর মাধ্যশম পুবি ও খাদ্য 

বনরােত্তা বনবিতর্রে (বিএই 

অঙ্গ)’ লী কর্ প্রর্শল্পর 
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fËn¡pe                                             

ক্রমিক নং র্ম কর্তকার নাম, েেবী ও আইবি নং 
জন্ম তাবরখ ও 

বনজ দজা 

চার্বরশত 

দযাগোশনর 

তাবরখ 

আইএমই 

ববভাশগ 

দযাগোশনর 

তাবরখ 

বলক্ষাগত দযাগ্যতা 

এ ববভাশগ দযাগোশনর ের 

ভ্রমেকৃত দেশলর নাম ও 

দময়াের্া 

 

আশয়াজর্ 

মন্ত্রোয়/ববভাগ/ 

ংস্থা 

(প্রবলক্ষে/বলক্ষা ফর/ 

অন্যান্য) 

প্রস্তাববত ববশেবলর্ ভ্রমে (এখনও দয 

ভ্রমে বাস্তবায়ন য়বন) 

ব কশমাট/ববগত ০১ 

(এর্) বছশর ববশেল 

ভ্রমশের 

বববরে/মন্তব্য 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

৫. জনাব মীর আব্দু আউয়া আ দমশেী 

ববনয়র র্ারী বচব 

আইবি নং-১৫৪২১ 

াতক্ষীরা ১০/১২/২০০৩ ২৩/০২/২০১৫ ববএব 

(ম্মান) 

এমএব 

অর্ কনীবত 

এমএব 

Global 

development 

and Social 

Research 

অশেবয়া 

১১-১৭ জুন ২০১৫ 

 

আইএমইবি 

বলক্ষা ফর 

এএমইবআই প্রর্ল্প 

   

 

ববগত ০১ (এর্)  

বছর, ০৩ (রতন) বার 

২২ বেন 

 

 

বফবোইন 

০১-০৮ জুন, ২০১৬  

 

তথ্য ও দযাগাশযাগ 

প্রযুবি  

মাশয়বলয়া ও চীন  

৩০ অশটাবর শত ০৬ 

নশভবর ২০১৬   

ড়র্  েবরবন ও 

মাড়র্ ববভাগ  

 প্রবলক্ষে ও বলক্ষা ফর 

মাশয়বলয়া 

১১-১৮ মার্ চ, ২০১৭ 

 

বাস্তবায়ন েবরবীক্ষে ও 

মূল্যায়ন ববভাগ র্র্তকর্ 

বাস্তবায়নািীন 

৬. জনা মুাম্মে বমজানুর রমান 

রর্ার 

ববনয়র র্ারী বচব (প্রলান 

লাখায় ংযুি) 

  ০১/০২/২০১৭     দনই 
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৭. জনাব বয়ে লবরফু ইাম 

সরর্ব মহহাদহেি একান্ত সরর্ব 

(ববনয়র র্ারী বচব) 

আইবি নং-১৬০২৩ 

২০/০৭/১৯৮০ 

নড়াই 

২১/০৮/২০০৬ ১৩/১১/২০১৬ এম এ ব 

(বর্ব গ্রুে) 

মাশয়বলয়া 

১৮-২৫ মাচ ক, ২০১৭ 

 

বাস্তবায়ন েবরবীক্ষে ও 

মূল্যায়ন ববভাগ র্র্তকর্ 

বাস্তবায়নািীন প্রবলক্ষে 

 ববগত ০১ (এর্)  

বছর 

০১ (এর্) বার ০৮ 

(আট) বেন 
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 ভন্বয় ও এভ আই এ সক্টয  

 

ক্রমভ

ক নং 

কভ মকর্মায নাভ, দফী ও আইমড 

নং 

জন্ম র্ামযখ ও 

মনজ সজরা 

চাকমযতর্ 

সমাগদাতনয 

র্ামযখ 

এ মফবাতগ 

সমাগদাতনয 

র্ামযখ 

মক্ষাগর্ 

সমাগ্যর্া 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃর্ 

সদতয নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তামফর্ বফতদমক ভ্রভণ (এখনও 

সম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন য়মন) 

ফ মতভাট/মফগর্ ০১ 

(এক) ফছতয মফতদ 

ভ্রভতণয 

মফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  জনাফ সভাোঃ ামফবুর ইরাভ  

মযচারক (উ-প্রধান) 

আইমডনং-০২৫০ 

৩০/১০/১৯৬৪ 

যাজাী 

১৫/১১/১৯৯৫ 

 

১২/০১/২০১২ স্দার্ক ম্মান 

স্দার্তকাত্তয 

অর্ মনীমর্ 

ভারতয়ময়া 

০৮-১০ অতক্টাফয, ২০১৩ 

মযতফ ও ফন ভন্ত্রণারয় 

কনপাতযন্স 

 সভাট ১০ (দ) ফায 

৬২ (ফালমি) মদন 

 

 

মফগর্ ০১ (এক)  

ফছয 

০৪ (চায) ফায ৩১ 

(একমি) মদন 

মপমরাইন 

২১-২৮ জুন, ২০১৪ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

মক্ষা পয 

যুক্তযাজয রন্ডন 

২৩/১১/২০১৪ সর্তক ০১/১২/২০১৪ 

আইএভইমড 

এএভইমআই প্রকল্প মক্ষা পয 

চীন ও মঙ্গাপুয 

২৩-২৭ সভ,  ২০১৫ 

র্থ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুমক্ত মফবাগ 

Executive Management Course 

অতেমরয়া ও বাযর্  

০৬-০৯-২০১৫ তর্ ১৩-০৯-২০১৫  

জ্বারামন ও খমনজ ম্পদ মফবাগ, 

প্রমক্ষণ 

জাান 

১৪-২৩ নতবম্বয, ২০১৫ 

মযকল্পনা কমভন 

Counterpart Dialogue Program 

Egypt 

  ২৮-৩১  

মডতম্বয, ২০১৫                                                         

আইএভইমড  

সমভনায 

এএভইমআই প্রকল্প   

ভারতয়ময়া 

১৬-৩১ ভাচ ম, ২০১৬ 

 

আইএভইমড 

এএভইমআই প্রকল্প 

বফতদমক প্রমক্ষণ MBA সপ্রাগ্রাভ 

চীন 

০৭-১২ এমপ্রর, ২০১৬ 

র্থ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুমক্ত মফবাগ 

বফতদমক ভ্রভণ 

ব্রামজর 

২৬-জুরাই তর্ ০৩ আগষ্ট, ২০১৬ 

 

আইএভইমড, মমটিইউ’য  

মক্ষা পয 

 

যাময়া 

২০-২৪ সপব্রুয়াময, ২০১৭ 

 

মফজ্ঞান ও প্রযুমক্ত ভন্ত্রণারয় কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন 
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ভন্বয় ও এভ আই এ সক্টয 

 

ক্রমভ: 

নং 

কভ মকর্মায নাভ, দফী ও আইমড 

নং 

জন্ম র্ামযখ ও 

মনজ সজরা 

চাকমযতর্ 

সমাগদাতনয 

র্ামযখ 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয 

র্ামযখ 
মক্ষাগর্ সমাগ্যর্া 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃর্ সদতয 

নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তামফর্ বফতদমক ভ্রভণ 

(এখনও সম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন 

য়মন) 

ফ মতভাট/মফগর্ ০১ 

(এক) ফছতয 

মফতদ ভ্রভতণয 

মফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২. জনাফ সভাাম্মদ আমযফুয যভান 

উ-মযচারক 

আইমড নং-০৪৫৫ 

  ১৫/১২/২০১৫ এভমফএ (ব্যফস্থানা) মবতয়র্নাভ 

১১-১৯ ভাচ ম, ২০১৬ র্ামযখ 

 

াধাযণ অর্ মনীমর্ মফবাগ ও সবৌর্ 

অফকাঠাতভা  মফবাগ  

 Project Acitivity Planning and 

Knowldge sharing 

  

মফগর্ ০১ (এক)  

ফছয 

০৩ (মর্ন) ফায ২১ 

(একু) মদন জাান 

২৪-৩১ আগস্ট, ২০১৬ 

“গুচ্ছগ্রাভ ২য় ম মায় (মমবআযম)” 

ীল মক প্রকল্প 

ভূমভ ভন্ত্রণারয়  

  মক্ষা পয 

 

 

মপমরাইন 

০৫-১১ সপব্রুয়াময, ২০১৭ 

 

দূতম মাগ ব্যফস্থানা ও িাণ ভন্ত্রণারয় 

৩. জনাফ সুভন দা,  

কাযী মযচারক 

আইমড নং-০৬১৩ 

১৭/০১/১৯৮১ 

মুমন্সগঞ্জ 

১৫/০১/২০১৩ ২২/০১/২০১৩ র্ামযখ 

সর্তক ১৬/০৬/২০১৫ 

র্ামযখ ম মন্ত মল্প ও মক্ত 

সক্টয 

১৭/০৬/২০১৫ মরোঃ র্ামযখ 

সর্তক ভন্বয় ও 

এভআইএ সক্টয 

মফ এ ম (অনা ম) 

এভ এ ম  

দার্ ম মফজ্ঞান 

বাযর্ 

২১/০৮/২০১৪ তর্ ৩০/০৮/২০১৪  

সযরর্ ভন্ত্রণারয় 

বফতদমক মক্ষা পয 

 সভাট ০৪ (চায) ফায 

১০২ (একর্  দুই) 

মদন 

 

মফগর্ ০১ (এক)  

ফছয 

০২ (দুই) ফায ৫১ 

(একান্ন) মদন 

কানাডা 

২৯ এমপ্রর  সর্তক ১২ জুন ২০১৫ 

 

আইএভইমড 

এএভইমআই প্রকল্প 

Training Program 

যাময়া 

 ২২-২৮ সভ, ২০১৬ সভয়াতদ যাান 

সপডাতযতনয ভতকাতর্ অনুমির্ব্য রূপুয 

াযভাণমফক মফদুযৎ সকন্দ্র মনভ মাণ ংক্রান্ত  

মফজ্ঞান ও প্রযুমক্ত ভন্ত্রণারয় 

আতরাচনা 

চীন 

০১ নতবম্বয ২০১৬ তর্ ১৬/০১/২০১৭ 

 

মফদুযৎ মফবাগ 

প্রমক্ষণ 

৪. জনাফ পাতর্ভা-তুজ-সজাযা ঠাকুয 

কাযী মযচারক 

  ১২/০১/২০১৭     নাই 

৫. জনাফ সভাোঃ কাভরুর ইরাভ 

কাযী মযচারক 

আইমড নং-০৫৭০ 

২৮/০৮/১৯৮২ ০১/০৮/২০১৬ ২৫/০৮/২০১৬ এভ এভ ম 

(ভাজ মফজ্ঞান) 

চীন 

২৪-৩০ অতক্টাফয ২০১৬ সভয়াতদ  

অর্ মননমর্ক ম্পকম মফবাগ প্রমক্ষণ (প্রস্তামফর্) 

মপমরাইন 

২০-২৪ ভাচ ম ২০১৭ মরোঃ র্ামযখ 

Skills and 

Employment 

Programme in 

Bangladesh 

(Sudokkho) 

মফগর্ ০১(এক)  

ফছয  ০১(এক) ফায 

০৬ (ছয়) মদন 
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ভন্বয় ও এভ আই এ সক্টয 

 

ক্রমভ: 

নং 

কভ মকর্মায নাভ, দফী ও আইমড 

নং 

জন্ম র্ামযখ ও 

মনজ সজরা 

চাকমযতর্ 

সমাগদাতনয 

র্ামযখ 

এ মফবাতগ 

সমাগদাতনয র্ামযখ 
মক্ষাগর্ সমাগ্যর্া 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃর্ সদতয 

নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক 

ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা পয/ 

অন্যান্য) 

প্রস্তামফর্ বফতদমক 

ভ্রভণ (এখনও সম 

ভ্রভণ ফাস্তফায়ন 

য়মন) 

ফ মতভাট/মফগর্ ০১ (এক) 

ফছতয মফতদ ভ্রভতণয 

মফফযণ/ভন্তব্য 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

৬. জনাফ  মুাম্মদ ভমউয যভান  

সপ্রাগ্রাভায 

 

০৭/০৪/১৯৭৪ 

কুমভল্লা 

০৫/০৬/২০০৫ ০৫/০৬/২০০৫ মফ এ ম (ম্মান)  

ও  

এভ এ ম  পমরর্ 

দার্ ম মফজ্ঞান ও 

ইতরকট্রমনক্স 

র্াইল্যান্ড 

৩০ নতবম্বয তর্ ০৭ মডতম্বয, ২০১৪ 

আইএভইমড 

এএভইমআই প্রকল্প 

Training Program 

 সভাট ০৩ (মর্ন) ফায ১৮ 

(আঠায) মদন 

 

মফগর্ ০১(এক)  ফছয  

০১(এক) ফায ০৪ (চায) মদন 

 

 

মবতয়র্নাভ 

১৪-২০ জুন, ২০১৫ 

   

আইএভইমড 

এএভইমআই প্রকল্প 

মক্ষা পয 

বাযর্ 

০৭-১১ আগষ্ট, ২০১৬ র্ামযখ  

  

