
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
রা  ম ণালয ়

র া সবা িবভাগ 
শাসন-১ শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০
ন র ৫৮.০০.০০০০.০১২.২৫.০০৩.১৮.৪৭৫ তািরখ: 

১৮ আগ  ২০২১

৩ ভা  ১৪২৮

িব ি / না শ

িবষয:় র ার া   সবাসবা   িবভােগরিবভােগর   ইই --নিথনিথ   িবষয়কিবষয়ক  অভ রীণঅভ রীণ   িশ ণিশ ণ ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, এ িবভােগর ২-১৬ েডর কমকতা/কমচারীগেণর অংশ হেণ ‘ র া
সবা িবভােগর ই-নিথ িবষয়ক অভ রীণ িশ ণ’ আগামী ১৯-২৯ আগ  ২০২১ তািরখ পয  সকাল ৯.৩০ টা হেত
িবকাল ৪.৩০ টা পয  সং  িশ ণাথ গেণর তািলকা অ যায়ী রা  ম ণালেয়র আইিস  সেল অ ি ত হেব।  

এমতাব ায়, সংি  সকলেক া  িবিধ মেন উ  িশ েণ যথাসমেয় যথাযথভােব অংশ হণ এবং িশ ণকালীনিশ ণকালীন
অঅ   কানকান   কােজকােজ   সংিসংি   নানা   হওয়ারহওয়ার   জ ওজ ও  িনেদশ েমিনেদশ েম   অ েরাধঅ েরাধ   করাকরা   হ েলাহ েলা ।।।।
  
সং : (১) তািরখ অ যায়ী িশ ণাথ গেণর তািলকা;

 (২) িশ ণ িচ।

১৮-৮-২০২১
শহীদ মাহা দ ছাই ল হক

উপসিচব
ফান: +৮৮ ০২-৪৭১২৪৩৩৭

ইেমইল: admin1@ssd.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) ২-১৬ েডর কমকতা/কমচারী (সকল), র া সবা িবভাগ
২) উপসিচব, শাসন-১ শাখা, জনিনরাপ া িবভাগ
৩) উপসিচব, শাসন-২ শাখা, র া সবা িবভাগ ( া  িবিধ িতপালেনর জ  েয়াজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও
সহেযািগতার অ েরাধসহ)
৪) জনাব হা দ আব ল হাই িমলটন, উপসিচব, র া সবা িবভাগ
৫) সিচেবর একা  সিচব, র া সবা িবভাগ
৬) া ামার, আইিস  সল, র া সবা িবভাগ ( িশ ণাথ গেণর তািলকা এবং িশ ণ িচসহ ওেয়বসাইেট কােশর

১



অ েরাধসহ)
৭) সহঃ া ামার, আইিস  সল, র া সবা িবভাগ
৮) সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার, আইিস  সল, র া সবা িবভাগ
৯) অিতির  সিচব ( শাসন ও অথ) এর ি গত কমকতা, র া সবা িবভাগ।

২



ই-নথথ থফলয়ক অবযন্তযীণ প্রথক্ষণ এয সন অনুারয তাথরকা (আগস্ট 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 

সভাোঃ আব্দু াভাদ 

 কাযী সভইনরটন্যান্স ইথিথনয়ায 

 সুযক্ষা সফা থফবাগ  

-------অথফা------ 

থনপু ারদায 

 কাযী সপ্রাগ্রাভায 

 সুযক্ষা সফা থফবাগ 

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,  

মুাম্মদ আফদুর াই থভরটন  

উথিফ 

সুযক্ষা সফা থফবাগ 

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 

সভাোঃ আইম়ুফ সারন 

সপ্রাগ্রাভায 

সুযক্ষা সফা থফবাগ 

 

 

 

 

 

 

 



 

সুরক্ষা সেবা ববভাগের ই-নবি ববষয়ক প্রবিক্ষগের েময়সূবি 

 

