০১ জা য়ারী’ ২০১৫ হেত জা য়াির’ ২০২০ পয সমেয়
িসিবেত কমরত কমকতােদর িবেদশ মন সং া ত ািদঃ
ম

কমকতার নাম ও পদবী

1.

ি েগিডয়ার জনােরল
মাঃ হাসান জাহা½xর, চয়ার ন।

2.

জনাব মইনউি ন আহমদ
পিরচালক ( -সিচব)

3.

জনাব মাঃ এনা ল হক
সিচব (উপ-সিচব)।
জনাব মাঃ শখা র রহমান
ধান কমকতা (উপ-সিচব)

4.

5.
6.
7.
8.

জনাব কাজী গালাম তৗিসফ
ধান কমকতা (উপ-সিচব)
জনাব মাঃ বজ র রশীদ
ঊ তন কাযিনবাহী ।
জনাব কাজী মাহ র রহমান
িনবাহী েকৗশলী
জনাব মাঃ আ ল হাসনাত চৗ রী
ঊ তন কাযিনবাহী ।

জ তািরখ

কমরত শাখার নাম
িসিব

০১-০৩-১৯৭৮
২৮-১০-১৯৭৮

১। ১৪-০১-২০২০ ি ঃ হেত ২১-০১-২০২০ ি ঃ তািরখ
ছালার াক-জাহাজীকরণ (PSI) কায ম পিরদশেণর
অে িলয়া গমণ।
২। ১০-০২-২০১৯ ি ঃ হেত ২১-০২-২০১৯ ি ঃ তািরখ
ছালার াক-জাহাজীকরণ কায ম পিরদশেণর জ অে
গমণ।

পয
জ
পয
িলয়া

শাসন ও
অথ/বািণিজ ক,
িসএমএস ও িবওিব
িসিব

১। ১৫-২০ ম’ ২০১৯ ি ঃ পয “Fire Rated Lift with
Voltage Stablizer” এর াক-জাহাজীকরণ কায ম
পিরদশেণর জ জামানীেত গমণ।
-

বািণিজ ক এবং
িসএমএস ও িবওিব

১। ১। ১৪-০১-২০২০ ি ঃ হেত ২১-০১-২০২০ ি ঃ তািরখ পয
ছালার াক-জাহাজীকরণ (PSI) কায ম পিরদশেণর জ
অে িলয়া গমণ।
২। ১২-১৪ মাচ ২০১৯ ি ঃ তািরখ পয “Supply &
Instalation and Fire Alam System”এর াকজাহাজীকরণ কায ম পিরদশেণর জ সং আরব আিমরাত
গমণ।
-

অথ ও িহসাব
৩০-১১-১৯৬৪

িবেদশ মন সং া (িবষয়, সময়কাল ও দশ)

িসএমএস ও িবওিব
ধান কাযালয়, ঢাকা
েকৗশল শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।
বািণিজ ক শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

িসিব ধান কাযালেয়র জ Fire Fighting System
মালামাল াক জাহাজীকরণ কাজ পিরদশেনর জ গত ১৭-০৯২০১৮ হেত ২৭-০৯-২০১৮ ি ঃ তািরখ পয UK এবং UAE
১। ১০-০২-২০১৯ ি ঃ হেত ২১-০২-২০১৯ ি ঃ তািরখ পয
ছালার াক-জাহাজীকরণ কায ম পিরদশেণর জ অে িলয়া
গমণ।
২। ২৬-০২-২০১৭ িখঃ হেত ০৪-০৩-২০১৭ ি ঃ তািরখ পয
াক-জাহাজীকরণ কায ম পিরদশেণর জ অে িলয়া গমণ।
৩। ২৩-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ হেত ০৪-১২-২০১৫ ি ঃ তািরখ
পয িনউ িদি , ভারেত অ ি ত “Certificate
Programme
on
Cross
Cultural
Understanding
and
Strategies
for
Business
Growth
in
Emerging
Economies” শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।

9.

জনাব মাঃ রিবউল মােশদ
ঊ তন কাযিনবাহী ।

১৫-১১-১৯৮০

10.