প্রার্মভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় 

বফতদমক ভ্রভণ 

ইউমনতপ কর্তমক আতয়ামজর্  

Each Child Learn (ECL) 

এয Teaching/Learning 

Material Development 

Process   

৭. জনাফ সভাাম্মদ সভায়াতেভ 

সাতন  

সপ্রাগ্রাভায (ংযুক্ত) 

 

২৫/১২/১৯৭৯ 

নযমংদী 

১২/০৬/২০০৮  ১৫/০৩/২০১০  

 

মফ এ ম অনা ম 

এভ এ ম 

ইন কমম্পউটায 

াতয়ন্স 

র্াইল্যান্ড 

৩০ নতবম্বয তর্ ০৭ মডতম্বয, ২০১৪ 

আইএভইমড 

এএভইমআই প্রকল্প 

Training 

Programme 

 সভাট ০৪ (চায) ফায ৫৬ 

(ছাপ্পান্ন) মদন 

 

মফগর্ ০১ (এক)  ফছয 

০১ (এক) ফায ২০ (বিশ) 

মদন 

মংগাপুয 

১৭-৩০ সভ, ২০১৫ সভয়াদ  

ফাংরাতদ কমম্পউটায 

কাউমন্সর 

বফতদমক প্রমক্ষণ 

ভারতয়ময়া 

০৬-২০ ভাচ ম, ২০১৬ 

 

আইএভইমড 

 এএভইমআই প্রকল্প 

বফতদমক প্রমক্ষণ সপ্রাগ্রাভ 

চীন 

০৪-২৪ আগস্ট, ২০১৬  

 

অর্ মননমর্ক ম্পকম মফবাগ 

সমভনায  

বফতদমক প্রমক্ষণ সকা ম 
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শল্প ও শি সক্টয                                      

                    

ক্রশভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইশি নং 

জন্ম তাশযখ ও 

শনজ সজরা 

চাকশযতত 

সমাগদাতনয 

তাশযখ 

এ শফবাতগ সমাগদাতনয 

তাশযখ 
শক্ষাগত সমাগ্যতা 

এ শফবাতগ সমাগদাতনয য 

ভ্রভণকৃত সদতয নাভ ও 

সভয়াদকার 

 

আতয়াজক 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/ংস্থা 

(প্রশক্ষণ/শক্ষা পয/ 

অন্যান্য) 

প্রস্তাশফত বফতদশক ভ্রভণ (এখনও 

সম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন য়শন) 

ফ মতভাট/শফগত ০১ (এক) 

ফছতয শফতদ ভ্রভতণয 

শফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. জনাফ সভাোঃ নজরুল ইরাভ 

প্রধান  

আইশি নং-০১১৫ 

  ০৩/০১/২০১৭  ভারতয়শয়া 

১৮-২৫ ভাচ ম, ২০১৭ 

 

ফাস্তফায়ন শযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন শফবাগ কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন  

প্রশক্ষণ 

(প্রস্তাশফত) 

অতেশরয়া 

‘Program-2, Capacity 

Strengthening for 

Directorate of Secondary 

and Higher Education’ 

শক্ষা ভন্ত্রণারতয়য আওতাধীন টিশচং 

সকায়াশরটি ইভপ্রুবতভন্ট-২ প্রতজক্ট 

(টিশকউআই-২) 

শফগত ০১ (এক)  ফছয 

০১ (এক) ফায ০৮ (আট) 

শদন 

 

২. জনাফ এ এভ নাশজভ উশিন 

উ-শযচারক (উশচফ) 

আইশি নং-৬৯০৩ 

২৪/০৯/১৯৭১ 

কক্সফাজায 

২৮/০৫/২০০১ ০৩/১১/২০১৬ 

 

এভ. এভ. এ 

যাষ্ট্রশফজ্ঞান 

MA in 

governance 

and Dev. 

ভারতয়শয়া 

১৮-২৫ ভাচ ম, ২০১৭ 

 

ফাস্তফায়ন শযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন শফবাগ কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন  

প্রশক্ষণ 

 শফগত ০১ (এক)  ফছয 

০১ (এক) ফায ০৮ (আট) 

শদন 

 

৩. জনাফ ি. যনশজৎ কুভায যকায 

শযচারক (উ-প্রধান) 

আইশি নং-০৩০৬ 

  ০৯/১১/২০১৬  -  (প্রস্তাশফত) 

China ও South Koria 

আগাভী ১১-১৯ এশপ্রর, ২০১৭ 

স্থানীয় যকায প্রতকৌর 

অশধদপ্ততযয CDSP-IV এয 

অথ মায়তন IFAD অথ মায়তন 

Sustainable island 

development in newly 

accreted land in coastal 

region ীল মক প্রশক্ষণ 

সনই 

৪. জনাফ মুাম্মদ কাভার সাতন 

তালুকদায, 

উ শযচারক  

 

৩০/১২/১৯৭৭ 

সনত্রতকানা 

০২/১১/২০০৬ 

 

কাযী শযচারক 

শততফ সমাগদান 

০২/১১/২০০৬ 

উ শযচারক শততফ 

তদান্নশত ০৯ এশপ্রর 

২০১৪ সথতক মূল্যায়ন 

সক্টয এফং 

০১/০৩/২০১৫ শরোঃ 

তাশযখ সথতক শল্প ও 

শি সক্টতয 

শফ এ এ 

এভ এ এ 

ভাজকল্যাণ 

ভাজকল্যাণ 

চীন 

১৩-২৪ অতক্টাফয, ২০১৪ 

অথ মননশতক ম্পকম শফবাগ 

Training Program 

  

যুিযাজয 

১৯/০৯/২০১৬ তত 

৩০/০৯/২০১৭ তাশযখ ম মন্ত   

Masters 

Program 

শবতয়তনাভ 

৩০ জুন ০৬ জুরাই, ২০১৫ 

আইএভইশি 

এএভইশআই প্রকল্প 

শক্ষা পয 

  আইএভইশি 

এএভইশআই প্রকল্প 

ভাস্টা ম সকা ম 
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শল্প ও শি সক্টয                                      

                    

ক্রশভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইশি নং 

জন্ম তাশযখ ও 

শনজ সজরা 

চাকশযতত 

সমাগদাতনয 

তাশযখ 

এ শফবাতগ সমাগদাতনয 

তাশযখ 
শক্ষাগত সমাগ্যতা 

এ শফবাতগ সমাগদাতনয য 

ভ্রভণকৃত সদতয নাভ ও 

সভয়াদকার 

 

আতয়াজক 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/ংস্থা 

(প্রশক্ষণ/শক্ষা পয/ 

অন্যান্য) 

প্রস্তাশফত বফতদশক ভ্রভণ (এখনও 

সম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন য়শন) 

ফ মতভাট/শফগত ০১ (এক) 

ফছতয শফতদ ভ্রভতণয 

শফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৫. জনাফ সভাোঃ ইভযান সাতন 

কাযী শযচারক 

আইশি নং-০৬৪৪ 

৩০/১২/১৯৮৫ 

পশযদপুয 

০৭/০৮/২০১৪ ০৪/০৮/২০১৬ B.SC Eng. 

MBA 

শংগাপুয 

১০-২১ অতক্টাফয, ২০১৬ সভয়াদ 

তথ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুশি 

শফবাগ 

ীল মক প্রশক্ষণ 

  

শফগত ০১ (এক) ফছয 

০২ (দুই) ফায ২৬ 

(ছাশি) শদন বাযত 

১৯/০৩/২০১৭ তত 

০৩/০৪/২০১৭ তাশযখ ম মন্ত 

সযরত্র ভন্ত্রণারয় এশিশফ’য 

2
nd

 PFR এয আওতায় 

“ফাংরাতদ সযরওতয়য 

সক্টয উন্নয়ন প্রকতল্পয উ-

প্রকল্প ঈশ্বযদী-দ মনায 

ভধ্যফতী ১১টি সস্টতনয 

শগন্যাশরং ব্যফস্থায ভান 

উন্নয়ন ীল মক প্রকল্প 

৬. জনাফ সভাোঃ তাওীপ যভান, 

 কাযী শযচারক 

আইশি নং-০৬৩০ 

০১/০১/১৯৮৫ 

টাঙ্গাইর 

১৫/০১/২০১৩ ২২/০১/২০১৩ 

শি াফ সক্টয 

(শফদুযৎ) 

শফদুযৎ শফবাগ 

শফ এ শ 

ইতরকশিকযার 

এযান্ড ইতরকিশনক্স 

ইশিশনয়াশযং 

চীন 

১৬-১৯ জুন, ২০১৪ 

শযতফ ও ফন ভন্ত্রণারয় 

শক্ষা পয 

  

 

সভাট ০৬ (ছয়) ফায ১১০ 

(একত দ) শদন 

 

 

শফগত ০১ (এক)  ফছয 

০২ (দুই)  ফায ৫১ 

(একান্ন) শদন 

শবতয়তনাভ 

২৫-৩১ জানুয়াশয, ২০১৫ 

  

আইএভইশি 

এএভইশআই প্রকল্প 

শক্ষা পয 

চীন 

 ১১-১৮ জুন, ২০১৫ তাশযখ 

  

ঢাকা াওয়ায শিশষ্ট্রশফউন 

সকাম্পানী শরশভতটি 

সিশনং সপ্রাগ্রাভ 

কানািা 

০৩-০৮ অতক্টাফয, ২০১৫ 

িাক ও সটশরতমাগাতমাগ 

ভন্ত্রণারয় 

ভারতয়শয়া 

১২/০৮/২০১৬ সথতক 

১৮/০৮/২০১৬শরোঃ  

প্রশতযক্ষা ভন্ত্রণারয় 

 

চীন 

০১ নতবম্বয ২০১৬ তত 

১৬/০১/২০১৭ 

 

শফদুযৎ শফবাগ 

প্রশক্ষণ 
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শল্প ও শি সক্টয                                      

                    

ক্রশভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইশি নং 

জন্ম তাশযখ ও 

শনজ সজরা 

চাকশযতত 

সমাগদাতনয 

তাশযখ 

এ শফবাতগ সমাগদাতনয 

তাশযখ 
শক্ষাগত সমাগ্যতা 

এ শফবাতগ সমাগদাতনয য 

ভ্রভণকৃত সদতয নাভ ও 

সভয়াদকার 

 

আতয়াজক 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/ংস্থা 

(প্রশক্ষণ/শক্ষা পয/ 

অন্যান্য) 

প্রস্তাশফত বফতদশক ভ্রভণ (এখনও 

সম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন য়শন) 

ফ মতভাট/শফগত ০১ (এক) 

ফছতয শফতদ ভ্রভতণয 

শফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৭. জনাফ ইশতয়াক আতভদ 

কাযী শযচারক 

আইশি নং-০৬১২ 

২৭/১২/১৯৮৫ 

যাজাী 

১৫/০১/২০১৩ ০৬/০৪/২০১৬ B.Sc Eng. 

Electronics & 

Communicati

on 

Engineering 

দশক্ষণ সকাশযয়ায় 

১৪-২৩ জুন, ২০১৬ 

  

শফজ্ঞান ও প্রযুশি ভন্ত্রণারয় 

পয 

  

শফগত ০১ (এক)  ফছয 

০২ (দুই) ফায ১৬ 

(সলার) শদন বাযত 

২০-২৬ সপব্রুয়াশয, ২০১৭ 

 

শফদুযৎ, জ্বারাশন ও খশনজ 

ম্পদ ভন্ত্রণারয় কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন 

শক্ষা পয 

 

৮. জনাফ সভাাম্মদ াইফুয 

যভান 

কাযী শযচারক 

আইশি নং-০৪১১ 

০১/০১/১৯৭৩ 

টাংগাইর 

১০/১২/২০০৩ 

 

২৫/০১/২০১২ তাশযখ 

সথতক ১৬/০৬/২০১৫ 

তাশযখ ম মন্ত ভন্বয় ও 

এভআইএ সক্টয এফং 

০২/০৮/২০১৫ তাশযখ 

সথতক শল্প ও শি 

সক্টতয ফতমভান 

এভ এ শ 

শফ এ শ ম্মান 

এইচ এ শ 

এ এ শ 

প্রাশণশফদ্যা 

সকাশযয়া 

২১ জুরাই সথতক ৩০ নতবম্বয, 

২০১৩ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

প্রশক্ষণ 

  সভাট ০৭ (াত) ফায  

১১ ভা ০৮ শদন 

 

শফগত ০১ (এক)  ফছয 

০২ (দুই) ফায ৩৫ 

(য়শত্র) শদন 

বাযত 

০৭-১১ আগস্ট, ২০১৪ 

িাক, সটশরতমাগাতমাগ ও 

তথ্য প্রযুশি ভন্ত্রণারয় 

তম্মরন 

থাইল্যান্ড 

৩০ নতবম্বয তত ০৭ 

শিতম্বয, ২০১৪ 

আইএভইশি 

এএভইশ আই প্রকল্প 

Training Program 

কানািা 

০১ সভ-১০ জুন,  ২০১৫ 

 

