
প্রেস রিরিজ 

রিরসএস েশাসন একাডেরিডে আইন ও েশাসডন প্রকাডস েি সিাপনী 

িাাংিাডেশ রসরিি সারি েস েশাসন একাডেরিডে ১০০েি এিাং ১০১েি আইন ও েশাসন প্রকাডস েি সিাপনী 

অনুরিে হডেডে। ১ জুন বৃহস্পরেিাি সকাডি একাডেরিি রিিনােেডন অনুরিে এ সিাপনী অনুিাডন রিরসএস 

েশাসন কযাোডিি ৭২ জন কি েকেো সনে গ্রহণ কডিন। 

রিরসএস েশাসন একাডেরি মূিে েশাসন কযাোি কি েকেোডেি েরশক্ষণ েোন কডি থাডক। আইন ও েশাসন 

প্রকাস েটি রিরসএস েশাসন কযাোডিি নিীন কি েকেোডেি জন্য পাঁচ িাস প্রিোরে একটি প্রিৌরিক েরশক্ষণ। 

১০০েি এিাং ১০১েি আইন ও েশাসন প্রকাস েটি ২০১৭ সাডিি ১ জানুোরি শুরু হডে এ সিাপনী অনুিাডনি 

িাধ্যডি সিাপ্ত হডিা। েশাসন কযাোডিি ২৯, ৩০, ৩১ এিন ৩৩েি ব্যাডচি ৭২ জন কি েকেো এ েরশক্ষডণ 

অাংশগ্রহণ কডি সিাই সাফডেি সাডথ েরশক্ষণ সিাপ্ত কডিন।  

এ সিাপনী অনুিাডন েধান অরেরথ রহডসডি উপরিে রেডিন জনেশাসন িন্ত্রণািডেি রসরনেি সরচি ে. প্রিাোঃ 

প্রিাজাডেি হক খান। রেরন েরশক্ষণাথীডেি িাডে সনে রিেিণ প্রশডে নিীন কি েকেোডেি উডেডশ িক্তব্য 

েোন কডিন। রেরন কি েকেেডেিডক প্রেশডেি, সেো ও রনেিানুিরেেোে উদু্বদ্ধ হডে রনজ রনজ কি েিডি 

সাধািণ িানুডেি প্রসিাে রনডজডেি রনডোরজে কিাি আহিান জানান। এ অনুিাডন সিাপরেত্ব কডিডেন 

রিরসএস েশাসন একাডেরিি প্রিক্টি িািোপ্ত সরচি জনাি প্রিাোঃ আডনাোরুি ইসিাি রসকাোি এনরেরস। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Press Release 

Training Closing Ceremony Held in BCS Administration Academy 

The Closing Ceremony of 100th and 101st Law and Administration Courses held in 

Bangladesh Civil Service Administration Academy. 72 BCS Cadre officials received their 

certificates in this ceremony at the auditorium of the Academy on 1st June, Thursday. 

BCS Administration Academy mainly offers training for the administrative cadre officials. 

Law and Administration Course is a five-months long training designed for newly recruited 

administrative officers. 100th and 101st Law and Administration Course started on the 1st 

January, 2017 and conluded through this closing ceremony. 72 officers from 29, 30, 31 and 

33rd Batch participated this training and all of them successfully completed.  

Senior Secretary of the Ministry of Public Administration Dr. Md. Mozammel Haque Khan 

graced the ceremony as the Chief Guest. He distributed the certificates of successful 

completion among the trainees. Later in his speech he asked the officers to be inspired by 

patriotism, integrity and discipline and to dedicate themselves in serving the common people 

in their respective workplaces. The program was chaired by the Rector of the Academy, 

Secretary-in-Charge Mr. Md Anwarul Islam Sikder, ndc.  

  