জনাব মাঃ জিসম উি ন
উপ-সিচব ( শাসন ও সং াপণ)

৩০-০৩-১৯৬৭

11.

জনাব মাঃ জাউে ৗলা সরকার
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

১২-১১-১৯৮২

অিফস ধান, িসিব
আ িলক কাযালয়,
লনা।
শাসন ও সং াপন
শাখা, িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।
িসিব আ িলক
কাযালয়, রং র

১। ০২-১১-২০১৫ি ঃ হেত ২০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয
ভারেত অ ি ত
‘Trade and Sustainable
Development. শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।
-

গত ০৩-০৬-২০১৫ হেত ২৩-০৬-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয চীেন
অ ি ত
“Seminar
on
Construction

Management of Wholesale Market for
Developing Countries” শীষক কােস অংশ হণ

কেরেছন।
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ম

কমকতার নাম ও পদবী

জ তািরখ

কমরত শাখার নাম

িবেদশ মন সং া (িবষয়, সময়কাল ও দশ)

12.

জনাব মাঃ আিন রর রহমান
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

০২-১০-১৯৮৩

অিফস ধান, িসিব
আ িলক কাযালয়,
বিরশাল।

০৫-১২-২০১৬ ি ঃ তািরখ হেত ১৬-১২-২০১৬ ি ঃ তািরখ
পয িনউ িদি , ভারেত অ ি ত “Certificate

13.

জনাব মাঃ মা ন কিবর
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

০৬-০৭-১৯৮৩

িপএস চয়ার ান,
িসিব, ঢাকা।

14.

জনাব মাঃ সাহা র রহমান
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

১৪-১০-১৯৭৯

অথ ও িহসাব শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

১। ১৫-২০ ম’ ২০১৯ ি ঃ পয “Fire Rated Lift with
Voltage Stablizer” এর াক-জাহাজীকরণ কায ম
পিরদশেণর জ জামানীেত গমণ।
২। ২১-৩০ ন’ ২০১৯ ি ঃ পয ‘Traning on
innovation’ এ অংশ হেণর জ মােলিশয়ায় গমণ।
১০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ হেত ৩০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয
বইিজং, চীেন অ ি ত “Seminar on Capacity

15.

জনাব জামাল উি ন আহেমদ
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

০২-০১-১৯৬৭

16.

জনাব মাঃ িমশকা ল আলম
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

১০-০১-১৯৮৩

17.

জনাব মাঃ আল-আমীন
হাওলাদার,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

০১-০৭-১৯৮০

অিফস ধান, িসিব
আ িলক কাযালয়,
চ াম।
অিফস ধান, িসিব
আ িলক কাযালয়,
ঢাকা।
শাসন ও সং াপন
শাখা, িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

Programme
on
Cross
Cultural
Understanding
and
Strategies
for
Business
Growth
in
Emerging
Economies” শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।

Building in
FTA
Negotiation
Bangladesh” শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।

for

গত ২৮-০৫-২০১৫ হেত ১৭-০৫-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয চীেন
অ ি ত “Seminar on Cooperation in
Industrial Park Construction between
China and ASEAN Countries “ শীষক কােস

অংশ হণ কেরেছন।
১। ২১-৩০ ন’ ২০১৯ ি ঃ পয ‘Traning on
innovation’ এ অংশ হেণর জ মােলিশয়ায় গমণ।
২। গত ০৩-০৬-২০১৫ হেত ২৩-০৬-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয
চীেন অ ি ত “Seminar on Construction

Management of Wholesale Market for
Developing Countries ”শীষক কােস অংশ হণ

18.

জনাব তাপ মার
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

২৮-০৬-১৯৮৬

অিফস ধান, িসিব
আ িলক কাযালয়,
রাজশাহী।

19.

জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

১২-০৪-১৯৮৬

অিফস ধান,
িসিব ক া অিফস
ময়মনিসংহ।

20.

জনাব মাঃ ইসমাইল ম মদার
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী (চঃদাঃ)।

২৯-০৩-১৯৬৭

21.