আইএভইশি 

এএভইশ আই প্রকল্প 

Training Program 

চীন 

০৯-১৭ শিতম্বয, ২০১৫ 

শফজ্ঞান ও প্রযুশি ভন্ত্রণারয় 

প্রশক্ষণ 

ভারতয়শয়া 

০৬-২১ ভাচ ম, ২০১৬ 

 

আইএভইশি 

এএভইশ আই প্রকল্প 

বফতদশক প্রশক্ষণ MBA 

সপ্রাগ্রাভ 

বাযততয নয়াশদশি 

২৭/১১/২০১৬ তাশযখ তত 

১৭/১২/২০১৬  

তথ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুশি শফবাগ 
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কৃষল ও পানি সক্টয 

                                               

ক্রষভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইষড নং 

জন্ তাষযখ ও 

ষনজ সজরা 

 

 

চাকষযতত 

সমাগদাতনয 

তাষযখ 

এ ষফবাতগ 

সমাগদাতনয তাষযখ 

ষক্ষাগত 

সমাগ্যতা 

এ ষফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত সদতয 

নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/ষফবাগ/ 

ংস্থা 

(প্রষক্ষণ/ষক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তাষফত বফতদষক ভ্রভণ 

(এখনও সম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন 

য়ষন) 

ফ মতভাট/ষফগত 

০১ (এক) ফছতয 

ষফতদ ভ্রভতণয 

ষফফযণ/ভন্তব্য 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

১. জনাফ সভাোঃ ষনয়াজুর ক  

ভাষযচারক (যুগ্মষচফ) 

আইষড নং-৩৪৯৩ 

 

১৪/০৪/১৯৫৮ 

ঢাকা 

 

২১/০১/১৯৮৬ 

 

০৭/০৫/২০১৩ 

 

এভএষ 

 

ইতদাতনষয়া 

২২-২৮ ষডতম্বয, ২০১৩ 

স্থানীয় যকায ষফবাগ 

ষক্ষা পয 

(প্রস্তাষফত) 

চীন 

আগাভী ১৩-২১ ভচ ম, ২০১৭ষরোঃ 

তথ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুষি ষফবাতগয 

আওতাধীন ফাংরাতদ কষিউটায 

কাউষন্পর কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

Establishment of IV 

Tier National Data 

Center  4TDC Project 

ীল মক প্রকল্প 

সভাট ০৬ (ছয়) 

ফায ৩৬ (ছষি) 

ষদন 

 

ষফগত ১ (এক) 

ফছয 

২ (দুই) ফায ২০ 

(ষফ) ষদন 

 

 

 ষঙ্গাপুয 

২৫-৩০ ভাচ ম, ২০১৫ ষরোঃ ম মন্ত  

ষক্ষা ভন্ত্রণারয় 

জনস্বাস্থয প্রতকৌর ষফবাগ 

ভারতয়ষয়া 

০৭-১০ সতন্ফম্বয, ২০১৫ তাষযখ  

তথ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুষি ষফবাগ 

ষযদ মন 

ষপষরাইন 

 ১৬-১৮ সতন্ফম্বয ২০১৫ সভয়াতদ  

অথ মননষতক িকম ষফবাগ 

Learning Event এষডষফ 

সষভনায 

ভারতয়ষয়া 

০৬-২১ ভাচ ম, ২০১৬ 

আইএভইষড 

 এএভইষআই প্রকল্প বফতদষক 

প্রষক্ষণ MBসপ্রাগ্রাভ 

ষপষরাইন 

৩১/০৭/২০১৬ ষরোঃ তাষযখ তত ০৪/০৮/২০১৬ 

তথ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুষি ষফবাগ 

২. জনাফ সভাাোঃ তাজতকযা 

খাতুন 

ষযচারক (যুগ্মষচফ) 

আইষড নং-৫৮৩৯ 

১৭/০৪/১৯৬৪ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

০১/০৪/১৯৯৩ ০১/০১/২০১৫ এভএষ 

ষজওগ্রাষপ 

এভষপর 

 

ষংগাপুয 

২৯ জুন সথতক ০৯ জুরাই, ২০১৫ 

তথ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুষি ষফবাগ 

ষক্ষা পয 

(প্রস্তাষফত) 

সিঙ্গাপরু 
আগাভী ৩-৭ এষপ্রর, ২০১৭ 

Singapore Judicial 

College কর্তমক 

Strategies of Case 

Management: 

Challenges, Solutions 

and Innovation Focus 

on ADR ীল মক প্রষক্ষসণ 

সভাট ০২ (দুই) 

ফায ১৫ (তনয) 

ষদন 

ষফগত ০১ (এক)  

ফছয,  

০১ (এক) ফায 

০৫ (াঁচ) ষদন 

বাযত ও শ্রীরংকা 

২৫-৩০ জুন, ২০১৬  

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়  

 

ষবতয়তনাভ 

০৮-১৪  জুরাই, ২০১৫ 

আইএভইষড 

 এএভইষআই প্রকল্প, ষক্ষা পয 

থাইল্যান্ড 

০১-০৩ আগস্ট, ২০১৫ 

ষযতফ ও ফন ভন্ত্রণারয় 

ষক্ষা পয 

ভারতয়ষয়া 

০৬-২১ ভাচ ম, ২০১৬ 

 

আইএভইষড 

 এএভইষআই প্রকল্প 

বফতদষক প্রষক্ষণ সপ্রাগ্রাভ 

৩. জনাফ সভাোঃ আপজর সাতন  

ষযচারক (উষচফ) 

আইষড নং-৫৬৩১ 

১৫/১১/১৯৬২ 

জাভারপুয 

১১/১২/১৯৯১ ১২/০৭/২০১৫ 

ল্লী উন্নয়ন াফ 

সক্টয 

ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় ষফবাগ 

এভএষ 

এষজ 

উদ্যানতত্ত্ব 

থাইল্যান্ড  

১৪-২২ অতক্টাফয, ২০১৫  

 

াফ মতয চট্টগ্রাভ ষফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ষ্টাষড ট্যযয 

 সভাট ০২ (দুই) 

ফায ১৮ ষদন 

 

ষফগত ০১ (এক)  

ফছয, 

০২ (দুই) ফায ১৮ 

(আঠায) ষদন 

জাান 

 ১৭-২৭ জুন, ২০১৬  

ফাংরাতদ ষফশ্বষফদ্যারয় ভঞ্জুযী 

কষভন প্রষক্ষণ 

ভারতয়ষয়া 

১১-১৮ ভাচ ম, ২০১৭ 

ফাস্তফায়ন ষযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ষফবাগ 

কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন প্রষক্ষণ 
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কৃষল ও পানি সক্টয 

 

ক্রষভ

ক নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও আইষড 

নং 

জন্ তাষযখ ও 

ষনজ সজরা 

চাকষযতত 

সমাগদাতনয 

তাষযখ 

এ ষফবাতগ সমাগদাতনয তাষযখ 
ষক্ষাগত 

সমাগ্যতা 

এ ষফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত 

সদতয নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/ষফবাগ/ংস্থা 

(প্রষক্ষণ/ষক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তাষফত বফতদষক ভ্রভণ (এখনও সম 

ভ্রভণ ফাস্তফায়ন য়ষন) 

ফ মতভাট/ষফগত ০১ 

(এক) ফছতয ষফতদ 

ভ্রভতণয ষফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৪. জনাফ সভাোঃ াইফুর ইরাভ  

উ-ষযচারক 

আইষড নং-০৩৫০ 

২২/০৯/১৯৭০ 

সগাারগঞ্জ 

২৫/০১/১৯৯৯ 

 

২২/০২/২০১২ 

াষন িদ ভন্ত্রণারয় 

 

ষফ এ ষ 

ভাস্টায ইন 

এষগ্রকারচাযার 

ইষঞ্জষনয়াষযং 

ইকনষভক্স 

চীন 

১৯ নতবম্বয তত ০২ ষডতম্বয, ২০১৪ 

 (প্রস্তাষফত) 

সকাষযয়া 

আগাভী ২৩/০২/২০১৭ষরোঃ তাষযখ তত 

০৩/০৩/২০১৭ষরোঃ তাষযখ ম মন্ত 

(ম্ভাব্য) 

ফাংরাতদ সযরওতয় 

“পূফ মাঞ্চতরয ষচনকী আস্তানা-চট্টগ্রাভ 

সকতনয ১১টি সস্টতনয ষফদ্যভান 

ষগন্যাষরং ব্যফস্থায প্রষতস্থান ও 

আধুষনকীকযণ” ীল মক প্রকল্প 

সভাট ০৫ (াঁচ) ফায ৫৩ 

(সতান্ন) ষদন 

 

ষফগত ০১ (এক)  ফছয, 

০১ (এক) ফায ১৫ (তনয) 

ষদন 

 

থাইল্যান্ড ও সকাষযয়া 

১৭-২৬ ভাচ ম ২০১৫ তাষযখ  

 

স্থানীয় যকায ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় ভন্ত্রণারয় 

Exposure Visit 

শ্রীরঙ্কা 

২১-২৬ জুন, ২০১৫ 

 

আইএভইষড 

এএভইষআই 

ষক্ষা পয 

চীন 

১৬-২৬ নতবম্বয, ২০১৫ 

 

জ্বারাষন ও খষনজ িদ ষফবাগ 

ষক্ষা পয 

ভারতয়ষয়া 

১৭-৩১ ভাচ ম, ২০১৬ 

আইএভইষড, এএভইষআই 

বফতদষক প্রষক্ষণ MBA সপ্রাগ্রাভ 

৫. জনাফ সদতফাত্তভ ান্যার 

উ-ষযচারক 

আইষড নং-০৪৬৯ 

১৪/০১/১৯৮০ 

ফগুড়া 

২৫/১১/২০০৮ ০৯/০৯/২০১৩ তাষযখ তত 

১৮/১০/২০১৬  ম মন্ত কাযী 

ষযচারক এফং 

১৯/১০/২০১৬ তাষযখ ম মন্ত 

তদান্নষত সতয় উ-

ষযচারক 

ল্লী উন্নয়ন াফ সক্টয 

ভৎস্য ও প্রাষণিদ 

ভন্ত্রণারয় 

ষফএষ 

(ম্মান) 

এভএ 

প্রাষণষফদ্যা 

ভৎস্য 

ভারতয়ষয়া 

২০-৩০ সভ, ২০১৪ 

স্থানীয় যকায ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় ভন্ত্রণারয়, ষক্ষা পয 

(প্রস্তাষফত) 

কতম্বাষডয়া 

২৪-৩০ সতন্ফম্বয, ২০১৬ ষরোঃ তাষযতখ  

ভৎস্য ও প্রাণী িদ ভন্ত্রণারতয়য 

বফতদষক ষক্ষা পযটি অষনষিত 

(প্রস্তাষফত) 

বাযত 

আগাভী ০৫-১৪ ষডতম্বয, ২০১৬ তাষযখ 

ম মন্ত (ভ্রভতণয ভয়) অথফা মািা 

তাষযখ সথতক ১০ (দ) ষদন 

“ফাংরাতদ সযরওতয়য জন্য ১২০টি 

ব্রডতগজ প্যাতঞ্জায কযাতযজ ংগ্র” 

ীল মক প্রকল্প এয আওতায়  অনুষিতব্য  

ষক্ষা পয 

সভাট ০৩ (ষতন) ফায ৩২ 

(ফষি) ষদন 

 

ষফগত ০১ (এক)  ফছয,  

০১ (এক) ফায ১৫ (তনয) 

ষদন 

 

ভারতয়ষয়া ও থাইল্যান্ড 

২৪ সথতক ৩০ এষপ্রর ২০১৫  

কৃষল ভন্ত্রণারয় 

ষক্ষা পয 

ভারতয়ষয়া 

০৬-২১ ভাচ ম, ২০১৬ 

 

আইএভইষড  এএভইষআই প্রকল্প 

বফতদষক প্রষক্ষণ MBA সপ্রাগ্রাভ 
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কৃষল ও পানি সক্টয 

 

ক্রষভ

ক নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও আইষড 

নং 

জন্ তাষযখ ও 

ষনজ সজরা 

চাকষযতত 

সমাগদাতনয 

তাষযখ 

এ ষফবাতগ সমাগদাতনয তাষযখ 
ষক্ষাগত 

সমাগ্যতা 

এ ষফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত 

সদতয নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/ষফবাগ/ংস্থা 

(প্রষক্ষণ/ষক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তাষফত বফতদষক ভ্রভণ (এখনও সম 

ভ্রভণ ফাস্তফায়ন য়ষন) 

ফ মতভাট/ষফগত ০১ 

(এক) ফছতয ষফতদ 

ভ্রভতণয ষফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৬. সফগভ রভী চাকভা 

কাযী ষযচারক 

আইষড নং-০৬৫০ 

২০/০৮/১৯৮৭ 

খাগড়াছষড় 

 

০৭/০৮/২০১৪ ১২/০৮/২০১৪ 

সনৌ-ষযফণ ভন্ত্রণারয় 

সফাভষযক ষযফন ও 

ম মটন ভন্ত্রণারয় 

 

এভএএ রাউ 

২২-২৪ জুন, ২০১৫  

ষযতফ ও ফন ভন্ত্রণারয় 

ষক্ষা পয 

 সভাট ০২ (দুই) ফায ১০ 

(দ) ষদন 

 