ক্রম পগের নাম প্রবিক্ষোিীর পর্ যায় প্রবিক্ষোিীর েংখ্যা প্রবিক্ষগের তাবরখ 

১. েহকারী েবিব, বেবনয়র েহকারী েবিব ও উপেবিব ২-৯ সেড ১৮ জন ২৯/০৮/২০২১ 

২. উপেবিব, যুগ্মেবিব ও অবতবরক্ত েবিব ২-৯ সেড ১৫ জন ২৬/০৮/২০২১ 

৩. প্রিােবনক কম যকতযা ও ব্যবক্তেত কম যকতযা ১০-১২ সেড ১৬ জন ২৫/০৮/২০২১ 

৪. প্রিােবনক কম যকতযা ও ব্যবক্তেত কম যকতযা ১০-১২ সেড ১৫ জন ২৪/০৮/২০২১ 

৫. অবিে েহকারী কাম-কবিউটার মুদ্রাক্ষবরক/োঁট মুদ্রাক্ষবরক কাম-কবিউটার অপাগরটর ১৩-১৬ সেড ১৬ জন ২৩/০৮/২০২১ 

৬. অবিে েহকারী কাম-কবিউটার মুদ্রাক্ষবরক/োঁট মুদ্রাক্ষবরক কাম-কবিউটার অপাগরটর ১৩-১৬ সেড ১৭ জন ২২/০৮/২০২১ 

৭. অবিে েহকারী কাম-কবিউটার মুদ্রাক্ষবরক/োঁট মুদ্রাক্ষবরক কাম-কবিউটার অপাগরটর ১৩-১৬ সেড ১৭ জন ১৯/০৮/২০২১ 

 

 



 

 

২-৯ গ্রেড ১ম গ্রেণি (১ম ব্যাচ) 

 

প্রণিক্ষণির ণিষয়: সুরক্ষা গ্রেিা ণিভাণের ই-নণি ণিষয়ক অভযন্তরীি প্রণিক্ষি  

প্রণিক্ষণির তাণরখ: ২৬ আেস্ট ২০২১ 

েময়: েকাল ৯.৩০-ণিকাল ৪.৩০ টা 

প্রণিক্ষণির স্থান: আইণেটি গ্রেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালয় 

 

ক্রম নাম, পদণি ও কম মস্থল 

1.  জনাি গ্রমাোঃ আিদুল কাণদর 

উপেণচি (প্রিােন-৩ িাখা) 

2.  জনাি জাণিদুল ইেলাম 

উপেণচি (অণি অণিিাখা এিং অণি-১, ২ িাখা) 

3.  জনাি িিীদ গ্রমািাম্মদ ছাইদুল িক 

উপেণচি (প্রিােন-১ িাখা) 

4.  জনাি গ্রেখ ফণরদ আিণমদ 

উপেণচি (িাণজট-১ িাখা) 

5.  জনাি গ্রমািাম্মদ মাসুদুর রিমান ভূইয়া 

উপেণচি (শৃঙ্খলা অণিিাখা এিং শৃঙ্খলা-১ িাখা) 

6.  জনাি মুিাম্মদ আিদুর রউফ ণময়া 

উপেণচি (আইন অণিিাখা এিং আইন-১ িাখা) 

7.  জনাি গ্রমাোঃ আবুল কালাম তালুকদার 

উপেণচি (প্রিােন-২ িাখা) 

8.  জনাি গ্রমািাম্মদ আবু োঈদ গ্রমাল্লা 

উপেণচি (কারা-২ িাখা) 

9.  জনাি তািণনয়া রিমান গ্রচৌধুরী 

উপেণচি (কারা-১ িাখা) 

10.  জনাি তরফদার মািমুদুর রিমান 

উপেণচি (িণিরােমন-৫ ও ৬ িাখা) 

11.  জনাি কাজী িাণফজুল আণমন 

ণেণনয়র েিকারী েণচি (িণিরােমন-৩ িাখা) 

