
িজববষ-প ী িব েতর সবা বষ 
িজববেষই িনি ত হেব শতভাগ িব তায়ন 

িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত 
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১৪ বশাখ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

বাপিবেবােডর ারক নং ২৭.১২.০০০০.০২৯.৫০.৮১৭.২১.১১০৮, তািরখঃ ২৫/০৪/২০২১ি ঃ মাতােবক আগামী
০২/০৫/২০২১ ি ঃ হেত ০৪/০৫/২০২১ি ঃ পয  অ ি ত  “Basic Training on Computer & Power Smart
Distribution System for PBS Billing Assistant/Billing Supervisor and Re-mastering
Manpower (1st Phase)” শীষক িশ ণ কােস ৩য় ােচ    অ  পিবেসর িন বিণত িবিলং সহকারীগণ অংশ হণ
করেবন। তােদরেক Zoom App এর মা েম িশ ণ চলাকালীন সাব িণক িশ েণ িনেয়ািজত থাকার জ  িনেদশ

দান করা হেলা। উে  য, িশ েণ অং হণকারী কমচারীগণ িতিদন ৫০০.০০ ( াচশত) টাকা হাের িশ ণ ভাতা
পােবন।
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ন র িশ েণর নাম কােসর ময়াদকাল
ও ান

০১ জনাব সয়দা শাহনাচ পারভীন
িবিলং সহকারী

কালীগ  জানাল 
অিফস ৩০৩৯৯১
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০২ জনাব ম য়া পারভীন
িবিলং সহকারী

মেহশ র জানাল 
অিফস ৩০১৩৯৪

০৩ জনাব ক না রানী নাথ
িবিলং সহকারী সদর দ র ৩০১০১৪

০৪ জনাব মাছাঃ আ মান আরা
িবিলং সহকারী

শল পা জানাল 
অিফস ৩০০১৮০

০৫ জনাব মাছাঃ শফালী খা ন
িবিলং সহকারী

কাট াদ র সাব-
জানাল অিফস ৩০১৬৬০

০৬ জনাব মাছাঃ িনপা নাসিরন
িবিলং সহকারী

হিরণা  সাব-
জানাল অিফস ৩০৩১৬০
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মাঃ ইছাহাক আলী
জনােরল ােনজার
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ফান: ০৪৫১-৬২৬০৫
ইেমইল:

jhenaidah_pbs@yahoo.com

ন র: ২৭.১২.৪৪১৯.৫৪৮.০২.০১৩.২১.৫৩১৮/১(৬) তািরখ: ১৪ বশাখ ১৪২৮
২৭ এি ল ২০২১

অ িলিপঃ 
১) পিরচালক, িশ ণ পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড- সদয় অবগিতর জ ।
২) িডিজএম, মেহশ র/ শল পা/কালীগ  জানাল অিফস, িঝনাইদহ পিবস।
৩) এিজএম (ওএ এম), হিরণা / কাট াদ র সাব- জানাল অিফস, িঝনাইদহ পিবস।
৪) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত।
৫) সহকারী িনয়র ইি িনয়ার (আই ), আই  িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত- (উে াধনী সশনসহ িশ েণর
০৩িদন Zoom App বহােরর ি গত সািবক সহায়তা দােনর িনেদশনাসহ)।
৬) জনাব -------------------------------------------, িঝনাইদহ পিবস।
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