ষফগত ০১ (এক)  ফছয 

০১(এক) ফায ০৭ 

(াত) ষদন 

 

ম্প্রষত 

১৭/০৭/২০১৬ষরোঃ 

তাষযখ তত 

১২/০১/২০১৭ষরোঃ 

তাষযখ ম মন্ত বুষনয়াষদ 

প্রষক্ষণ িন্ন 

কতযতছন। 

ইতদাতনষয়া 

০৬-১৩ সভ, ২০১৬ 

ফাষণজয ভন্ত্রণারয় 

৭. জনাফ সভাোঃ ভামুদুর াান,  

কাযী ষযচারক 

 

২০/০৬/১৯৮৫ 

গাইফান্ধা 

২২/০২/২০১২ ২২/০২/২০১২ 

াফ মতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন 

সফাড ম/াফ মতয চট্টগ্রাভ 

ষফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

স্থানীয় যকায ষফবাগ 

ষক্ষা/ভাধ্যষভক ও উচ্চ 

ষক্ষা 

ভষরা ও ষশু 

ষফলয়ক/জাতীয় ভষরা 

ংস্থা 

ষফ এ এ 

এভ এ এ 

অনা ম 

ভাজষফজ্ঞান 

চীন 

১৩-২৪ অতক্টাফয, ২০১৪ 

অথ মননষতক িকম ষফবাগ 

Training Programme 

 সভাট ০৩ (ষতন) ফায 

৪০ (চষল্ল) ষদন 

 

ষফগত ০১ (এক)  ফছয 

০২ (দুই) ফায  

৩৬ (ছষি) ষদন 

শ্রীরঙ্কা 

২১-২৭ জুন, ২০১৫ 

আইএভইষড 

এএভইষআই প্রকল্প 

ষক্ষা পয 

বাযত 

১৮ এষপ্রর ১০ সভ, ২০১৬ 

 

তথ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুষি ষফবাগ 

 

চীন 

১৪/০৩/২০১৭ তত ২৮/০৩/২০১৭ষরোঃ তাষযখ 

ম মন্ত 

ষফদুৎ ষফবাগ কর্তমক ফাস্তফানাধীন 

াজীফাজায ৩৩০ সভোঃওোঃকম্বাইন্ড 

াইতকর ষফদুযৎ প্রকল্প 

প্রষক্ষণ 

 

 



-12- 

 

I:\Foreign Training Total List_9 Sector\Transport.docx 

 

  

পরিবহণ সেক্টয 

 

ক্রমভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইমি নং 

জন্ম তামযখ ও 

মনজ সজরা 

চাকমযতত 

সমাগদাতনয 

তামযখ 

এ মফবাতগ 

সমাগদাতনয তামযখ 
মক্ষাগত সমাগ্যতা 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত 

সদতয নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ 

েংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা েপয/ অন্যান্য) 

প্রস্তামফত বফতদমক ভ্রভণ (এখনও সম 

ভ্রভণ ফাস্তফায়ন হয়মন) 

েফ মতভাট/মফগত ০১ 

(এক) ফছতয মফতদ 

ভ্রভতণয মফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. জনাফ সভাোঃ মেমিকুয 

যহভান 

ভহামযচারক 

আইমি নং-০১৮১ 

০৯/০৯/১৯৬২ 

নাতটায 

 

১১/১২/১৯৯১ ১৪/০৮/২০১৪ মফ এ (েম্মান) 

এভএ অথ মনীমত 

অতেমরয়া 

২১-২৭ সপব্রুয়াময, ২০১৫ 

আইএভইমি  

এেএভইমে আই প্রকল্প 

মক্ষা েপয 

  

সভাট ৭ (োত) ফায ৬০ 

মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  ফছয,  

০৪ (চায) ফায ৩০ (মি) 

মদন 

তুযস্ক ও মভয 

০১-০৬ ভাচ ম, ২০১৫   

সনৌ-মযফহন ভন্ত্রণারয় 

অমবজ্ঞতা মফমনভয়/মক্ষা েপয 

থাইল্যান্ড ও ইতদাতনময়া 

২৮ জুরাই হতত ১২ আগস্ট ২০১৫  

ফাংরাতদ ামন উন্নয়ন সফাি ম 

মক্ষা েপয 

মপমরাইন 

 ০৩-০৯ জানুয়াময, ২০১৬  

দুতম মাগ ব্যফস্থানা ও িাণ 

ভন্ত্রণারয়, মক্ষা েপয 

ভারতয়ময়া 

০৬-২১ ভাচ ম, ২০১৬ 

 

আইএভইমি 

 এেএভইমেআই প্রকল্প 

বফতদমক প্রমক্ষণ সপ্রাগ্রাভ 

জাান 

 ১৭-২৭ জুন, ২০১৬  

ফাংরাতদ মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুযী 

কমভন প্রমক্ষণ 

বাযত 

২৭-২৯ জুন, ২০১৬ 

অথ মননমতক েম্পকম মফবাগ 

প্রমক্ষণ 

অতেমরয়া 

২২-০১-২০১৭ সথতক ০১-০২-২০১৭ 

ম মন্ত 

ভৎস্য ও প্রামণেম্পদ ভন্ত্রণারয়  

 

বাযত 

২৪ সপব্রুয়াময ২০১৭ হতত ০৩ ভাচ ম ২০১৭ 

তথ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুমি 

ভন্ত্রণারয় 

 

ভারতয়ময়া 

১১-১৮ ভাচ ম, ২০১৭ 

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

মফবাগ কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

প্রমক্ষণ 

২. জনাফ আফদুল্লাহ আর ভামুন 

মযচারক 

আইমি নং- ০৩১৫ 

১৪/১২/১৯৭১ 

রক্ষীপুয 

১৪/০২/১৯৯ ২০/০২/২০১৭ মফএেমে ইমিমনয়াযী 

ভাস্টাে ম মিগ্রী ইন 

ইন্টাযন্যানার 

সিতবল্পতভন্ট 

স্টযামিে 

   সনই 
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পরিবহণ সেক্টয 

 

ক্রমভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইমি নং 

জন্ম তামযখ ও 

মনজ সজরা 

চাকমযতত 

সমাগদাতনয 

তামযখ 

এ মফবাতগ 

সমাগদাতনয তামযখ 
মক্ষাগত সমাগ্যতা 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত 

সদতয নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ 

েংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা েপয/ অন্যান্য) 

প্রস্তামফত বফতদমক ভ্রভণ (এখনও সম 

ভ্রভণ ফাস্তফায়ন হয়মন) 

েফ মতভাট/মফগত ০১ 

(এক) ফছতয মফতদ 

ভ্রভতণয মফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৩. জনাফ  সখ সভাোঃ আব্দুয 

যহভান 

উ-মযচারক 

আইমি নং-০৪১২ 

২৩/০১/১৯৭২ 

োতক্ষীযা 

১০/১২/২০০৩ ২২/১০/২০১৩ মফ এে মে এমজ 

এভএে ইন েতয়র 

োতয়ন্স 

MSc. in 

Disaster 

Management 

মেঙ্গাপুয 

০১/০৯/২০১৪ সথতক ০৪/০৯/২০১৪ 

ফাংরাতদ মযেংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

প্রমক্ষণ 

 সভাট ০৬ ফায 

৫৭ (োতান্ন) মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  ফছয 

০৩ (মতন) ফায 

৩৪ (সচৌমি) মদন 

থাইল্যান্ড 

৩০ নতবম্বয -০৭ মিতেম্বয, ২০১৪ 

আইএভইমি 

 

ভারতয়ময়া 

১৪-২১ মিতেম্বয, ২০১৪ 

আইএভইমি 

এেএভইমেআই প্রকল্প, মক্ষা 

েপয 

যুিযাজয 

০৩-১৭ সেতেম্বয, ২০১৫ 

মক্ষা ভন্ত্রণারয় 

বফতদমক প্রমক্ষণ  

ভারতয়ময়া 

০৬-২১ ভাচ ম, ২০১৬ 

বফতদমক প্রমক্ষণ সপ্রাগ্রাভ 

এেএভইমেআই প্রকল্প 

মবতয়তনাভ ও কতম্বামিয়া 

২৪ জুরাই-০৩ আগষ্ট ২০১৬  

সনৌ-মযফহন ভন্ত্রণারয় 

ভারতয়ময়া 

১১-১৮ ভাচ ম, ২০১৭ 

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

মফবাগ কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

প্রমক্ষণ 

৪. জনাফ জয়নার সভাল্লা 

েহকাযী মযচারক 

আইমি নং-০৪৭৮ 

৩০/১২/১৯৮০ 

ভাদাযীপুয 

১২/১১/২০০৮ ০৬/১০/২০১৩ 

মল্প োফ-সেক্টয 

মল্প ভন্ত্রণারয় 

এভএে 

(অথ মনীমত) 

বাযত 

২৩-৩০ নতবম্বয, ২০১৪ 

মল্প ভন্ত্রণারয় (প্রস্তামফত) 

বাযত 

আগাভী ২৫ জানুয়াময হতত ০১ 

সপব্রুয়াময, ২০১৭ তামযখ ম মন্ত 

রামন মং এন্ড আমন মং সিতবরতভন্ট 

প্রকল্প 

তথ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুমি মফবাগ 

কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন। 

সভাট ০৫ (াঁচ) ফায ৫১ 

(একান্ন) মদন 

 

মফগত ০১ (এক) ফছয ০২ 

(দুই) ফায 

১৯ (উমন) মদন 

 

রাওে ও থাইল্যান্ড 

২৫/০৫/২০১৫ হতত ০৩/০৬/২০১৫ 

জ্বারামন ও খমনজ েম্পদ মফবাগ 

প্রমক্ষণ/মক্ষা েপয 

দমক্ষণ সকামযয়া 

১৬-৩০ অতক্টাফয, ২০১৫ 

মল্প ভন্ত্রণারয় 

প্রমক্ষণ 

মেংগাপুয 

২৩-২৭ সপব্রুয়াময , ২০১৬   

মল্প ভন্ত্রণারয়,  

মযদ মন 

ভারতয়ময়া 

১৬-৩১ ভাচ ম, ২০১৬ 

 

আইএভইমি 

এেএভইমেআই প্রকল্প 

বফতদমক প্রমক্ষণ MBA 

সপ্রাগ্রাভ 

৫. জনাফ সভাহাম্মদ তানবীয 

আক্কাে 

েহকাযী মযচারক 

আইমি নং-০৫৪৩ 

১৫/০৯/১৯৮২ 

ঢাকা 

০১/১২/২০১০ ১৮/০৪/২০১৬ MSC (Eng.) 

BSC 

(Mech.Engine

ering) 

  (প্রস্তামফত) 

অতেমরয়া 

০১ আগস্ট ২০১৬ অথফা মনকটতভ 

েভতয় ০৪ েপ্তাহ সভয়ামদ  মক্ষা 

ভন্ত্রণারতয়য আওতাধীন টিমচং 

সকায়ামরটি ইভপ্রুভসভন্ট-২ প্রতজক্ট 

(টিমকউআই-২)-এয আওতায় 

অনুমিতব্য Program-8, 

Education Policy Planning 

বফতদমক প্রমক্ষণ  

- 
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পরিবহণ সেক্টয 

 

ক্রমভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইমি নং 

জন্ম তামযখ ও 

মনজ সজরা 

চাকমযতত 

সমাগদাতনয 

তামযখ 

এ মফবাতগ 

সমাগদাতনয তামযখ 
মক্ষাগত সমাগ্যতা 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত 

সদতয নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ 

েংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা েপয/ অন্যান্য) 

প্রস্তামফত বফতদমক ভ্রভণ (এখনও সম 

ভ্রভণ ফাস্তফায়ন হয়মন) 

েফ মতভাট/মফগত ০১ 

(এক) ফছতয মফতদ 

ভ্রভতণয মফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৬. জনাফ সভাোঃ সুরতান 

আহতভদ 

েহকাময মযচারক 

(েহকাযী েমচফ) 

  ১২/১২/২০১৬      

৭. জনাফ বৃমষ্ট সচৌধুযী 

েহকাযী মযচারক 

(নন-কযািায) 

১৯/১০/১৯৮৭ 

চট্টগ্রাভ 

১৮/০৯/২০১৬ ১৮/০৯/২০১৬ মফ এে 

ইমিমনয়ামযং 

(সভকামনকযার) 

এখনও মফতদ ভ্রভণ কতযনমন   নাই 
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স্থানীয় যকায ও পল্লী উন্নয়ন সক্টয 

 
 

ক্রমভক 

নং 

কভ মকর্মায নাভ, দফী ও 

আইমি নং 

জন্ম র্ামযখ ও 

মনজ সজরা 

চাকমযতর্ 

সমাগদাতনয 

র্ামযখ 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয 

র্ামযখ 

মক্ষাগর্ 

সমাগ্যর্া 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃর্ 

সদতয নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ 

ংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তামফর্ বফতদমক ভ্রভণ (এখনও সম 

ভ্রভণ ফাস্তফায়ন য়মন) 

ফ মতভাট/মফগর্ ০১ (এক) 

ফছতয মফতদ ভ্রভতণয 

মফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৭. জনাফ সভাোঃ পজলুয যভান 

কাযী মযচারক 

আইমি নং-০৬৩৮ 

১৬/০৪/১৯৮৬ 

ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

২০/০৬/২০১৩ ১৮/০৫/২০১৬ এভ এ 

(গমণর্) 

বাযতর্য নয়ামদমল্ল 

২৫-২৯ নতবম্বয, ২০১৬ র্ামযখ  

 

র্থ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুমি মফবাগ   

মফগর্ ০১ (এক)  ফছয,  

০১ (এক) ফায ০৪ (চায) 

মদন 

 

        

৮. 

