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ন র: ৫৮.০০.০০০০.০১২.২৫.০০৩.১৮.৪২২ তািরখ: 
০৮ আগ  ২০২১

২৪ াবণ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
িবষয়ঃিবষয়ঃ  র ার া   সবাসবা   িবভােগরিবভােগর   কমকতাকমকতা //কমচার ীেদরকমচার ীেদর   আগামীআগামী  ০৯০৯--১৯১৯   সে রসে র   ২০২১২০২১   তািরখতািরখ   পযপয   ইই --নিথরনিথর
িবষয়কিবষয়ক  িশ ণিশ ণ   সং াসং া ।। 

         উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, রা  ম ণালেয়র র া সবা িবভােগর কমকতা/কমচারীেদর
ই-নিথ িবষয়ক িশ ণ  ০৭ (সাত) কাযিদবস াপী আগামী ০৯-১৯ সে র ২০২১ তািরখ পয  িভ  িভ  িসিডউেল
সকাল ০৯.৩০ হেত িবকাল ৪.৩০ ঘ কা পয  এ িবভােগর আইিস  সেল ( ম নং-১১) অ ি ত হেব। উ  িশ েণর
যথাসমেয় উপি ত ও সািবক সহেযািগতার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি ঃসং ি ঃ  ইই --নিথনিথ   িবষয়কিবষয়ক  িশ েণরিশ েণর   িস িডউলিসিডউল।।

৯-৮-২০২১
শহীদ মাহা দ ছাই ল হক

উপসিচব
ফান: +৮৮ ০২-৪৭১২৪৩৩৭

ইেমইল: admin1@ssd.gov.bd

ন র: ৫৮.০০.০০০০.০১২.২৫.০০৩.১৮.৪২২/১(৬৮) তািরখ: ২৪ াবণ ১৪২৮
০৮ আগ  ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সকল কমকতা, র া সবা িবভাগ
২) উপসিচব, শাসন-১ শাখা, জনিনরাপ া িবভাগ (০৯-১৯ সে র ২০২১ তািরখ পয  কান িশ ণ আইিস  সেল
না রাখার অ েরাধসহ)
৩) া ামার, আইিস  সল, র া সবা িবভাগ (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৪) সকল শাসিনক/ ি গত কমকতা, র া সবা িবভাগ
৫) ৩য় িণর কমচারী (সকল), র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়।
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৯-৮-২০২১
শহীদ মাহা দ ছাই ল হক

উপসিচব

২



ই-নথথ থফলয়ক অবযন্তযীণ প্রথক্ষণ এয সন অনুারয তাথরকা (সেপ্টেম্বর ২০২১) 

সন ভয় থফলয় প্রথক্ষক 

প্রথভ সন 

কার ০৯.৩০ টা – কার ১০.০০ টা থনফন্ধন - 

কার ১০.০০ টা – সফরা ১১.০০ টা 

রগইন, সপ্রাপাইর ব্যফস্থানা: সপ্রাপাইর তথ্য, াওয়াড ড, সপ্রাপাইর ছথফ, স্বাক্ষয, 

প্রথতকল্প; ডাক আররাড, থর ততথয, ডাক নথথজাতকযণ, নথথজাতকৃত ডাক 

সপযত আনা 

 

বিরবি  

থিতীয় সন সফরা ১১.১৫ টা – দুপুয ১২.৩০ টা 

স্বয়ংথিয়বারফ প্রস্তুতকৃত ডাক/নথথয থনফন্ধন ফথ, ভাস্টায পাইর ও 

প্রথতরফদনমূ থযথিথত, পাইর/নথথ সৃজন (ধযণ), নথথরত অনুভথত প্রদান ও 

অনুভথত প্রতযাায, গাড ড পাইর ততথয ও এয ব্যফায, নথথ অনুন্ধান, নথথ 

উস্থান/নথথজাতকযণ,   

তৃতীয় সন সফরা ০২.০০ টা -  থফকার ০৩.০০ টা 

সনাট ততথয: অনুরেদ আকারয খড়া প্রস্তুতকযণ ও ংযক্ষণ, থফরফিয ত্র 

অন্যান্য ত্র/অনুরেরদয সযপারযন্স প্রদান, ংযুথি, তাকা, ইনরডন্ট, 

াইাযথরংক, সটথফর ততথয অন্যান্য পযম্যাটং 

বিরবি 

িতুথ ড সন থফকার ০৩.১৫ টা – থফকার ০৪.৩০ টা 

খড়া ত্র এয ধযন অনুমায়ী প্রস্তুতকযণ/জাথয (সলাগান, ছথফ, একই তাথযখ ও 

স্মাযরক প্রথতস্থাথত), পূরফ ড জাথযকৃত ত্র সলান কযা, 

প্রাক: সভাফাইর সনাটথপরকন ও ইরভইরর ত্র াঠারনা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সুযক্ষা সফা থফবারগ ই-নথথ থফলয়ক অবযন্তযীণ প্রথক্ষণাথীয ংখ্যা ও তাথযখ: 

 

ক্রবিক নং পপ্টের নাি প্রবিক্ষণার্থীর েংখ্যা িাবরখ িন্তব্য 

০১ েহকারী েবিি, বেবনয়র েহকারী েবিি ও উপেবিি ১৮ জন ০৯/০৯/২০২১  

১ি সেবণ কি মকিমা ০২ ৫ জন উপেবিি, যুগ্মেবিি ও অবিবরক্ত েবিি ১৫ জন ১২/০৯/২০২১ 

০৩ প্রিােবনক কি মকিমা ও ব্যবক্তগি কি মকিমা ১৭ জন ১৩/০৯/২০২১  

২য় সেবণ কি মিারী ০৪ প্রিােবনক কি মকিমা ও ব্যবক্তগি কি মকিমা ১৭ জন ১৪/০৯/২০২১ 

০৫ অবিে েহকারী কাি-কবিউটার 

মুদ্রাক্ষবরক/োঁটমুদ্রাক্ষবরক 

১৭ জন ১৫/০৯/২০২১  

 

৩য় সেবণ কি মিারী 
০৬ অবিে েহকারী কাি-কবিউটার 

মুদ্রাক্ষবরক/োঁটমুদ্রাক্ষবরক 

১৭ জন ১৬/০৯/২০২১ 

০৭ অবিে েহকারী কাি-কবিউটার 

মুদ্রাক্ষবরক/োঁটমুদ্রাক্ষবরক 

১৭ জন ১৯/০৯/২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 