জনাব আব স সালাম তা কদার
সহকারী কাযিনবাহী ।

১০-০৮-১৯৬৬

জনাব মাঃ নািসর উি ন কদার
সহকারী কাযিনবাহী ।
জনাব মাঃ শািহ ল ইসলাম
সহকারী কাযিনবাহী ।

০১-০৩-১৯৬৬

অিফস ধান, িসিব
আ িলক কাযালয়,
মৗলভীবাজার।
েকৗশল শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।
িসিব আ িলক
কাযালয়, চ াম।
িসিব আ িলক
কাযালয়, রং র।

22.
23.
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০৭-০২-১৯৮৩

কেরেছন।
৩। গত ২৩-১০-২০১৭ হেত ০১-১২-২০১৭ ি ঃ তািরখ পয
ভারেত অ ি ত “Doing Business in
Emerging Markerts” শীষক কােস অংশ হণ
কেরেছন।
০২ হেত ২২ আগ ২০১৭ তািরখ পয চীেন অ ে য়
‘Seminar on Trade and Investment
Facilitation for Bangladesh’ শীষক কােস

অংশ হণ কেরেছন।
গত ২৭-০৭-২০১৮ ি ঃ হেত ০৯-০৮-২০১৮ ি ঃ তািরখ পয
চীেন অ ে য় ‘Seminar on Anti-monopoly Law
Enforcement for B & R Countries’ শীষক
কােস অংশ হণ কেরেছন।
-

-

ম
24.
25.

কমকতার নাম ও পদবী
িমেসস আয়শা বগম
সহকারী কাযিনবাহী ।
জনাব মাঃ সা া ল আলম
উপ সহকারী েকৗশলী
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জ তািরখ

কমরত শাখার নাম

০১-০৭-১৯৮২

িসিব আ িলক
কাযালয়, ঢাকা।
েকৗশল শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

০৩-০১-১৯৮২

িবেদশ মন সং া (িবষয়, সময়কাল ও দশ)
-

০১ জা য়ারী’ ২০১৫ হেত লাই’ ২০১৯ পয সমেয়
িসিবেত কমরত কমকতােদর িবেদশ মন সং া ত ািদঃ
ঃ
কমকতার নাম ও পদবী
নং
26. ি েগিডয়ার জনােরল
মাঃ হাসান জাহা½xর, চয়ার ন।
27. জনাব মইনউি ন আহমদ
পিরচালক ( -সিচব)

28. জনাব মাঃ এনা ল হক
সিচব (উপ-সিচব)।
29. জনাব মাঃ শখা র রহমান
ধান কমকতা (উপ-সিচব)

30. জনাব কাজী গালাম তৗিসফ
ধান কমকতা (উপ-সিচব)
31. জনাব মাঃ বজ র রশীদ,
ঊ তন কাযিনবাহী ।
32. জনাব কাজী মাহ র রহমান,
িনবাহী েকৗশলী
33. জনাব মাঃ আ ল হাসনাত চৗ রী,
ঊ তন কাযিনবাহী ।

কমরত শাখার নাম

িবেদশ মন সং া (িবষয়, সময়কাল ও দশ)

িসিব

১০-০২-২০১৯ ি ঃ হেত ২১-০২-২০১৯ ি ঃ তািরখ পয ছালার
াক-জাহাজীকরণ কায ম পিরদশেণর জ অে িলয়া গমণ।
১। ১৫-২০ ম’ ২০১৯ ি ঃ পয “Fire Rated Lift with
Voltage Stablizer” এর
াক-জাহাজীকরণ কায ম
পিরদশেণর জ জামানীেত গমণ।
২। ০৩-০২-২০১৯ ি ঃ হেত ১২-০২-২০১৯ ি ঃ তািরখ পয
িশ েণ অংশ হেণর জ থাই া গমণ।
-

শাসন ও
অথ/বািণিজ ক,
িসএমএস ও িবওিব
িসিব
বািণিজ ক এবং
িসএমএস ও িবওিব

অথ ও িহসাব
িসএমএস ও িবওিব
ধান কাযালয়, ঢাকা
েকৗশল শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।
বািণিজ ক শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