12.  জনাি প্রসূন কুমার চক্রিতী 

ণেণনয়র েিকারী েণচি (িাণজট-২ িাখা) 

13.  জনাি আফণরাজা আক্তার ণরিা 

ণেণনয়র েিকারী েণচি (শৃঙ্খলা-২ িাখা) 

14.  জনাি এম ণড িামসুল আণরফীন 

েণচণির একান্ত েণচি এিং েিকারী েণচি (ণমিন িাখা) 

15.  জনাি আখতার আিণমদ খান 

ণিোিরক্ষি কম মকতমা 

  



 

 

২-৯ গ্রেড ১ম গ্রেণি (২য় ব্যাচ) 

 

প্রণিক্ষণির ণিষয়: সুরক্ষা গ্রেিা ণিভাণের ই-নণি ণিষয়ক অভযন্তরীি প্রণিক্ষি  

প্রণিক্ষণির তাণরখ: ২৯ আেস্ট ২০২১ 

েময়: েকাল ৯.৩০-ণিকাল ৪.৩০ টা 

প্রণিক্ষণির স্থান: আইণেটি গ্রেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালয় 

 

ক্রম নাম, পদণি ও কম মস্থল 

1.  ড. তরুি কাণন্ত ণিকদার 

অণতণরক্ত েণচি (প্রিােন ও অি ম অনুণিভাে) 

2.  সেয়দ গ্রিলাল গ্রিাণেন 

অণতণরক্ত েণচি (কারা অনুণিভাে) 

3.  জনাি গ্রমাোঃ আিদুল্লাি আল মাসুদ গ্রচৌধুরী 

অণতণরক্ত েণচি (ণনরাপত্তা ও িণিরােমন অনুণিভাে) 

4.  জনাি গ্রমাোঃ খায়রুল আলম গ্রেখ 

অণতণরক্ত েণচি (উন্নয়ন অনুণিভাে) 

5.  জনাি ইেরাত গ্রচৌধুরী 

অণতণরক্ত েণচি (মাদক অনুণিভাে) 

6.  জনাি গ্রমাোঃ মুণনম িাোন 

যুগ্মেণচি (আইন ও শৃঙ্খলা অনুণিভাে) 

7.  জনাি মণল্লক োঈদ মািবুি 

যুগ্মেণচি (অণি অনুণিভাে) 

8.  জনাি গ্রমাোঃ যাণিদ গ্রিাণেন 

যুগ্মেণচি (িণিরােমন-১ এিং ২ অণিিাখা) 

9.  জনাি গ্রমাোঃ আলী গ্ররজা ণেণিকী 

যুগ্মেণচি (ণনরাপত্তা অণিিাখা এিং ণনরাপত্তা-১, ৪ িাখা) 

10.  জনাি আণরফ আিমদ 

উপেণচি (পণরকল্পনা-১ িাখা) 

11.  জনাি গ্রমািাম্মদ আিদুল্লাি আল মামুন 

উপেণচি (মাদক অণিিাখা এিং মাদক-১, ২ িাখা) 

12.  জনাি োেণরকা নােণরন 

উপেণচি (ণনরাপত্তা-২ এিং ৩ িাখা) 

13.  জনাি গ্রমাোঃ িািণরয়াজ, ণপএএ 

উপেণচি (িণিরােমন-২ িাখা) 

14.  জনাি নােণরন জািান 

উপেণচি (িণিরােমন-৪ িাখা) 



 

 

১0-১2 গ্রেড 2য় গ্রেণি (১ম ব্যাচ) 

 

প্রণিক্ষণির ণিষয়: সুরক্ষা সেবা ববভাগের ই-নবি ববষয়ক অভযন্তরীণ প্রবিক্ষণ  

প্রণিক্ষণির তাণরখ: ২৪ আেস্ট ২০২১ 

েময়: েকাল ৯.৩০-ণিকাল ৪.৩০ টা 

প্রণিক্ষণির স্থান: আইণেটি গ্রেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালয় 

