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িবষয:় "Policy Analysis" "Policy Analysis" িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   ১১তম১১তম  ােচােচ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন।।

     Bangladesh Institute of Governance and Management (BIGM) ক ক আেয়ািজত "Policy

Analysis"  িশ ণ কােসর ১১তম ােচ অংশ হেণর জ  িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলা: 
শাসন ক াডার

০১. জনাব নাজমা বগম (৬৮১৬), উপসিচব, ব ও ীড়া ম ণালয়।
০২. জনাব মা. নাজ ল ইসলাম (১৭০৬৯), িসিনয়র সহকারী সিচব, মি পিরষদ িবভাগ।
০৩. জনাব শাহিরয়ার আল-কবীর িসি কী (১৬৭৭১), িসিনয়র সহকারী সিচব (িসিপ-৪ শাখা), জন শাসন 

ম ণালয়।

িশ া ক াডার

০৪. জনাব আ  সাঈদ ম মদার (১২০৯১), সহেযাগী অ াপক (িহসাব িব ান), িবেশষ ভার া  কমকতা
সং : িচং কায়ািল  ইম ভেম -২ ক , মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র।

০৫. জনাব মাহা দ আমীর হামজা মা া (১৪৯১৬), সহকারী অ াপক (ইিতহাস), দয়াল সরকারী কেলজ, 
িকেশারগ ।

০৬. জনাব রা  আহমদ (০২৫৫১৩), ভাষক (রা িব ান), সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা।

ত  ক াডার

০৭. জনাব মাহা দ রিফক উ ীন আক  (১৫২০০৫০৩০০২৬), উপ-আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার 
ঢাকা।

০৮. জনাব মা. শির র রহমান (১৫২০০৬০৩০০০৮), উপ-আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, রাজশাহী।
০৯. বগম রাকসানা রহমান (১৫২০০৬০৩০০২২), উপ-আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, ঢাকা।
১০. বগম মাহ বা ইয়াসিমন শলী (১৫২০০৮০৩০০০৩), উপ-পিরচালক, বিহিব  কায ম বাংলােদশ বতার, 

ঢাকা।
১১. মাসাঃ জসিমন নাহার (১৫২০০৬০৩০০২৮), উপ-পিরচালক, বাংলােদশ বতার সদর দ র, ঢাকা
১২. জনাব মা. আিজজ আহেমদ বােয়ত মােশদ (১৫২০১০০৩০০০১), উপ-পিরচালক, সদর দ র, বাংলােদশ 

বতার, ঢাকা।

িলশ ক াডার
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১৩. মাসা: সািদরা খা ন, িবিপ-৭৯০৬১১৯০৭৬, িলশ পার (ইে িলেজ ), এিপিবএন হডেকায়াটাস, উ রা, 
ঢাকা।

১৪. জনাব মা. েয়ল রানা, িবিপ-৯০১৭১৮০৮৩২, সহকাির িলশ পার, ই াি য়াল িলশ-৪, নারায়নগ ।

িষ ক াডার

১৫. জনাব শাহ হা দ শহী া  (২২৬৯), মিনটিরং এ  ইভ া েয়শন কমকতা, উপেজলা পযােয় ি  
হ া েরর জ  ষক িশ ণ (৩য় পযায়) ক , িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা।

১৬. জনাব মাহা দ মিম ল হক (২৬৭৫), উপেজলা িষ কমকতা (এল.আর), িষ স সারণ অিধদ র, 
খামারবািড়, ঢাকা।

কা ামস ও এ াইজ ক াডার

১৭. জনাব মা. শিহ ামান সরকার (০৬২০১২০০০০৬৪), ি তীয় সিচব, জাতীয় রাজ  বাড, ঢাকা।

কর ক াডার

১৮. জনাব সৗিম  চ ব , উপপিরচালক ( শাসন), িবিসএস কর একােডিম, ঢাকা।

০২। কােসর ময়াদ ১০ স াহ যা আগামী ০৭/০২/২০২১ ি . তািরখ হেত  হেব। মেনানীত কমকতাগণ িনজ কম ল হেত
অব  হেবন এবং কােস যাগদােনর িবষেয় ধান সম য়কারী, িবআইিজএম, ঢাকা (০১৯৩২৬৯৮৪৭২) বরাবর িরেপাট করেবন।

িশ ণ শেষ িনজ কম েল যাগদান করেবন।

     

২-২-২০২১

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ
রণ করা হেলা ( জ তা অ যায়ী নয়):

১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ।
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়।
৩) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ।
৪) িসিনয়র সিচব, অভ রীণ স দ িবভাগ।
৫) সিচব, িষ ম ণালয়।
৬) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ।
৭) সিচব, ত  ম ণালয়।
৮) সিচেবর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয়।।
৯) িসিনযর় িসে ম এনািল , জন শাসন ম ণালয় 

এ.এস.এম. ািফ র রহমান
উপসিচব
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(প  এ ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ 
করা হেলা)।
১০) ধান সম য়কারী, িবআইিজএম, ই-৩৩, আগার াও, 
ঢাকা।
১১) ................................ (মেনানীত কমকতাগণ)।
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