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ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৩৬.০০১.১৮.৯ তািরখ: 
০৬ জা য়াির ২০২০

২২ পৗষ ১৪২৬

িবষয:় এসিডিজএসিডিজ   িবষয়কিবষয়ক  িশ ণিশ ণ ।।

        উপ  িবষেয়র ি েত অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, আগামী ১১/০১/২০২০ তািরখ সকাল ১১.০০ ঘ কায়
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর ধান কাযালেয়র সভা কে  এসিডিজ িবষেয় এক  িশ ণ কমশালা
অ ি ত হেব। িশ েণ  আেলাচক িহেসেব উপি ত থাকেবন জনাবজনাব   মামা : : মাকাে লমাকাে ল   হ ােসনহ ােসন ,,  অিতির  সিচব,
(এসিডিজ), মাননীয় ধানম ীর কাযালয়। এ িশ েণ ধান কাযালেয়র সকল  মহাপিরদশক, উপমহাপিরদশক,
সহকারী মহাপিরদশক এবং ২৩  জলা কাযালয়স েহর সকল উপমহাপিরদশকগণ- ক   কাযালেয় সকল সহকারী
মহাপিরদশক ও একজন কের ম পিরদশকসহ অংশ হণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা। জলা কাযালেয়র
উপমহাপিরদশকগণ -  কাযালেয়র খসড়া এসিডিজ কমপিরক না ণয়ন করার জ  পির ণ িতসহ সভায়
অংশ হণ করেবন মেম জানােনা হেলা। 

িবষয়িবষয়   অতীবঅতীব   জ রীজ রী। । 

সং ি ঃসং ি ঃ  িশ েণর সময় চী। 
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ফান: ০২-৫৫০১৩৬২৬
ফ া : ০২-৫৫০১৩৬২৮

ইেমইল: chiefdife@gmail.com

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৩৬.০০১.১৮.৯/১(৫০) তািরখ: ২২ পৗষ ১৪২৬
০৬ জা য়াির ২০২০

িবতরণঃ াতােথ/কাযােথ ( জ তার িভি েত নয়)। 

১



১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িতম ী মেহাদেয়র একা  সিচব (উপসিচব) (অিতির  দািয় ), ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।
৩) অিতির  মহাপিরদশক (অিতির  সিচব), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৪)  মহাপিরদশক, শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৫)  মহাপিরদশক, সাধারণ শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৬)  মহাপিরদশক, সফ  শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৭)  মহাপিরদশক, া  শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৮) উপ মহাপিরদশক, া  শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৯) উপ মহাপিরদশক, সফ  শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১০) উপ মহাপিরদশক, শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১১) উপ মহাপিরদশক, সাধারণ শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১২) মহাপিরদশেকর াফ অিফসার, মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১৩) শাসিনক কমকতা, শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র (সভাক  ত
ও আ ায়েনর ব া করার অ েরাধ করা হেলা)।
১৪) অিফস কিপ।
১৫) উপ -মহাপিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, উমহাপিরদশেকর কাযালয়।
১৬) সহকারী মহাপিরদশক/১ম িণর কমকতা (সকল), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান
কাযালয়, ঢাকা।
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Schedule 

 

 

Training Title      : Training on SDG  

Date   : 11 January, 2020  

Venue              : Conference room, DIFE, Shromo Bhaban, 196, Syed Nazrul Islam Sarani,      

                            Bijoynagar, Dhaka-1000.  

 

Time Topic Facilitator 

10.00- 10.30  Registration 
 

All participants 

10.40-10.45 Welcome  Speech  Mr. Md. Joynal Abedin, 
Addl Inspector General, DIFE 
 

10.45- 11.00 Discussion on SDG and DIFE  Mr. Shib Nath Roy 
Inspector General, DIFE 
 

11.00- 12.30  Discussion on SDG   Mr. Md. Mokammel Hossain 
Addl. Secretary (SDG), PMO 
 

12.30- 1.00  Discussion on Draft SDG action plan of 
DIFE and its district offices 

& 
Question and  Answers 

Mr. Md. Mokammel Hossain 
Addl. Secretary ( SDG), PMO 
 

1.00-1.30  Vote of thanks and closing  Mr. Shib Nath Roy 
Inspector General, DIFE 
 

 