জনাফ সুজন চন্দ্র সবৌমভক 

কাযী মযচারক (নন-

কযািায) 

 

 

০১/০১/১৯৮৫ 

সনায়াখারী 

১৮/০৯/২০১৬ ১৮/০৯/২০১৬ এভ মফ এ 

ভাতকমটং  

মফ এ ম 

(ম্মান) 

দার্ মমফজ্ঞান 

এখনও মফতদ ভ্রভণ কতযনমন   সনই 
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শক্ষা ও াভাশজক সক্টয 

 

ক্রশভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও আইশি 

নং 

জন্ম তাশযখ ও 

শনজ সজরা 

চাকশযতত 

সমাগদাতনয 

তাশযখ 

এ শফবাতগ 

সমাগদাতনয 

তাশযখ 

শক্ষাগত 

সমাগ্যতা 

এ শফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত 

সদতয নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/ংস্থা 

(প্রশক্ষণ/শক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তাশফত বফতদশক ভ্রভণ 

(এখনও সম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন 

য়শন) 

ফ মতভাট/শফগত ০১ (এক) 

ফছতয শফতদ ভ্রভতণয 

শফফযণ/ভন্তব্য 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

1.  কাজী জাহাঙ্গীর আরভ 

ভাশযচারক 

আইশি নং-০১৫৮ 

০২/০৯/১৯৬২ 

ভাশনকগঞ্জ 

২০/১২/১৯৮৯ ১০/০৯/২০১২ শফ এ শ 

ম্মান 

(অথ মনীশত) 

এভ এ শ 

(অথ মনীশত) 

(যকাশয অথ ম 

ব্যফস্থানা) 

যুক্তযাষ্ট্র ও কানািা 

১৬/০৯/২০১৩ সথতক ০১/১০/২০১৩ 

গৃায়ন ও গণপূতম ভন্ত্রণারয় 

শক্ষা পয 

 

 

সভাট ০৯ (নয়) ফায ৯১ 

(একানব্বই) শদন 

 

শফগত ০১ (এক)  ফছয ০৩ 

(শতন) ফায ৩৬ (ছশি) শদন 

 

াশকস্তাতনয ইরাভাফাদ 

২৫-২৭ ভাচ ম, ২০১৪ 

অথ মননশতক ম্পকম শফবাগ 

কনপাতযন্স 

অতষ্ট্রশরয়া 

০৬-১২ সপব্রুয়াশয, ২০১৫ 

 

দশক্ষণ সকাশযয়া ও থাইল্যান্ড 

০৩-১৩ সভ, ২০১৫ 

শক্ষা ভন্ত্রণারয় 

বফতদশক প্রশক্ষণ 

যুক্তযাষ্ট্র এফং যুক্তযাজয 

১৪-৩০ জুরাই ২০১৫ 

শক্ষা ভন্ত্রণারয় 

শক্ষা পয 

অতেশরয়া 

০৩-১২ শিতম্বয, ২০১৫ 

আইএভইশি, 

 শশটিইউ, শক্ষা পয 

ভারতয়শয়া 

১৬-৩১ ভাচ ম, ২০১৬ 

আইএভইশি  

এএভইশ আই প্রকল্প 

বফতদশক প্রশক্ষণ MBA সপ্রাগ্রাভ 

জাান 

০৫-১১ জানুয়াযী, ২০১৭ 

কৃশল ভন্ত্রণারয় 

 

 

অতেশরয়া 

১৭ সপব্রুয়াশয সথতক ০৩ ভাচ ম ২০১৭ 

শক্ষা ভন্ত্রণারয় 

 

 

2. জনাফ সুান্ত কুভায যকায 

শযচারক (উশচফ) 

আইডিনং- 

  ১২/০৩/২০১৭     নাই 

৩. জনাফ সভাোঃ ফজলুয যীদ  

শযচারক (উ-প্রধান) 

আইশি নং-০২৩১ 

২৩/০৩/১৯৬৪ 

ফশযার 

ফাবুগঞ্জ 

২৫/০৪/১৯৯৪ ১৪/০৭/২০১৩ 

যুফ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

অথ ম শফবাগ 

অথ মননশতক 

ম্পকম শফবাগ 

এভ এ শ 

অথ মনীশত  

ও  

এর এর শফ 

  

চীন 

০৬-২৬ জুন, ২০১৪ 

অথ মননশতক ম্পকম শফবাগ 

সশভনায 

  সভাট ০৫ (াঁচ) ফায ৫৭ 

(াতান্ন) শদন 

 

শফগত ০১ (এক) ফছয 

০১(এক) ফায ১৫ (তনয) 

শদন 

সনার 

২৪-২৯ এশপ্রর ২০১৫  

অথ মননশতক ম্পকম শফবাগ 

শক্ষা পয 

শদল্লী 

১৮/০৬/২০১৫ তত ২৫/০৬/২০১৫ 

ম মন্ত  

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

বফতদশক ট ম সকা ম 

শঙ্গাপুয 

০৭-১৬, ২০১৫ তাশযখ  

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ট ম সকা ম 

ভারতয়শয়া 

০৬-২১ ভাচ ম, ২০১৬ 

বফতদশক প্রশক্ষণ সপ্রাগ্রাভ 

এএভইশআই প্রকল্প 
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শক্ষা ও াভাশজক সক্টয 

 

ক্রশভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইশি নং 

জন্ম তাশযখ ও 

শনজ সজরা 

চাকশযতত 

সমাগদাতনয 

তাশযখ 

এ শফবাতগ 

সমাগদাতনয 

তাশযখ 

শক্ষাগত 

সমাগ্যতা 

এ শফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত 

সদতয নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/ংস্থা 

(প্রশক্ষণ/শক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তাশফত বফতদশক ভ্রভণ 

(এখনও সম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন 

য়শন) 

ফ মতভাট/শফগত ০১ (এক) 

ফছতয শফতদ ভ্রভতণয 

শফফযণ/ভন্তব্য 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

৪. সফগভ আপতযাজা আকতায 

সচৌধুযী 

উ-শযচারক (শশনয়য কাযী 

শচফ) 

আইশি নং- ১৫৮৩১ 

০১/০১/১৯৮০ 

মুন্সীগঞ্জ 

০২/০৭/২০০৫ ১১৫/১১/২০১৬ শফশফএ 

(শপন্যান্স এন্ড 

ব্যাংশকং) এফং 

এভ শফ এ 

(ব্যাংশকং) ঢাকা 

শফশ্বোঃ 

ভারতয়শয়া 

১১-১৮ ভাচ ম, ২০১৭  

ফাস্তফায়ন শযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন শফবাগ 

কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন  

 শফগত  ০১ (এক)  ফছয 

০১ (এক) ফায ০৮ (আট) 

শদন 

৫. জনাফ ভশউয যভান 

 উ-শযচারক  

আইশি নং- ০৪৪৩ 

০১/০২/১৯৮০ 

ফশযার 

২১/০৮/২০০৬ ০৯/০৫/২০১৩ 

তত২৮/১২/২০১

৩ ম মন্ত ভন্বয় 

সক্টয 

০১/০১/২০১৪ 

তত ফতমভান 

ম মন্ত শক্ষা ও 

াভাশজক সক্টতয  

শক্ষা 

শক্ষা ভন্ত্রণারয় 

এভশফএ,  

শফশফএ  

(এযাকাউশটং 

এযান্ড 

ইনপযতভন  

শতেভ) 

থাইল্যান্ড 

৩০ সভ ০৭ জুন, ২০১৪ 

স্বাস্থয ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

বফতদশক প্রশক্ষণ 

  সভাট ০৩ (শতন) ফায ৫৯ 

(উনলাট) শদন 

 

শফগত  ০১ (এক)  ফছয 

০২ (দুই) ফায ৩০ (ডিশ) 

শদন 

কানািা 

০৫ অতক্টাফয তত ১৫ নতবম্বয, ২০১৫ 

 

আইএভইশি  

এএভইশআই  প্রকল্প 

বফতদশক প্রশক্ষণ 

সনদাযল্যান্ড  ও ইতাশর 

১২-২২ জুন, ২০১৬ 

 

ভূশভ ভন্ত্রণারতয়য ফাস্তফায়নাধীন  “চয 

সিতবরতভট এন্ড সতটরতভট  প্রতজক্ট-

৪(শশিএশ-৪), ১ভ ংতাশধত  

চীন 

২৯ ভাচ ম-১৮ এশপ্রর, ২০১৭ 

অথ মননশতক ম্পকম শফবাগ কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন   

প্রশক্ষণ 

৬. জনাফ সভাাম্মদ এনামুর      

আান 

উ-শযচারক (শশনয়য 

কাযী শচফ) 

আইশি নং-১৬০৬৩ 

 ০৭/১১/২০১৬ ১৩/১১/২০১৬  ভারতয়শয়া 

১১-১৮ ভাচ ম, ২০১৭  

ফাস্তফায়ন শযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন শফবাগ 

কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন  

 শফগত  ০১ (এক)  ফছয 

০১ (এক) ফায ০৮ (আট) 

শদন 

. জনাফ ফাবুরার যশফদা 

কাযী শযচারক 

আইশি নং-০৫০৮ 

 ১৩/১১/২০০৮ ২৩/০৮/২০০৯  

(পূতফ ময সমাগাদান) 

 

২৫/০১/২০১৬ 

 (ফতমভান 

সমাগদান) 

 শফ এ এ 

এভএএ 

ভাোয ম ইন 

ইটাযন্যান্যার  

ইকনশভক 

শযতরন সকা ম 

অনা ম 

যাষ্ট্রশফজ্ঞান  

ভারতয়শয়া   

২১-২৭ নতবম্বয ২০১৫ 

  সভাট ০৪ (চায) ফায ৬৮ 

(আটলশি) শদন 

 

 

শফগত ০১ (এক)  ফছয 

০২ (দুই) ফায ২৬ (ছাশব্ব) 

শদন 

কানািা 

২৯ এশপ্রর  সথতক ১২ জুন ২০১৫ 

 

আইএভইশি  

এএভইশআই  প্রকল্প 

Training Program 

ভারতয়শয়া  

০৬-২১ ভাচ ম, ২০১৬ 

বফতদশক প্রশক্ষণ সপ্রাগ্রাভ 

এএভইশআই  প্রকল্প 

থাইল্যান্ড 

২৭ সভ ০১ জুন, ২০১৬  

ভৎস্য ও প্রাশণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

শক্ষাপয 

 বাযত 

২২-২৮ ভাচ ম, ২০১৭  

কৃশল ভন্ত্রণারতয়য 

শক্ষা পয 
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শক্ষা ও াভাশজক সক্টয 

 

ক্রশভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইশি নং 

জন্ম তাশযখ ও 

শনজ সজরা 

চাকশযতত 

সমাগদাতনয 

তাশযখ 

এ শফবাতগ 

সমাগদাতনয 

তাশযখ 

শক্ষাগত 

সমাগ্যতা 

এ শফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত 

সদতয নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/ংস্থা 

(প্রশক্ষণ/শক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তাশফত বফতদশক ভ্রভণ 

(এখনও সম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন 

য়শন) 

ফ মতভাট/শফগত ০১ (এক) 

ফছতয শফতদ ভ্রভতণয 

শফফযণ/ভন্তব্য 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

৮. সফগভ শর কয 

কাযী শযচারক 

আইশি নং-০৫৩৬

০১/০১/১৯৮১ 

চিগ্রাভ 

০১/১২/২০১০ ০২/০৮/২০১৫ শফশফএ (অনা ম) 

শাফ শফজ্ঞান 

এভশফএ  

শাফ শফজ্ঞান 

শপশরাইন 

০৩/০৮/২০১৫ সথতক ২৪/০৮/২০১৫ 

(পূতফ ময কভ মস্থর SEID  তত 

ভতনানয়নকৃত) 

শক্ষা ভন্ত্রণারয় 

প্রশক্ষণ 

 সভাট ০২ (দুই) ফায ২৮ 

(আটা) শদন 

 

শফগত ০১ (এক)  ফছয 

০২(দুই) ফায ১৭ (ততয) 

শদন 

শপশরাইন 

১-৮ জুন, ২০১৬ ম মন্ত 

 

তথ্য ও সমাগাতমাগ প্রযুশক্ত শফবাগ  

ভারতয়শয়া ও শবতয়তনাভ 

১৫-২৪ সপব্রুয়াশয, ২০১৭ 

কৃশল ভন্ত্রণারয় 

৯. সফগভ পাযজানা সাতন 

কাযী শযচারক 

আইশি নং-০৬৪২ 

৩১/১২/১৯৮৮ 

ঝারকাঠি 

০৭/০৮/২০১৪ ১২/০৮/২০১৪ 

 