১। ১৮-০২-২০১৯ ি ঃ হেত ০৪-০৩-২০১৯ ি ঃ তািরখ পয াি
িবেনাদন
কাটােনার জ
রাজ এবং রা গমণ।
২। ১২-১৪ মাচ ২০১৯ ি ঃ তািরখ পয “Supply &
Instalation and Fire Alam System”এর
াকজাহাজীকরণ কায ম পিরদশেণর জ সং
আরব আিমরাত
গমণ।
িসিব ধান কাযালেয়র জ Fire Fighting System
মালামাল াক জাহাজীকরণ কাজ পিরদশেনর জ গত ১৭-০৯২০১৮ হেত ২৭-০৯-২০১৮ ি ঃ তািরখ পয UK এবং UAE
১। ১০-০২-২০১৯ ি ঃ হেত ২১-০২-২০১৯ ি ঃ তািরখ পয ছালার
াক-জাহাজীকরণ কায ম পিরদশেণর জ অে িলয়া গমণ।
২। ২৬-০২-২০১৭ িখঃ হেত ০৪-০৩-২০১৭ ি ঃ তািরখ পয াকজাহাজীকরণ কায ম পিরদশেণর জ অে িলয়া গমণ।
৩। ২৩-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ হেত ০৪-১২-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয
িনউ িদি , ভারেত অ ি ত “Certificate Programme
on Cross Cultural Understanding and
Strategies for Business Growth in Emerging
Economies” শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।

34. জনাব মাঃ রিবউল মােশদ,
ঊ তন কাযিনবাহী ।

35. জনাব মাঃ জিসম উি ন,
উপ-সিচব ( শাসন ও সং াপণ)
36. জনাব মাঃ মা ন কিবর,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

37. জনাব মাঃ জাউে ৗলা সরকার,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

অিফস ধান, িসিব ১। ২০-০৬-২০১৯ ি ঃ হেত ০৪-০৭-২০১৯ ি ঃ তািরখ পয ভারেত
আ িলক কাযালয়, িবিভ ান পিরদশেণর জ গমণ।
লনা।
২। ০২-১১-২০১৫ি ঃ হেত ২০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয ভারেত
অ ি ত ‘Trade and Sustainable Development.
শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।
শাসন ও সং াপন
শাখা, িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।
িপএস চয়ার ান, ১। ১৫-২০ ম’ ২০১৯ ি ঃ পয “Fire Rated Lift with
িসিব, ঢাকা।
Voltage Stablizer” এর
াক-জাহাজীকরণ কায ম
পিরদশেণর জ জামানীেত গমণ।
২। ২১-৩০
ন’ ২০১৯ ি ঃ পয ‘Traning on
innovation’ এ অংশ হেণর জ মােলিশয়ায় গমণ।
িসিব আ িলক
গত ০৩-০৬-২০১৫ হেত ২৩-০৬-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয চীেন
কাযালয়, রং র
অ ি ত
“Seminar
on
Construction
Management
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of

Wholesale

Market

for

ঃ
নং

কমকতার নাম ও পদবী

কমরত শাখার নাম

িবেদশ মন সং া (িবষয়, সময়কাল ও দশ)
Developing Countries” শীষক

কােস অংশ

হণ

কেরেছন।

38. জনাব মাঃ সাহা র রহমান,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
39. জনাব মাঃ আিন রর রহমান,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

অথ ও িহসাব শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

১০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ হেত ৩০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয
বইিজং, চীেন অ ি ত “Seminar on Capacity
Building in FTA Negotiation for Bangladesh”
শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।
অিফস ধান, িসিব ০৫-১২-২০১৬ ি ঃ তািরখ হেত ১৬-১২-২০১৬ ি ঃ তািরখ পয
আ িলক কাযালয়, িনউ িদি , ভারেত অ ি ত “Certificate Programme
on Cross Cultural Understanding and
বিরশাল।
Strategies for Business Growth in Emerging
Economies” শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।

40. জনাব মাঃ িমশকা ল আলম,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
41. জনাব মাঃ আল-আমীন
হাওলাদার,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