 

ক্রম নাম, পদণি ও কম মস্থল 

1.  Rbve †`‡jvqviv †eMg 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (আইন-২ িাখা) 

2.  Rbve †gvt kwid উল্লাি 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (িণিরােমন-২ িাখা) 

3.  Rbve kvnxbv LvZzb iæby 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (ণনরাপত্তা-৩ িাখা) 

4.  Rbve †gvnv¤§` Igi dviæK 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (িাণজট-১ িাখা) 

5.  Rbve gvneyev myjZvbv 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (শৃঙ্খলা-১ িাখা) 

6.  Rbve †gvt kvn Avjg 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (মাদক-২ শাখা) 

7.  Rbve †gvt Avey Rvdi 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (অগ্নি-১ শাখা) 

8.  ‡gvjøv Beªvwng †nv‡mb 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (মন্ত্রীর দপ্তর) 

9.  Rbve Gm Gg Avãyj Mvd&dvi 

e¨w³MZ Kg©KZ©v (গ্নিরাপত্তা ও বগ্নিরাগমি) 

10.  Rbve জান্নাতুল ফেরদ ৌস 

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (প্রশাসি-১ শাখা) 

11.  জনাি নূর গ্রমািাম্মদ  

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (পনরকল্পিা-১ শাখা) 

12.  Rbve ফর্াোঃ েজদল রানি 

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (বনিরাগর্ি-৪ শাখা) 

13.  জনাি গ্রমাোঃ ওিায়দুর রিমান 

ব্যণক্তেত কম মকতমা (িণিরােমন-৬ িাখা) 

14.  Rbve †gvnv¤§` †Zvdv‡qj Avjg 

e¨w³MZ Kg©KZv (আইি ও শৃঙ্খলা অিুগ্নবভাগ) 

15.  Rbve dviRvbv Av³vi  

e¨w³MZ Kg©KZ©v (গ্নমশি শাখা) 

 

 



 

 

১0-১2 গ্রেড 2য় গ্রেণি (২য় ব্যাচ) 

 

প্রণিক্ষণির ণিষয়: সুরক্ষা সেবা ববভাগের ই-নবি ববষয়ক অভযন্তরীণ প্রবিক্ষণ  

প্রণিক্ষণির তাণরখ: ২৫ আেস্ট ২০২১ 

েময়: েকাল ৯.৩০-ণিকাল ৪.৩০ টা 

প্রণিক্ষণির স্থান: আইণেটি গ্রেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালয় 

 

1.  Rbve †gv: Avkivd DwÏb nviæb 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (মন্ত্রীর দপ্তর) 

2.  Rbve নাজমুন নািার খানম  

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (বনিরাগর্ি-৩ শাখা) 

3.  Rbve গ্রমাোঃ আণনায়ার গ্রিাণেন  

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (নিরাপত্তা-২ শাখা) 

4.  Rbve রাণিয়া আক্তার  

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (কারা-১ শাখা) 

5.  Rbve িাণি িড়ুয়া  

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (র্া ক-১ শাখা) 

6.  Rbve †gvt Avãyj Rwjj 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (বগ্নিরাগমি-১ শাখা) 

7.  Rbve গ্রমাোঃ োণিদ আিমদ  

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (বাদজট-২ শাখা) 

8.  Rbve গ্রমাোঃ িণিদুল ইেলাম  

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (পনরকল্পিা-১ শাখা) 

9.  Rbve †gvt RvwKi †nv‡mb 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (প্রশাসি-২ শাখা) 

10.  Rbve Avey †gvmv †gvj¨v 

e¨w³MZ Kg©KZ©v (প্রশাসি-৩ শাখা) 

11.  Rbve গ্রমাোঃ ফজলুর রিমান  

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (বনিরাগর্ি-৫ শাখা) 