এরএরএভ 

ঢাকা 

শফশ্বশফদ্যারয় 

শবতয়তনাভ 

২৮/০৬/২০১৫ তত ০৪/০৭/২০১৫ 

স্বাস্থয ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

বফতদশক প্রশক্ষণ 

 সভাট ০৩ (শতন) ফায ৩১ 

(একশি) শদন 

 

শফগত ০১ (এক)  ফছয 

০২ (দুই) ফায ২৫ 

(শিঁ) শদন 

 

ম্প্রশত 

১৭/০৭/২০১৬শরোঃ তাশযখ 

তত ১২/০১/২০১৭শরোঃ 

তাশযখ ম মন্ত বুশনয়াশদ 

প্রশক্ষণ ম্পন্ন 

কতযতছন। 
 

 

ভারতয়শয়া 

১৬-৩১ ভাচ ম, ২০১৬ 

আইএভইশি, এএভইশআই প্রকল্প 

বফতদশক প্রশক্ষণ MBA সপ্রাগ্রাভ 

অতেশরয়া 

১৬-২৬ জুন, ২০১৬ 

 

শফজ্ঞান ও প্রযুশক্ত ভন্ত্রণারয় 

শযদ মন 
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স্বাস্থ্য ও গৃহায়ণ সক্টয 

ক্রমভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইমি নং 

জন্ম তামযখ ও 

মনজ সজরা 

চাকমযতত 

সমাগদাতনয 

তামযখ 

এ মফবাতগ 

সমাগদাতনয 

তামযখ 

মক্ষাগত 

সমাগ্যতা 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয য 

ভ্রভণকৃত সদতয নাভ ও 

সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তামফত বফতদমক ভ্রভণ (এখনও সম 

ভ্রভণ ফাস্তফায়ন য়মন) 

ফ মতভাট/মফগত ০১ 

(এক) ফছতয মফতদ 

ভ্রভতণয মফফযণ/ভন্তব্য 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

1.  জনাফ আর ভামুন 

ভামযচারক (যুগ্মমচফ) 

আইমি নং-৪৯১১ 

০১/০১/১৯৬২ 

কুমভল্লা দয 

১৫/০২/১৯৮৮ উমচফ 

৩০/১১/২০১৪ 

এফং  

যুগ্মমচফ 

০৭/০৪/২০১৫ 

মফ.এ অনা ম 

অথ মনীমত 

এভ এ 

অথ মনীমত 

ইতারী 

০৮ সথতক ১৯ জুরাই,  ২০১৫ 

 

প্রফাী কল্যাণ ও বফতদমক কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

মক্ষা পয/প্রমক্ষণ 

 সভাট ০৩ (মতন) ৩০ 

(মি) মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  

ফছয 

০১ (এক) ফায ১৪ 

(সচৌদ্দ) মদন 

র্তমগার 

২৯ সতেম্বয সথতক ০৩ 

অতক্টাফয, ২০১৫ 

আইএভইমি 

মমটিইউ 

মক্ষা পয 

ভারতয়ময়া 

১৭-৩১ ভাচ ম, ২০১৬ 

 

আইএভইমি 

এএভইমআই প্রকল্প 

বফতদমক প্রমক্ষণ MBA সপ্রাগ্রাভ 

জনাফ ভমউমদ্দন আতভদ খান 

মযচারক (উমচফ) 

আইমি নং-৫২৬৪ 

০২/০২/১৯৬৩ 

পমযদনৄয 

২০/১২/১৯৮৯ ২৩/১২/২০১৫ মফ এ এ 

(অনা ম) 

এভএএ 

(অথ মনীমত) 

China  

০৫-০৮ সতেম্বয ২০১৬ 

সভয়াদ 

 

অথ মননমতক ম্পকম মফবাগ 

 

(প্রস্তামফত) 

 

 

মফগত ০১ (এক)  ফছয 

০১ (এক) ফায ০৩ 

(মতন) মদন 

 

৩ জনাফ কাজী সদতরায়ায সাতন 

মযচারক (উ-প্রধান) 

আইমি নং-০২৯১ 

  ০১/০৬/২০১৬  এখনও মফতদ ভ্রভণ কতযনমন  (প্রস্তামফত) 

জাতীয় যাজস্ব সফাি ম কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন VALUE ADDED TAX  

AND SUPPLEMENTARY DUTY ACT, 

2012 IMPLEMENTATION (VAT: 

online) PROJECT (REVISED)   

সনই 

৪. জনাফ সভাাম্মদ তাতযক াওরাদায 

 কাযী মযচারক 

আইমি নং-০৬৩৭ 

১৪/১১/১৯৮৪ 

ঢাকা 

২০/০৬/২০১৩ ১০/০৭/২০১৩ 

 

মফএএ (ম্মান) 

এভএএ 

 (প্রত্নতত্ত্ব) 

থাইল্যান্ড 

০৫-১২ সভ, ২০১৫ 

স্থানীয় যকায মফবাগ 

মক্ষা পয 

(প্রস্তামফত) 

বাযত 

১৯-২৫ সপব্রুয়াময, ২০১৭ 

‘ভমিত খাভায ব্যফস্থানা 

কতম্পাতনন্ট (আইএপএভম)’ কৃমল 

ভন্ত্রণারতয়য আওতায় কৃমল ম্প্রাযণ 

অমধদপ্তয কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

সভাট ০৩ (মতন) ফায 

৬৪ (সচালমি) মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  ফছয 

০১ (এক) ফায ১৫ 

(তনয) মদন 

 

কানািা 

০৫ অতক্টাফয তত ১৫ নতবম্বয, ২০১৫ 

 

আইএভইমি  

 

ভারতয়ময়া 

১৬-৩১ ভাচ ম, ২০১৬ 

 

আইএভইমি 
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স্বাস্থ্য ও গৃহায়ণ সক্টয 

ক্রমভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইমি নং 

জন্ম তামযখ ও 

মনজ সজরা 

চাকমযতত 

সমাগদাতনয 

তামযখ 

এ মফবাতগ 

সমাগদাতনয 

তামযখ 

মক্ষাগত 

সমাগ্যতা 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয য 

ভ্রভণকৃত সদতয নাভ ও 

সভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তামফত বফতদমক ভ্রভণ (এখনও সম 

ভ্রভণ ফাস্তফায়ন য়মন) 

ফ মতভাট/মফগত ০১ 

(এক) ফছতয মফতদ 

ভ্রভতণয মফফযণ/ভন্তব্য 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

৫. সফগভ সভৌসুভী খানভ,  

কাযী মযচারক  

আইমি নং-০৬০৩ 

০১/১২/১৯৮১ 

নড়াইর 

০৩/০৬/২০১২ ১০/০৬/২০১২ 

স্বাস্থয 

ধভ ম মফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

মুমিযুদ্ধ 

মফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

প্রফাী কল্যাণ 

ও বফতদমক 

কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

এভ এ 

ভতনামফজ্ঞান 

ঢাকা 

মফশ্বমফদ্যারয় 

মবতয়তনাভ 

২৫-৩১ জানুয়াময, ২০১৫ 

 

আইএভইমি 

এএভইমআই প্রকল্প 

মক্ষা পয 

(প্রস্তামফত) 

অতেমরয়া 

ফাংরাতদ যভাণূ কৃমল গতফলণা 

ইনমিটিউট এয গতফলণা কাম মক্রভ 

মিারীকযণ এফং উতকন্দ্রমূতয 

উন্নয়ন (এআযএমি) ীল মক প্রকল্প 

আওতায় াইমন্টমপক মবমজতট  

অংগ্রতণয জন্য ০৬/০৬/২০১৬ মরিঃ 

তামযতখ ভতনানয়ন প্রদান কযা য়। 

সভাট ০৩ (মতন) ফায 

২৮ (আটা) মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  

ফছয 

০১(এক) ফায ১৫ 

(তনয) মদন 

 

২৫/০৯/২০১৬ মরিঃ 

তামযখ সথতক 

২৩/০৩/২০১৭ মরিঃ 

তামযখ ম মন্ত ৬ (ছয়) 

ভা সভয়াদী বুমনয়ামদ 

প্রমক্ষতণ আতছন। 
 

মঙ্গানৄয 

৩০ জুরাই সথতক ০২ আগি, 

২০১৫  

শ্রীরংকা 

০৩-০৭ আগষ্ট, ২০১৫ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

 

ভারতয়ময়া 

১৬-৩১ ভাচ ম, ২০১৬ 

 

আইএভইমি 

এএভইমআই প্রকল্প 

বফতদমক প্রমক্ষণ MBA সপ্রাগ্রাভ 

৬. জনাফ নূয সভাাম্মদ সাাইনী  

কাযী মযচারক  

আইমি নং-০৫৫৭ 

২৫/০৬/১৯৮৩ 

মকতাযগঞ্জ 

০১/০৮/২০১১ 

 

০৭/০৮/২০১১ 

যুফ 

ংস্কৃমত মফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

ব্যাংক ও 

আমথ মক প্রমতষ্ঠান 

শ্রভ ও 

কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

অবযন্তযীণ 

ম্পদ মফবাগ। 

এভ এ এ  

এভমিএ 

নৃ-মফজ্ঞান 

সিতবরতভন্ট িামিজ 

চীন 

২৭ সপব্রুয়াময-১০ ভাচ ম ২০১৩ 

মক্ষা ভন্ত্রণারয় 

মক্ষা পয 

(প্রস্তামফত) 

থাইল্যান্ড ও মপমরাইন 

‘মতরট অঞ্চতর তেয মনমফড়তা 

বৃমদ্ধকযণ (মফণন অংগ)’ কৃমল 

ভন্ত্রণারতয়য আওতায় কৃমল মফণন 

অমধদপ্তয (মিএএভ) কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

সভাট ০৩ (মতন) ফায ২৪ 

(চমি) মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  ফছয 

০১ (এক) ফায ০৬ (ছয়) 

মদন  

 

 

মবতয়তনাভ 

০২-০৮ সপব্রুয়াময, ২০১৫ 

আইএভইমি 

এএভইমআই প্রকল্প Training 

Program World  Health 

থাইল্যান্ড 

২৩-২৯ আগি, ২০১৫ 

অমবজ্ঞতা মফমনভয় 

Organization ওয়াকম 

৭. জনাফ সভািঃ মমদ্দকুয যভান 

কাযী মযচারক (কাযী 

মচফ) 

৩০/১০/১৯৬৮ 

জাভারনৄয 

০৫/০৬/১৯৮৬ ১৮/১২/২০১৬ মফ.এ.এ এখনও মফতদ ভ্রভণ কতযনমন   সনই 
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নননফড় নযফীক্ষণ ও গবফলণা সক্টয 

 

ক্রনভক 

নং 

কভ মকর্মায নাভ, দফী ও আইনি 

নং 

জন্ম র্ানযখ ও 

ননজ সজরা 

চাকনযবর্ 

সমাগদাবনয 

র্ানযখ 

এ নফবাবগ 

সমাগদাবনয র্ানযখ 

নক্ষাগর্ 

সমাগ্যর্া 

এ নফবাবগ সমাগদাবনয য ভ্রভণকৃর্ 

সদবয নাভ ও সভয়াদকার 

 

আবয়াজক 

ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/ংস্থা 

(প্রনক্ষণ/নক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তানফর্ বফবদনক ভ্রভণ 

(এখনও সম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন 

য়নন) 

ফ মবভাট/নফগর্ ০১ 

(এক) ফছবয নফবদ 

ভ্রভবণয নফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. সফগভ নখনা সফগভ 

ভানযচারক  (যুগ্ম-প্রধান) 

আইনিনং-০১৬৪ 

  ২৯/০৬/২০১৬  এখনও নফবদ ভ্রভণ কবযননন   সনই 

২. জনাব নূর ম াহাম্মদ ম জবাহুল 

কুদ্দুস 

পররচালক 

আইরিনং- 

    এখনও নফবদ ভ্রভণ কবযননন   সনই 

৩. জনাফ আফদুল্লা-আর-ভাসুদ 

কাযী নযচারক 

আইনি নং-০৬০২ 

০১/১১/১৯৮৫ 

ঝারকাঠি 

০৩/০৬/২০১২ ০৬/০৬/২০১২  

এফং  

২৬/০৬/২০১৬ 

এর এর নফ 

অনা ম 

চীন ও নববয়র্নাভ 

এনপ্রর ২০১৩ (০৭ নদন) 

গৃায়ণ ও গণপূর্ম ভন্ত্রণারয় 

নক্ষা পয 

 সভাট ০৫ (াচ) ফায 

৮৫ (চান) নদন 

 

নফগর্ ০১ (এক)  ফছয 

০১ (এক)  ফায ১৫ 

(বনয) নদন 

 

২৫/০৯/২০১৬ নরিঃ 

র্ানযখ সেবক 

২৩/০৩/২০১৭ নরিঃ 

র্ানযখ ম মন্ত ৬ (ছয়) 

