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িবষয:় Advanced Certificate Course on Public Procurement &Advanced Certificate Course on Public Procurement &
Project Management” (1st Batch)- Project Management” (1st Batch)- িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   সংেগসংেগ।।

বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেম  (িবআইএম)-এর ঢাকা ক া ােস আগামী ০২ জা য়ারী ২০২২ হেত ১৫ ম ২০২২ পয  সমেয় বার ও
শিনবার িত স ােহ (০২) ই িদন “পাবিলক িকউরেম  ও ােজ  ােনজেম ” ( থম াচ) শীষক এডভা ড সা িফেকট কাস  অ ি ত
হেব। উ  িশ ণ কােসর  মৗিলক ত ািদ িন প:

ক. িশ ণাথ র পযায়

িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ/অিধদ র/সং া/ াংক/ বীমা/ ব-সরকারী িত ান/ হাসপাতাল/ িব িব ালয়/ 
গেবষণােক / সরকারী মািলকানাধীণ িত ঠান/ গেবষণা কমকতা/ শাসিনক কমকতা/ ব ািনক কমকতা/ 
িসিনয়র ব ািনক কমকতা/ িহসাব/অিডট র ন কমকতা/ া াম অিফসার/ রিজ ার/ 
অ /উপাদ /িবভাগীয় ধান/ এনিজওেত য় ব াপনা ও ক  ব াপনায় জিড়ত পযােয়র কমকতা। 

খ. পা েমর ময়াদ ও সময়
০২ জা য়ারী ২০২২ হেত ১৫ ম ২০২২ পয  স ােহ ০২ িদন  ও শিনবার । 

বার: সকাল ০৯:৩০ ঘ কা হেত িবকাল ০৫:০০ ঘ কা পয : অফলাইন। শিনবার: ৬:০০ ঘ কা ১০:০০ 
ঘ কা : অনলাইন।

গ. কাস িফ
জন িত ৫৫,০০০.০০ (প া  হাজার) টাকা (ভ াট ও আয়কর িতত)। কাস িফ কাস র েব 
মহাপিরচালক, বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেম  (িবআইএম), ঢাকা বরাবের প-অডার/ স চক এর 
মা েম অথবা নগদ েদয়। 

ঘ. কােসর উে

To acquaint participants with the legal framework of 
logistics, procurement & public procurement.
To familiarize the participants with the procedure and 
standard tender documents for procurement of goods and 
works.
To provide a comprehensive spectrum of the overall 
spectrum of intellectual and professional service 
procurement.
To familiarize the participants with e-GP and other cross-
cutting issues
To acquaint the participants with the conceptual framework 
of planning with reference to Bangladesh
To increase the knowledge areas for developing the 
strategic project design. 
To familiarize them with existing procedures, practices, rules, 
and methodology of project planning and management
To increase the technical competence of the trainees in 
project formulation, appraisal, implementation, monitoring, 
and evaluation.
To develop the competencies of the participants about 
problem-based case studies in the context of global project 
management
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ঙ. পা চী 

   Module-1: Procurement and Logistics Management
   Module-2: Public Procurement PPA-2006 and PPR 2008.
   Module-3: Corporate Purchasing
   Module-4: Strategic Project Design and Development
   Module-5: Project Management
   Module-6: Project Evaluation and Report Writing
   Module-7: Field trip, Individual Report &Presentation (Case            
 Studies)

চ. মেনানয়ন পাঠােনার শষ 
তািরখ ২৬ িডেস র ২০২১। আেগ আসেল আেগ এ িভি েত সংি  িত ােনর মেনানয়ন ড়া  করা হেব। 

ছ. মেনানয়ন ি য়া বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেমে র মহাপিরচালক অথবা  কাস-সম য়কারীগনেদর  বরাবর সরাসির 
মেনানয়ন রণ করা যােব। 

উ  িশ ণ কােস সংি  ম ণালয়/দ র/অিধদ র/সং া থেক একািধক কমকতা মেনানয়েনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা যাে । কাস
সং া  েয়াজনীয় ত ািদর জ  িনে  উে িখত কাস-সম য়কারীগনেদর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।
১) জনাব আিম ল ইসলাম, উ তন ব াপনা উপেদ া, মাবাইল: ০১৭১৮-৪২৭৯৪২ ই- মইল:  aminul.islam@bim.gov.bd  
২) জনাব লািময়া ফারহা, উ তন ব াপনা উপেদ া, মাবাইল: ০১৭১১-২২১২২৬ ই- মইল:  lamia.farha.bim@gmail.com 
৩) জনাব তানভীর হাসাইন, উ তন ব াপনা উপেদ া, মাবাইল: ০১৭২৬-১৩৪৪০০ ই- মইল:  bim.tanvir@gmail,.com 
উে  য মেনানীত কমকতােদর সােথ সরাসির যাগােযােগর িবধােথ মেনান নপে  কমকতােদর মেনানয়ন িনে া  ছক অ যায়ী রণ করার
জ  অ েরাধ করা হলঃ

িমক নং কমকতার নাম ও 
পদবী

কম েলর কানা ফান ন র মাবাইল ন র ই- মইল কানা

 

সং ি : িব ািরত কাস িসউর-০৫ পাতা।

২১-১১-২০২১

িবতরণ :
১) িশ া
২) hEALTH dEP
৩) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী 
পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান 

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

তানভীর হাসাইন
উপ- ক  পিরচালক

ফান: +৮৮০২-৫৮১৫০৩৮৬
ফ া : +৮৮০-২-৫৮১৫২৪৭৬

ইেমইল:
tanvir.hossain@bim.gov.bd

ারক ন র: ৩৬.০৭.০০০০.০২৫.২৫.০০১.২১.২/১(২) তািরখ: ৬ অ হাযণ় ১৪২৮
২১ নেভ র ২০২১
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উ তন ব াপনা উপেদ া, াডাি িভ  এ  ক ােল ী সািভেসস িডিভশন, বাংলােদশ ই উট অব

ােনজেম
২) উ তন ব াপনা উপেদ া , িরসাচ এ  পাবিলেকশন িডিভশন , বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম

২১-১১-২০২১
তানভীর হাসাইন 

উপ- ক  পিরচালক
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