অিফস ধান, িসিব গত ২৮-০৫-২০১৫ হেত ১৭-০৫-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয চীেন
আ িলক কাযালয়, অ ি ত “Seminar on Cooperation in Industrial
Park Construction between China and
ঢাকা।
ASEAN Countries “ শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।
শাসন ও সং াপন ১। ২১-৩০
ন’ ২০১৯ ি ঃ পয ‘Traning on
শাখা, িসিব ধান innovation’ এ অংশ হেণর জ মােলিশয়ায় গমণ।
কাযালয়, ঢাকা।
২। গত ০৩-০৬-২০১৫ হেত ২৩-০৬-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয চীেন
অ ি ত
“Seminar
on
Construction

Management of Wholesale Market for
Developing Countries ”শীষক কােস অংশ হণ

কেরেছন।
৩। গত ২৩-১০-২০১৭ হেত ০১-১২-২০১৭ ি ঃ তািরখ পয ভারেত
অ ি ত “Doing Business in Emerging
Markerts” শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।
42. জনাব তাপ মার,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।

অিফস ধান, িসিব
০২ হেত ২২ আগ ২০১৭ তািরখ পয চীেন অ ে য় ‘Seminar
আ িলক কাযালয়,
on Trade and Investment Facilitation for
রাজশাহী।
Bangladesh’ শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।

43. জনাব মাঃ ইসমাইল ম মদার,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী (চঃদাঃ)।

অিফস ধান, িসিব
আ িলক কাযালয়,
মৗলভীবাজার।
অিফস ধান, িসিব
আ িলক কাযালয়,
চ াম।
অিফস ধান,
গত ২৭-০৭-২০১৮ ি ঃ হেত ০৯-০৮-২০১৮ ি ঃ তািরখ পয চীেন
িসিব ক া
অ ে য় ‘Seminar on Anti-monopoly Law
অিফস ময়মনিসংহ। Enforcement for B & R Countries’ শীষক কােস
অংশ হণ কেরেছন।
েকৗশল শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

44. জনাব জামাল উি ন আহেমদ,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
45. জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
46. জনাব আব স সালাম তা কদার
সহকারী কাযিনবাহী ।
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০১ জা য়ারী, ২০১৫ হেত আগ ২০১৮ পয সমেয়
িসিবেত কমরত কমকতােদর িবেদশ মন সং া ত ািদঃ
ঃ কমকতার নাম,পদবী ও চা িরেত
নং
যাগদােনর তািরখ
47. ি েগিডয়ার জনােরল আ সােল
মাঃ গালাম আি য়া, চয়ার ন।
২৬-০৬-১৯৮৭
48. জনাব আ সয়দ মাহা দ
হািশম, -সিচব,
পিরচালক ( শাসন ও অথ)।
২১-০১-১৯৮৬
49. জনাব মাঃ রিব-উর- রজা
িসি কী, -সিচব, পিরচালক
(বািণিজ ক এবং িসএমএস ও
িবওিব) ১৫-০২-১৯৮৮
50. জনাব আশরা ামান
সিচব (উপ-সিচব)।
২৫-০৪-১৯৯৪

কমরত শাখার নাম
িসিব
শাসন ও অথ

২৪-০৫-২০১৫ হেত ০৭-০৬-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয ইতািলেত
অ ি ত “Strengthening Government through
Capacity Development of the BCS Cadre
Officials” শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।

বািণিজ ক এবং
িসএমএস ও িবওিব

িসিব

51. জনাব মাঃ শাহা ি ন,
ধান কমকতা (উপ-সিচব)।
২০-১২-১৯৮৯

িসএমএস ও িবওিব

52. জনাব মাঃ আিছর উি ন সরদার,
ধান কমকতা (উপ-সিচব)।
২৬-০১-১৯৯১

অথ ও িহসাব শাখা

53. জনাব মাঃ শখা র রহমান
ধান কমকতা (উপ-সিচব)।
১৫-১১-১৯৯৫
54. সয়দ মাহা দ জািহদ হােসন
ধান কমকতা (উপ-সিচব)।
২৫-০১-১৯৯৯
55. জনাব মাঃ বজ র রশীদ,
ঊ তন কাযিনবাহী ।
০৬-০১-১৯৮৭
56. জনাব কাজী মাহ র রহমান,
িনবাহী েকৗশলী ।
১৭-০৮-২০১১
57. জনাব আ ল হাসনাত চৗ রী,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
২১-০৭-২০০৮।