12.  Rbve ফর্াোঃ পলাশ নর্য়া 

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (সনিদবর  প্তর) 

13.  Rbve গ্রমাোঃ িািীদুর রিমান  

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (অনি-২ শাখা) 

14.  Rbve গ্রমাোম্মৎ খাণলদা গ্রিেম  

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (র্া ক-২ শাখা) 

15.  Rbve গ্রমািাম্মদ লুৎফর রিমান  

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (গ্রিণ ও নবর্রণ) 

16.  জিাব পারদেজ আিদর্  

সিকারী নিসাবরক্ষণ কর্ মকর্মা 



 

 

১৩-১৬ গ্রেড ৩য় গ্রেণি (১ম ব্যাচ) 

 

প্রণিক্ষণির ণিষয়: সুরক্ষা সেবা ববভাগের ই-নবি ববষয়ক অভযন্তরীণ প্রবিক্ষণ  

প্রণিক্ষণির তাণরখ: ১৯ আেস্ট ২০২১ 

েময়: েকাল ৯.৩০-ণিকাল ৪.৩০ টা 

প্রণিক্ষণির স্থান: আইণেটি গ্রেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালয় 

ক্রর্ িার্, প নব ও কর্ মস্থল 

1.  জনাি ফর্া: র্াসুর্ ফিাদসি (র্ন্ত্রীর  প্তর) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

2.  জনাি ফর্াোঃ র্নিরুজ্জার্াি সুজি (প্রশাসি-১ শাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

3.  জনাি েীতা রানী ণিশ্বাে (আইণেটি গ্রেল) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 

4.  জনাি িাোন মািমুদ (প্রশাসি-২ শাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

5.  জনাি ফর্াোঃ র্শনেকুর রির্াি (প্রশাসি-২ শাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

6.  জনাি জাণিদ গ্রিাোইন (প্রশাসি-৩ শাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

7.  জনাি গ্রমাোঃ জামাল উিীন (িণিরােমন-২ শাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

8.  জনাি মািমুদা খাতুন (অণি-১ শাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

9.  জনাি গ্রমাোঃ আিম্মদ উল্লযাি (িণিরােমন-৩ শাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

10.  জনাি োণিনা গ্রিেম (িণিরােমন-৫ শাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

11.  জনাি গ্রমাোঃ আিফাকুল ইেলাম গ্রচৌধুরী (ণনরাপত্তা-৪ শাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

12.  জনাি ফর্া: মািবুবুর রিমান (ণমিন িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

13.  জনাি তাণনয়া মণল্লক (মাদক-২ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

14.  জনাি ফর্াোঃ আবু শাদকর (কারা-১ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

15.  জনাি গ্রমাোঃ ইব্রািীম (িণিরােমন-২ িাখা) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 

16.  জনাি ফর্া: িণিদুল ইেলাম (পণরকল্পনা-২ িাখা) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 

17.  জনাি ইোর্ নবিদর্ র্ান্নাি (বনিরাগর্ি-১ শাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 



 

 

১৩-১৬ গ্রেড ৩য় গ্রেণি (২য় ব্যাচ) 

 

প্রণিক্ষণির ণিষয়: সুরক্ষা সেবা ববভাগের ই-নবি ববষয়ক অভযন্তরীণ প্রবিক্ষণ  

প্রণিক্ষণির তাণরখ: ২২ আেস্ট ২০২১ 

েময়: েকাল ৯.৩০-ণিকাল ৪.৩০ টা 

প্রণিক্ষণির স্থান: আইণেটি গ্রেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালয় 

ক্রর্ িার্, প নব ও কর্ মস্থল 

1.  জনাি ফর্া: সাইফুল ইসলার্ (র্ন্ত্রীর  প্তর) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

2.  জনাি গ্রমাোঃ অনন্ত (প্রিােন ও অি ম অনুণিভাে) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

3.  জনাি গ্রিখ রাণিদ আিণম্মদ (প্রিােন-১ িাখা) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 

