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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০৩.২৫.০০৩.২২.৩৩৪ তািরখ: 
২০ িডেস র ২০২২

৫ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় Negotiation Skills and English Proficiency Course Negotiation Skills and English Proficiency Course এরএর   ৫ম৫ম   ােচােচ
কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন।।

: ০৫.০৫.০০০০.০১০.২৪.০০১.১৯.৭১১, তািরখ: ১৪ িডেস র ২০২২।
     িবয়াম ফাউে শেনর ‘Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting
Core Courses (1st Revised)’ শীষক উ য়ন কে র আওতায় Negotiation Skills and English
Proficiency Course এর ৫ম ােচ অংশ হেণর জ  িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা
হেলা: 

. কমকতার নাম পিরিচিত নং পদিব ও কম ল
০১. জনাব মাহা দ সাই ল ইসলাম ৬২৭৭ অিতির  সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়
০২. জনাব এ, ক, এম শাহা ি ন ৬৩৫৯ অিতির  সিচব, অথৈনিতক স ক িবভাগ
০৩. জনাব মা: নাজ ল দা িসি কী ৬৪১৩ সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়
০৪. জনাব সায়লা ফারজানা ৬৪১৪ সিচব, জন শাসন ম ণালয়
০৫. শখ মােমনা মিন ৬৪৬১ সিচব, জন শাসন ম ণালয়
০৬. ড. মা: আয়া ল ইসলাম ৬৫৪৩ সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
০৭. জনাব খািদজা নাজনীন ৬৯০৭ সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়
০৮. মাছা. মাক মা আকতার বা ৬৯১১ সিচব, আিথক িত ান িবভাগ
০৯. জনাব ওয়ািহদা হািমদ ৭৮৪৫ পিরচালক ( সিচব), আইএমইিড
১০. জনাব মা: খিল র রহমান ১৫০৩৩ সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
১১. জনাব মা: আশফা ল আিমন ট ১৫০৭৩ মহাপিরচালক ( সিচব), বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন

ক প
১২. জনাব দবাশীষ নাগ ১৫১১৮ সিচব, ি  িবষয়ক ম ণালয়
১৩. জনাব শাহীন আরা বগম, িপএএ ১৫১৮৭ সিচব, জন শাসন ম ণালয়
১৪. জনাব মাঃ মাহ র রহমান ইঁয়া ৭৯৩১ উপসিচব, ানীয় সরকার িবভাগ
১৫. জনাব মা: আ  নােছর ৮১৫৭ উপসিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
১৬. জনাব মা: শােহ র রহমান ৮১৫৯ সিচব (উপসিচব), বাংলােদশ স কাউি ল
১৭. জনাব আ ল কালাম আজাদ ১৫৩৭৬ উপসিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়
১৮. জনাব শা ীর আহমদ ১৫৩৮৮ উপসিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়
১৯. জনাব মা: জািকর হােসন ১৫৪১৮ উপসিচব, জন শাসন ম ণালয়
২০. জনাব মা: আ ল আিমন ১৫৫০৭ সিচব (উপসিচব), বাংলােদশ বনিশ  উ য়ন কেপােরশন
২১. জনাব মা. আহসান হািবব ১৫৭১৫ উপপিরচালক (উপসিচব), িবয়াম ফাউে শন, ঢাকা
২২. ড. মাছা. িশিরন সবনম ১৫৯৯০ উপসিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়
২৩. কাজী সােলহ ানিজর ১৬২০৯ উপ ধান (উপসিচব), পিরক না িবভাগ
২৪. জনাব মা: মাহ র রহমান ১৫৭৪৫ িবেশষ ভার া  কমকতা (উপসিচব), জন শাসন ম ণালয়
২৫. জনাব শিরফ রায়হান কিবর ১৫৭৬৩ উপসিচব, বািণজ  ম ণালয়।
     

১



০২। কাস  আবািসক, কােসর থম অংশ অভ রীণ ১৫ িদন যা আগামী ২৮ িডেস র ২০২২ তািরখ হেত িবয়াম
ফাউে শন, ঢাকায়  হেব। মেনানীত কমকতাগণ িনজ কম ল হেত অব  হেয় ২৭ িডেসে র ২০২২ তািরখ িবকাল
০৩.০০ টার মে  কােস অংশ হেণর িবষেয় িরেপাট করেবন।

২০-১২-২০২২

ক  পিরচালক ( সিচব), ‘Strengthening 
Institutional Capacity of BIAM  for 
Conducting Core Courses (1st 
Revised)’ শীষক ক  িবয়াম ফাউে শন, ঢাকা।

মাহা দ সােহ ল ইসলাম
উপসিচব

ফান: ২২৩৩৫৭১১৩
ইেমইল: it3@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০৩.২৫.০০৩.২২.৩৩৪/১(১৮) তািরখ: ৫ পৗষ ১৪২৯
২০ িডেস র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তা অ যায়ী নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, বািণজ  ম ণালয়।
২) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ।
৩) িনবাহী চয়ার ান, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প ।
৪) সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ।
৫) সিচব, অথৈনিতক স ক িবভাগ।
৬) সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়।
৭) সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ।
৮) সিচব, পিরক না িবভাগ।
৯) সিচব, ি  িবষয়ক ম ণালয়।
১০) সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়।
১১) সিচব, আিথক িত ান িবভাগ।
১২) সিচব, ত  ও স চার ম ণালয়।
১৩) সিচব, বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ।
১৪) সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
১৫) সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয।়
১৬) ◌্ সিচব, অভ রীণ ও িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়।
১৭) িসিনযর় িসে ম এনািল , জন শাসন ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
১৮) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয়।

২০-১২-২০২২
মাহা দ সােহ ল ইসলাম 
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উপসিচব
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