ভা সভয়াদী বুননয়ানদ 

প্রনক্ষবণ আবছন। 
 

োইল্যান্ড 

০৮-২২ নববম্বয ২০১৪ 

ফানণজয ভন্ত্রণারয় 

প্রনক্ষণ 

ভারবয়নয়া 

১৪-২১ নিবম্বয, ২০১৪ 

আইএভইনি 

এএভইনআই প্রকল্প 

নক্ষা পয 

কানািা 

০৫ অবক্টাফয বর্ ১৫ নববম্বয, ২০১৫ 

আইএভইনি 

এএভইনআই প্রকল্প 

Exposure Visit 

ভারবয়নয়া 

০৬-২১ ভাচ ম, ২০১৬ 

আইএভইনি 

এএভইনআই প্রকল্প 

বফবদনক প্রনক্ষণ MBA 

সপ্রাগ্রাভ 

 

৪. জনাফ সভািঃ সগারাভ যওয়ায 

কাযী নযচারক (কাযী নচফ) 

১৫/০১/১৯৬৫ 

চাঁদপুয 

১৫/০২/১৯৯৩ ২৬/১২/২০১৬ নফ.এ.এ 

(ম্মান) 

এখনও নফবদ ভ্রভণ কবযননন   সনই 
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সিসিটিইউ 

 

ক্রমভ: 

নং 

কভ মকতমায নাভ, 

দফী ও আইমড নং 

জন্ তামযখ ও 

মনজ জজরা 

চাকমযতত 

জমাগদাতনয 

তামযখ 

এ মফবাতগ জমাগদাতনয তামযখ মক্ষাগত জমাগ্যতা 

এ মফবাতগ জমাগদাতনয 

য ভ্রভণকৃত জদতয 

নাভ ও জভয়াদকার 

 

আতয়াজক 

ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা পয/ 

অন্যান্য) 

প্রস্তামফত বফতদমক ভ্রভণ (এখনও জম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন 

য়মন) 

ফ মতভাট/মফগত ০১ (এক) 

ফছতয মফতদ ভ্রভতণয 

মফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 জনাফ জভাোঃ পারুক 

জাতন 

ভামযচারক 

 (অমতমযক্ত মচফ) 

আইমড নং-৪০২২ 

১০/০২/১৯৬১ 

চাঁদপুয 

১৫/০২/১৯৮৮ যুগ্মমচফ মততফ ১৭/০৯/২০১৪ 

তত ১৫/০৫/২০১৬ ম মন্ত এফং 

অমতমযক্ত মচফ মততফ 

১৬/০৫/২০১৬ ম মন্ত  

স্দাততকাত্তয মডগ্রী, মৃমত্তকা 

মফজ্ঞান, ঢাকা মফশ্বমফদ্যারয় 

এভমফএ, স্ট্যাভতপাড ম 

ইউমনবাম মটি, ঢাকা। 
ভাষ্টা ম ইন াফমরক 

প্রমকউযতভন্ট, তুমযন 

ইউমনবাম মটি, ইতামর 

মডতলাভা ইন াফমরক 

প্রাইতবট াট মনাযী,  

আইম৩, ওয়ামংটন, 

যুক্তযাষ্ট্র  

তুযস্ক 

২৭-৩০ জানুয়াময, 

২০১৫ 

  জভাট ১২ (ফায) ফায ৫৭ 

(াতান্ন) মদন 

 

 

মফগত ০১ (এক)  ফছয 

০৪ (চায) ফায ২৫ (মচ) 

মদন 

 অতষ্ট্রমরয়া 

০৬-১২ জপব্রুয়াময, 

২০১৫ 

মফশ্বব্যাংক 

 

অতষ্ট্রমরয়া 

১৫-১৮ এমপ্রর, ২০১৫ 

আইএভইমড 

 এএভইমআই প্রকল্প 

মক্ষা পয 

যুক্তযাষ্ট্র 

২০-২৪ এমপ্রর ২০১৫  

মমটিইউ 

RSA Conference 

তুমগার 

০৩-১১ আগস্ট্, ২০১৫ 

আইএভইমড, মমটিইউ  

মক্ষা পয 

ম্যামনরা মপমরাইন 

০৫-০৬ অতটাফয 

২০১৫ জভয়াতদ 

অথ মননমতক ম্পকম মফবাগ  

কনপাতযন্প 

মবতয়না, অমষ্টয়া 

৩০ নতবম্বয জথতক ০৩ 

মডতম্বয, ২০১৫ 

 

মচমর 

০৭-১১ মডতম্বয, ২০১৫ 

আইএভইমড, মমটিইউ  

মক্ষা পয 

বাযত 

২১-২২ এমপ্রর, ২০১৬ 

আইএভইমড, মমটিইউ  

মক্ষা পয 

যুক্তযাষ্ট্র 

২৮ এমপ্রর তত ১২ জভ, 

২০১৬  

আইএভইমড, মমটিইউ  

প্রমক্ষণ জকা ম 

ব্রামজর 

২৬-জুরাই তত ০৩ 

আগষ্ট, ২০১৬ 

আইএভইমড, মমটিইউ’য, 

মক্ষা পয 

মঙ্গাপুয 

০৫ অতটাফয, ২০১৬ 

আইএভইমড, মমটিইউ’য  

মক্ষা পয 

 জনাফ জভাোঃ জরার 

উমিন, এনমডম 

মযচারক(যুগ্মমচফ) 

 আইমড নং-৫৩২৮ 

০২/০২/১৯৬৪ 

কুমভল্লা 

২০/১২/১৯৮৯ ২৬/১০/২০১৬   এভ কভ ব্যফস্থানা 

ভাস্ট্ায অফ জডবরতভন্ট 

স্ট্ামডজ(এভমডএ) 

  (প্রস্তাসিত) 

অতষ্ট্রমরয়ায় 

আগাভী ৩-৭ জভ, ২০১৭ তামযখ 

মফজ্ঞান ও প্রযুমক্ত ভন্ত্রণারতয়য আওতায় 

(মফমএআইআয) কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

“এস্ট্াফমরতভন্ট অফ জডমজগতনতটড জযপাতযন্প 

ইনমস্ট্টিউট পয জকমভকযার জভজাযতভন্ট” ীল মক প্রকল্প 

জনই 
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মমটিইউ 

ক্রমভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইমড নং 

জন্ তামযখ ও 

মনজ জজরা 

চাকমযতত 

জমাগদাতনয 

তামযখ 

এ মফবাতগ 

জমাগদাতনয 

তামযখ 

মক্ষাগত জমাগ্যতা 

এ মফবাতগ জমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত জদতয নাভ ও 

জভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তামফত বফতদমক ভ্রভণ 

(এখনও জম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন 

য়মন) 

ফ মতভাট/মফগত ০১ (এক) 

ফছতয মফতদ ভ্রভতণয 

মফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৩. জনাফ জভাোঃ ওয়াতদুন্নফী 

যকায, মযচারক  

আইমড নং-৪৮০৯ 

০১/০৮/১৯৬০ 

গাইফান্ধা 

১৫/০২/১৯৮৮ 

 

২৯/০৪/২০০৯ 

উ-মযচারক 

মততফ 

১৮/১২/২০১২ 

মযচারক 

মততফ 

মফ এ ম এ মজ 

(অনা ম ) 

এভ এ এ  

(মজম)  

এর এর  মফ  

এভ মফ এ 

থাইল্যান্ড 

৩০ নতবম্বয তত ০৭ মডতম্বয, ২০১৪ 

আইএভইমড 

এএভইমআই প্রকল্প 

Training Program 

 জভাট ০৪ (চায) ফায ১৮ 

(আঠায) মদন 

 

মফগত ০১ (এক)   ফছয 

০২ (দুই) ফায ০৬ (ছয়) 

মদন 

মচমর 

০৭-১১ মডতম্বয, ২০১৫ 

আইএভইমড, মমটিইউ 

মক্ষা পয 

ভারতয়ময়া 

০২-০৬ জভ, ২০১৬ 

 

অবযন্তযীণ ম্পদ মফবাগ 

  

চীন 

০৫-০৬ জুন, ২০১৬ 

 

 

তথ্য ও জমাগাতমাগ প্রযুমক্ত মফবাগ 

প্রমক্ষণ 

৪. জনাফ জভাোঃ াভীমুর ক 

মযচারক 

আইমড নং-০২৯২ 

  ২৮/০৬/২০১৬ ম্মান (মযংখ্যান) 

এভ এ 

(ইন্টাযন্যানার  

জডতবরতভন্ট 

স্ট্ামডজ) 

এখনও মফতদ ভ্রভণ কতযনমন   নাই 

৫. জনাফ জভাোঃ আমজজ তাতয 

খান 

মযচারক (উ-প্রধান) 

আইমড নং-০২৪১ 

২ জুরাই 

১৯৬৭ 

১৫ নতবম্বয 

১৯৯৫ 

২২/০৭/২০১৫ এভএম 

(মযংখ্যান) 

ইতারী 

২৬ জপব্রুয়াময ২৫ জুন ২০১৫ 

মমটিইউ, আইএভইমড 

ভাস্ট্া ম জকা ম 

 জভাট ০৩ (মতন) ফায ১৩১ 

(একত   একমি) মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  ফছয 

০২ (দুই) ফায ১১ (এগায) 

মদন 

ইটামর’য তুমযন 

০৯-১৩ জভ, ২০১৬ 

আইএভইমড, মমটিইউ  

প্রমক্ষণ জকা ম 

ব্রামজর 

২৬-জুরাই তত ০৩ আগষ্ট, ২০১৬ 

 

আইএভইমড, মমটিইউ’য  

মক্ষা পয 

৬. জনাফ জভাোঃ আকনুয যভান 

উ-মযচারক (উমচফ) 

আইমড নং-৬৬৩১ 

  ২৩/০৩/২০১৬     নাই 

৭. জনাফ অজয় কুভায চক্রফত্তী 

উ-মযচারক (উমচফ) 

আইমড নং-৭৬২৫ 

    এখনও মফতদ ভ্রভণ কতযনমন   নাই 
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মমটিইউ 

 

ক্রমভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও আইমড 

নং 

জন্ তামযখ ও 

মনজ জজরা 

চাকমযতত 

জমাগদাতনয 

তামযখ 

এ মফবাতগ 

জমাগদাতনয তামযখ 

মক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

এ মফবাতগ জমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত জদতয নাভ ও 

জভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তামফত বফতদমক ভ্রভণ 

(এখনও জম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন 

য়মন) 

ফ মতভাট/মফগত ০১ 

(এক) ফছতয 

মফতদ ভ্রভতণয 

মফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৮.  জনাফ জভাোঃ জভাাযযপ জাতন 

মতস্ট্ভ এনামরস্ট্ 

আইমড নং-১৩৬ 

১৮/০৮/১৯৭৫ 

াতক্ষীযা 

০৫/০৮/২০০৪ ২৪/০৮/২০০৯ ভাস্ট্া ম অপ 

ইমিমনয়ামযং  

ইন আইমটি 

ামকস্তাতনয ইরাভাফাদ 

২৫-২৭ ভাচ ম, ২০১৪ 

অথ মননমতক ম্পকম মফবাগ 

কনপাতযন্প 

 জভাট ০৬ (ছয়) ফায 

৩৭ (াতমি) মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  

ফছয 

০৪ (চার) ফায ৩৩ 

(ততসিশ) মদন 

মবতয়তনাভ 

০৩-০৮ জপব্রুয়াময, ২০১৫ 

 

আইএভইমড 

এএভইমআই প্রকল্প 

Training Program 

আতভমযকা 

২০-২৪ এমপ্রর ২০১৫  

মমটিইউ 

RSA Conference 

তুমগার 

০৩-১০ আগস্ট্, ২০১৫ 

আইএভইমড, মমটিইউ  

মক্ষা পয 

ভারতয়ময়া 

১৬-৩১ ভাচ ম, ২০১৬ 

 

আইএভইমড 

এএভইমআই প্রকল্প 

বফতদমক প্রমক্ষণ MBA 

জপ্রাগ্রাভ 

জকামযয়া 

০৮-১২ অতটাফয, ২০১৬ 

2
nd

 conference of the Asia pacific Public 

Electronic Procurement Network 

আইএভইমড 

মমটিইউ 

Conference 

 

শ্রীরংকা 

১৯-২৪ জপব্রুয়াময, ২০১৭ 

আইএভইমড 

মমটিইউ 

ইটাসি 

০১-০৯ এসপ্রি, ২০১৭ 

আইএভইমড 

মমটিইউ 

৯. জক.এভ. আরী জনওয়াজ 

জেমনং জকা-অমড মতনটয  

(মমনয়য কাযী মচফ) 

আইমড নং-৬৪২২ 

 

 

 

০৫/০৭/১৯৬৭ 

খুরনা 

২২/০২/১৯৯৮ 

 

১৭/০৬/২০১২ মরোঃ 

তামযখ জথতক 

০৭/০৩/২০১৫ 

তামযখ ম মন্ত 

প্রাতন এফং 

০৮/০৩/২০১৫ 

তামযখ ম মন্ত 

মমটিইউ-এ 

অদ্যাফমধ 

মফ,এ-ম, 

এমজ (ম্মান) 