4.  জনাি ফর্াোঃ নগয়াস উদ্দীি (প্রশাসি-১ শাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

5.  জনাি গ্রেখ গ্রমািাম্মদ িাোন (প্রিােন-২ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

6.  জনাি গ্রদওয়ান আবু সুণফয়ান (প্রিােন-২ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

7.  জনাি গ্রমাোঃ রাইসুল ইেলাম (উন্নয়ন অনুণিভাে) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

8.  জনাি ফাণতমা আক্তার লাভলী (শৃঙ্খলা-২ িাখঅ) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

9.  জনাি তাণনয়া জামান (িণিরােমন-৪ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

10.  জনাি গ্রমাোঃ রণফকুল ইেলাম (িণিরােমন-৬ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

11.  জনাি গ্রমাোঃ মাণজদুর রিমান (ণনরাপত্তা-৩ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

12.  জনাি গ্রমাোঃ মাইনুল ইেলাম (মাদকদ্রব্য ণনয়ন্ত্রি অনুণিভাে) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 

13.  জনাি মামনুন নািার চুমণক (মাদক-১ িাখা) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 

14.  জনাি গ্ররাণমনা আক্তার (কারা-২ িাখা) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 

15.  জনাি উণম্ম কুলসুম িাঁিন (আইন-১ িাখা) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 

16.  জনাি খ. ম. মাতলুবুর রিমান (শৃঙ্খলা-১ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

17.  জনাি ফর্া: মণনরুজ্জামান (পণরকল্পনা-১ িাখা) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 



 

 

১৩-১৬ গ্রেড ৩য় গ্রেণি (৩য় ব্যাচ) 

 

প্রণিক্ষণির ণিষয়: সুরক্ষা সেবা ববভাগের ই-নবি ববষয়ক অভযন্তরীণ প্রবিক্ষণ  

প্রণিক্ষণির তাণরখ: ২৩ আেস্ট ২০২১ 

েময়: েকাল ৯.৩০-ণিকাল ৪.৩০ টা 

প্রণিক্ষণির স্থান: আইণেটি গ্রেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালয় 

 

ক্রর্ িার্, প নব ও কর্ মস্থল 

1.  জনাি োনছার আলী খাঁন (প্রিােন-২ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

2.  জনাি গ্রমাোঃ আবু িকর (প্রিােন-৩ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

3.  জনাি ফর্া: সাইফুল ইসলার্ (বাদজট-১ শাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

4.  জনাি ফর্া: ফসাদিল রািা (নিসাব ফকাষ) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

5.  জনাি গ্রমাোঃ িািাবুল আলম (ণনরাপত্তা ও িণিরােমন অনুণিভাে) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

6.  জনাি েমীর মন্ডল (িণিরােমন-১ িাখা) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 

7.  জনাি খাণলদা আক্তার রুম্পা (িণিরােমন-২ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

8.  জনাি িাণিিা আক্তার ণলণপ (িণিরােমন-৩ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

9.  জনাি আফোনা খাতুন (িণিরােমন-৪ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

10.  জনাি ফর্াোঃ শািীনুর ইসলার্ (নিরাপত্তা-২ শাখা) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 

11.  জনাি ণিল্পী রািী কর গ্রচৌধুরী (ণনরাপত্তা-৪ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

12.  জনাি গ্রমাোঃ নাজমুল িাোন (কারা-২ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

13.  জনাি সুণফয়া আক্তার (শৃঙ্খলা-২ িাখা) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

14.  জনাি ফর্া: আোদুজ্জামান (অণি অনুণিভাে) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 

15.  জনাি গ্রমাোঃ উমার ফারুক (কারা অনুণিভাে) 

অনেস সিকারী কার্ কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক 

16.  জনাি গ্রমাছাোঃ ফারজানা আক্তার (েিি ও ণিতরি) 

সাঁট মুদ্রাক্ষনরক কার্ কনিউটার অপাদরটর 

 