সকল কার িবেদশ মন ( মলাসহ) সং া (িবষয়,সময়কাল ও
দশ)
২৬-০২-২০১৭ িখঃ হেত ০৪-০৩-২০১৭ ি ঃ তািরখ পয াকজাহাজীকরণ কায ম পিরদশেণর জ অে িলয়া গমণ।

বািণিজ ক শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।
অথ ও িহসাব শাখা
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।
িসিব আ িলক
কাযালয়, ঢাকা।
েকৗশল শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।
বািণিজ ক শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

১০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ হেত ৩০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয
বইিজং, চীেন অ ি ত
“Seminar on Capacity Building in FTA
Negotiation for Bangladesh” শীষক কােস অংশ হণ
কেরেছন।
১। ১৮-০৪-২০১৬ ি ঃ হেত ০৭-০৫-২০১৬ ি ৎ তািরখ পয ন ন
িদি ,ভারেত অ ি ত "The Stanford Advanced Project
Management" কােস অংশ হণ কেরেছন।
২। 18-05-2017 wLªt n‡Z 07-06-2017 wLªt ZvwiL ch©šÍ
Pvqbvq Aby‡ôq "Capacity Building in FTA for
Bangladesh" kxl©K ‰e‡`wkK cÖwkÿY ‡Kv‡m© AskMÖnY K‡ib|
১। গত ০৫-০৬-২০১৫ হেত ১৪-০৬-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয
মালেয়িশয়ােত অ ি ত Part of foreign exposure visit
of 99th ACAD Course এ অংশ হণ কেরেছন।
২। িসিব ধান কাযালেয়র জ Fire Fighting System
মালামাল াক জাহাজীকরণ কাজ পিরদশেনর জ গত ১৭-০৯২০১৮ হেত ২৭-০৯-২০১৮ ি ঃ তািরখ পয UK এবং UAE
১০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ হেত ৩০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয
বইিজং, চীেন অ ি ত “Seminar on Capacity
Building in FTA Negotiation for Bangladesh”
শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।
িমশন অিডট এর কােজ গত লাই, ২০১৬মােস িবেদশ মন কেরন।

িসিব ধান কাযালেয়র জ Fire Fighting System
মালামাল াক জাহাজীকরণ কাজ পিরদশেনর জ গত ১৭-০৯২০১৮ হেত ২৭-০৯-২০১৮ ি ঃ তািরখ পয UK এবং UAE
১। ২৬-০২-২০১৭ িখঃ হেত ০৪-০৩-২০১৭ ি ঃ তািরখ পয াকজাহাজীকরণ কায ম পিরদশেণর জ অে িলয়া গমণ।
২। ২৩-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ হেত ০৪-১২-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয
িনউ িদি , ভারেত অ ি ত “Certificate Programme
on Cross Cultural Understanding and
Strategies for Business Growth in Emerging
Economies” শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।

58. জনাব মাঃ রিবউল মােশদ,
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অিফস ধান, িসিব ০২-১১-২০১৫ি ঃ হেত ২০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয

ভারেত

ঃ কমকতার নাম,পদবী ও চা িরেত
নং
যাগদােনর তািরখ
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
২১-০৭-২০০৮
59. জনাব হাওলাদার মাঃ মা ম,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
২১-০৭-১৯৮৫

কমরত শাখার নাম

সকল কার িবেদশ মন ( মলাসহ) সং া (িবষয়,সময়কাল ও
দশ)
আ িলক কাযালয়, অ ি ত ‘Trade and Sustainable Development.
লনা।
শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।
অিফস ধান, িসিব
আ িলক কাযালয়,
বিরশাল।

60. জনাব মাঃ জসীম উি ন,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
০৬-০১-১৯৮৭

শাসন ও সং াপন
শাখা, িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

61. জনাব মাঃ মা ন কিবর,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
০৮-০২-২০১১
62. জনাব মাঃ জাউে ৗলা সরকার,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
৩০-১২-২০১০