থাইল্যান্ড 

২৭ জানুয়াময তত ০৫ জপব্রুয়াময, ২০১৩ 

অথ ম মফবাগ, অথ ম ভন্ত্রণারয় 

প্রমক্ষণ 

 জভাট ০৭ (াত) ফায 

৮০ (আম) মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  

ফছয 

০১ (এক)  ফায ১৫ 

(তনয) মদন 

ইংল্যান্ড 

০৩-১৩ মডতম্বয, ২০১৩ 

অথ ম মফবাগ, অথ ম ভন্ত্রণারয় 

প্রমক্ষণ 

অতেমরয়া 

৩১ জভ ২১ জুন, ২০১৪ 

Department of Foreign 

Affairs and Trade (DFAT) 

জপ্রাগ্রাভ 

থাইল্যান্ড 

৩০ নতবম্বয তত ০৭ মডতম্বয, ২০১৪ 

আইএভইমড 

এএভইমআই প্রকল্প Training 

Program 

জাান-দমক্ষণ জকামযয়া 

০৮-২১ এমপ্রর , ২০১৫ 

মযকল্পনা মফবাগ 

মক্ষা পয 

মচমর 

০৭-১১ মডতম্বয, ২০১৫ 

আইএভইমড, মমটিইউ 

মক্ষা পয 

ভারতয়ময়া 

১৬-৩১ ভাচ ম, ২০১৬ 

আইএভইমড এএভইমআই প্রকল্প 

বফতদমক প্রমক্ষণ MBA জপ্রাগ্রাভ 
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মমটিইউ 

 

ক্রমভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও আইমড 

নং 

জন্ তামযখ ও 

মনজ জজরা 

চাকমযতত 

জমাগদাতনয 

তামযখ 

এ মফবাতগ 

জমাগদাতনয তামযখ 

মক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

এ মফবাতগ জমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত জদতয নাভ ও 

জভয়াদকার 

 

আতয়াজক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা পয/ অন্যান্য) 

প্রস্তামফত বফতদমক ভ্রভণ 

(এখনও জম ভ্রভণ ফাস্তফায়ন 

য়মন) 

ফ মতভাট/মফগত ০১ 

(এক) ফছতয 

মফতদ ভ্রভতণয 

মফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১০. জনাফ জভাাম্মদ আাদুর ক, 

জপ্রাগ্রাভায 

 

০৭/০৭/১৯৭৩ 

যীয়তপুয 

১৪/০৭/২০০৪ 

 

১৪/০৭/২০০৪ 

মমটিইউতত 

মক্তারী 

PROMIS, IT, 

Hardware, 

Software, Web-

based portal, e-

GP Portal 

ংক্রান্ত কাজ। 

মফ এ ম  

ইমিমনয়ামযং  

 

 

বাযত 

১৪/০৩/২০১৫ মরোঃ তামযখ জথতক ২৪/০৫/২০১৫ 

মরোঃ জভয়াদ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

প্রমক্ষণ 

 জভাট ০২ (দুই) ফায 

৭৭ (াতাত্তয) মদন 

- 

অতেমরয়া 

০৫-১২ মডতম্বয, ২০১৫ 

 

আইএভইমড, মমটিইউ  

মক্ষা পয 

১১. জনাফ জভাোঃ াাদাত জাতন 

ভাসুদ 

কাযী মযচারক 

আইমড নং-০৫২৭ 

৩১/১২/১৯৮৪ 

ঢাকা 

০১/১২/২০১০ জমাগদান 

০১/০৯/২০১৫)। 
এভমফএ 

মপন্যান্প 

ঢাকা 

মফশ্বমফদ্যারয় 

শ্রীরংকা 

১৯-২৩ ভাচ ম ২০১৫ 

মফশ্বব্যাংক 

কভ মারা 

 

  জভাট ০৩ (মতন) 

ফায ১৮ (আঠায) 

মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  

ফছয 

০২ (দুই) ফায ১৪ 

(জচৌি) মদন 

থাইল্যান্ড 

০৩-০৯ জভ, ২০১৬ 

 

কৃমল ম্প্রাযণ অমধদপ্তয 

 

ব্রামজর 

২৬-জুরাই তত ০৩ আগষ্ট, ২০১৬ 

 

আইএভইমড, মমটিইউ’য  

মক্ষা পয 

 

১২. জনাফ জখ মযফুর ইরাভ,  

কাযী যক্ষণাতফক্ষণ 

প্রতকৌরী 

 

০১/০১/১৯৮৩ 

াতক্ষীযা 

০৩/১২/২০১২ 

 

০৯/১২/২০১২ 

মমটিইউ’য 

মফদ্যভান MIS, 

PROMIS , IT  e-

GP  ও ক্রয় 

ংক্রান্ত কাজ  

মফ এ ম 

ইমিমনয়ামযং  

কমম্পউটায 

াতয়ন্প  

 

মবতয়তনাভ 

১৫-২১ জুন, ২০১৫ 

  

আইএভইমড 

এএভইমআই প্রকল্প 

মক্ষা পয  

 জভাট ০৩ (মতন) 

ফায ১৪ (জচৌি) 

মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  

ফছয 

০১ (এক) ফায ০৪ 

(চায) মদন 

অতেমরয়া 

০৬-১০ মডতম্বয, ২০১৫ 

PPRP-II (additional) e-GP 

আইএভইমড, মমটিইউ  

মক্ষা পয 

মংগাপুয 

২৩-২৭ জভ, ২০১৬ ম মন্ত 

 

তথ্য ও প্রযুমক্ত মফবাগ  

                                                                      

 



-27- 

 

I:\Foreign Training Total List_9 Sector\Evaluation Secotor.docx 

                                                                

মূল্যায়ন সক্টয 

 

ক্রমভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইমি নং 

জন্ম তামযখ ও 

মনজ সজরা 

চাকমযতত 

সমাগদাতনয 

তামযখ 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয 

তামযখ 

মক্ষাগত 

সমাগ্যতা 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয য ভ্রভণকৃত 

সদতয নাভ ও সভয়াদকার 

 

আতয়াজক 

ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা পয/ 

অন্যান্য) 

প্রস্তামফত বফতদমক ভ্রভণ (এখনও সম ভ্রভণ 

ফাস্তফায়ন য়মন) 

ফ মতভাট/মফগত ০১ 

(এক) ফছতয 

মফতদ ভ্রভতণয 

মফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. সফগভ সুমপয়া আমতয়া 

মাকামযয়া 

মহারিচালক (চলরি দারিত্ব) 

 

১৫/০৯/১৯৫৯ 

ব্রাহ্মণফামিয়া 

১০/০৪/১৯৮৫ 

 

কাযী মযচারক মততফ 

০১/০৭/১৯৯২ তামযতখ 

সমাগদান 

মযচারক মততফ 

১৪/০৬/২০১২ তামযতখ 

সমাগদান 

 

অনা ম 

ভাজ 

মফজ্ঞাতন 

স্দাততকাত্তয  

যুক্তযাজয  রন্ডন 

২৩/১১/২০১৪ সথতক ৩০/১১/২০১৪ 

আইএভইমি,  

এএভইম আই প্রকল্প 

মক্ষা পয 

 সভাট ০৩ (মতন) 

ফায ৪১ 

(একচমি) মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  

ফছয 

০১(এক) ফায ১০ 

(দ) মদন 

ইতামর ও যুক্তযাষ্ট্র 

২৫ জুন সথতক ১৮ জুরাই, ২০১৫ 

মক্ষা ভন্ত্রণারয় 

মক্ষা পয 

জাান 

০৪-১৪ সভ,  ২০১৬  

 

যুফ ও ক্রীিা ভন্ত্রণারয় 

Study Tour 

২. জনাফ সগারাভ কফীয 

মযচারক (উমচফ) 

আইমি নং- 

  ২৯/০৮/২০১৬    (প্রস্তামফত) 

চীনন 

আগামী ০১-১০ এরিল, ২০১৭ 

মৎস্য ও িাণী সম্পদ মন্ত্রণালি 

কর্তকৃ বাস্তবািনাধীন “িারণনিাগ 

িরিনিাধ ও রনিন্ত্রণ প্রকল্প 

 

সনই 

৩. জনাফ সভাোঃ সভাাযপ সাতন  

উ মযচারক 

 

১৫/০৯/১৯৭৮ 

ফগুিা 

০২/১১/২০০৬ কাযী মযচারক সতফ 

সমাগদান ০২/১১/২০০৬  

উ মযচারক মততফ 

তদান্নমত ০৯ এমপ্রর ২০১৪ 

িী উন্নয়ন ও ভফায় মফবাগ 

ফাংরাতদ সযরওতয় 

মফদ্যযৎ মফবাগ 

ভমরা ও মশু মফলয়ক/জাতীয় 

ভমরা ংস্থা 

মফ কভ অনা ম 

এভ কভ 

ব্যফস্থানা 

মপমরাইন 

০৮-১০ সতেম্বয, ২০১৪ 

অথ মননমতক ম্পকম মফবাগ 

এমিমফ 

Evaluation Learning 

Event 

 সভাট ০২ (দ্যই) ফায 

১২ (ফায) মদন 

 

 

মফগত ০১ (এক)  

ফছয 

০১ (এক) ফায ১২ 

(ফায) মদন 

কানািা 

০৫ অতক্টাফয তত ১৫ নতবম্বয, 

২০১৫ 

আইএভইমি 

এএভইমআই  প্রকল্প 

Expoxure Visit 

জাান ও মপমরাইন 

২৪ ভাচ ম, ২০১৭ হনি ০৬ এরিল, 

২০১৭  

মফজ্ঞান ও প্রযুমক্ত ভন্ত্রণারয় 

কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

মক্ষা পয 

৪. জনাফ মুাম্মদ সভাস্তপা াান 

কাযী মযচারক 

আইমি নং-০৪৭৯ 

০১/১০/১৯৭৭ 

মকতাযগঞ্জ 

২৭/১১/২০০৮ ১৩/০৬/২০১৬ মফ.এ (ম্মান) 

এভ এ 

ভারতয়ময়া 

১১-১৮ ভাচ ম, ২০১৭ 

 

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন মফবাগ কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন 

 মফগত ০১ (এক)  

ফছয 

০২ (দ্যই) ফায ১৪ 

(সচৌদ্দ) মদন চীনন 

২৪-৩০ ভাচ ম, ২০১৭ 

স্থানীি সিকাি ও ল্লী উন্নিন 

সমবাি কর্তকৃ ফাস্তফায়নাধীন 
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মূল্যায়ন সক্টয 

 

ক্রমভক 

নং 

কভ মকতমায নাভ, দফী ও 

আইমি নং 

জন্ম তামযখ ও 

মনজ সজরা 

চাকমযতত 

সমাগদাতনয 

তামযখ 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয 

তামযখ 
মক্ষাগত সমাগ্যতা 

এ মফবাতগ সমাগদাতনয য 

ভ্রভণকৃত সদতয নাভ ও 

সভয়াদকার 

 

আতয়াজক 

ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ংস্থা 

(প্রমক্ষণ/মক্ষা পয/ 

অন্যান্য) 

প্রস্তামফত বফতদমক ভ্রভণ (এখনও সম 

ভ্রভণ ফাস্তফায়ন য়মন) 

ফ মতভাট/মফগত ০১ 

(এক) ফছতয মফতদ 

ভ্রভতণয মফফযণ/ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৫. জনাফ সভাোঃ আজগয আরী 

কাযী মযচারক 

 

১০/১২/১৯৮৫ 

মযাজগঞ্জ 

০২/০৩/২০১৪ 

 

০২/০৩/২০১৪ 

ংস্কৃমত মফলয়ক/ 

গণ গ্রন্থাগায 

ভমরা ও মশু 

মফলয়ক/জাতীয় ভমরা 

ংস্থা 

মফ এ ম 

এভ এ ম  

অথ মনীমত 

বাযত, শ্রীরঙ্কা ও  দমক্ষণ 

সকামযয়া 

০৯-২০ সপব্রুয়াময, ২০১৫   

সটকমনকযার এমট্যান্স পয 

মিতটইরি স্টামি এন্ড মিজাইন 

অপ ঢাকা-চট্টগ্রাভ 

এক্সতপ্রওতয় অন মমম 

সফম” স্টামি ট্যযয 

 সভাট ০৩ (মতন) ফায 

৩৩ (সতমি) মদন 

 

মফগত ০১ (এক)  ফছয 

০২ (দ্যই) ফায ২২ 

(ফাই) মদন ভারতয়ময়া 

১৭-৩১ ভাচ ম, ২০১৬ 

আইএভইমি, এএভইমআই 

প্রকল্প, বফতদমক প্রমক্ষণ 

MBA সপ্রাগ্রাভ 

ইতদাতনময়া 

২০-২৮ আগস্ট, ২০১৬ 

মযতফও ফন   ভন্ত্রণারয় 

 

৬. জনাফ সভাোঃ ভমউয যভান খান 

মভথুন 

কাযী মযচারক (নন-কযািায) 

 

 

১৭/০২/১৯৮৬ 

টাংগাইর 

১৮/০৯/২০১৬ ১৮/০৯/২০১৬ এভ এ 

(ইংতযমজ) 

এখনও মফতদ ভ্রভণ 

কতযনমন 

  সনই 

 

  