িপএস চয়ার ান,
িসিব, ঢাকা।
িসএমএস ও িবওিব
শাখা, িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

-

গত ০৩-০৬-২০১৫ হেত ২৩-০৬-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয চীেন
অ ি ত
“Seminar
on
Construction
Management of Wholesale Market for
Developing Countries” শীষক কােস অংশ হণ

কেরেছন।
১০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ হেত ৩০-১১-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয
বইিজং, চীেন অ ি ত “Seminar on Capacity
Building in FTA Negotiation for Bangladesh”
শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।
০৫-১২-২০১৬ ি ঃ তািরখ হেত ১৬-১২-২০১৬ ি ঃ তািরখ পয
িনউ িদি , ভারেত অ ি ত “Certificate Programme

63. জনাব মাঃ সাহা র রহমান,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
২০-০২-২০১১

অথ ও িহসাব শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

64. জনাব মাঃ আিন র রহমান,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
১২-০১-২০১১

অথ ও িহসাব শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

65. জনাব মাঃ িমশকা ল আলম,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
১৯-০১-২০১২

67. জনাব মাঃ তাপ মার,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
২২-০১-২০১২

অিফস ধান, িসিব গত ২৮-০৫-২০১৫ হেত ১৭-০৫-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয চীেন
আ িলক কাযালয়, অ ি ত “Seminar on Cooperation in Industrial
Park Construction between China and
রং র।
ASEAN Countries “ শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।
শাসন ও সং াপন ১। গত ০৩-০৬-২০১৫ হেত ২৩-০৬-২০১৫ ি ঃ তািরখ পয চীেন
শাখা, িসিব ধান অ ি ত
“Seminar
on
Construction
Management of Wholesale Market for
কাযালয়, ঢাকা।
Developing Countries ”শীষক কােস অংশ হণ
কেরেছন।
২। গত ২৩-১০-২০১৭ হেত ০১-১২-২০১৭ ি ঃ তািরখ পয ভারেত
অ ি ত “Doing Business in Emerging
Markerts” শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।
অিফস ধান, িসিব ০২ হেত ২২ আগ ২০১৭ তািরখ পয চীেন অ ে য় ‘Seminar
আ িলক কাযালয়, on Trade and Investment Facilitation for
Bangladesh’ শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।
রাজশাহী।

68. জনাব মাঃ ইসমাইল ম মদার,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী (চঃদাঃ)।
০৮-০১-১৯৮৭

অিফস ধান, িসিব
আ িলক কাযালয়,
মৗলভীবাজার।

69. জনাব মাঃ জামাল উি ন,

অিফস ধান, িসিব

66. জনাব মাঃ আল-আমীন
হাওলাদার,
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
১৮-০১-২০১২
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on Cross Cultural Understanding and
Strategies for Business Growth in Emerging
Economies” শীষক কােস অংশ হণ কেরেছন।

-

-

ঃ কমকতার নাম,পদবী ও চা িরেত
নং
যাগদােনর তািরখ
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ।
১০-০১-১৯৮৭
70. জনাব আব স সালাম তা কদার
সহকারী কাযিনবাহী ।
১০-০১-৯৮৭
71.

মাঃ শিফ ল ইসলাম,
সহকারী কাযিনবাহী ।
১৯-০২-২০১৪

72.

মাঃ শািহদ ইবেন িমরাজ,
সহকারী কাযিনবাহী ।
১৯-০২-২০১৪
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কমরত শাখার নাম

সকল কার িবেদশ মন ( মলাসহ) সং া (িবষয়,সময়কাল ও
দশ)

আ িলক কাযালয়,
চ াম।
েকৗশল শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।
অিফস ধান,
িসিব ক া
অিফস ময়মনিসংহ।
বািণিজ ক শাখা,
িসিব ধান
কাযালয়, ঢাকা।

গত ২৭-০৭-২০১৮ ি ঃ হেত ০৯-০৮-২০১৮ ি ঃ তািরখ পয চীেন
অ ে য় ‘Seminar on Anti-monopoly Law
Enforcement for B & R Countries’ শীষক কােস
অংশ হণ কেরেছন।
-

