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�ারক ন�র: ০৫.০০.০০০০.২০৩.২৫.০১০.২১.১১২ তািরখ: 
 ০৫ �ম ২০২২

২২ �বশাখ ১৪২৯

িবষয়: ‘Policy Analysis’ �িশ�ণ �কােস �র ১৫তম �ােচ অংশ�হেণর জ� কম �কত�া মেনানয়ন।

    Bangladesh Institute of Governance and Management (BIGM) ক��ক আেয়ািজত ‘Policy Analysis’ �িশ�ণ �কােস �র ১৫তম �ােচ
অংশ�হেণর জ� িন�বিণ �ত কম �কত�াগণেক িনেদ �শ�েম মেনানয়ন �দান করা হেলা : 

(০১) জনাব �লতানা আ�ার (১৬১২৭), উপসিচব, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ।
(০২) জনাব সত�িজত রায় দাশ (১৬৯৬৯), অিতির� �জলা �শাসক (িশ�া ও আইিস�) �জলা �শাসেকর কায �ালয়, িসেলট।
(০৩) িম�  ি��া তা�কদার, (১৬৯১৭)উপেজলা িনব �াহী অিফসার, দি�ণ �রমা, িসেলট।
(০৪) জনাব আসমাউল �সনা, �ভাষক, সরকাির এওয়াড � কেলজ, পাবনা।
(০৫) জনাব ফরহাদ আহেমদ, সহকারী অ�াপক, নবাবগ� সরকাির কেলজ, চ�পাইনবাবগ�।
(০৬) জনাব �মেহদী জামান �মােশ �দ, �ভাষক, শহীদ �বগম �শখ ফিজলা�ন �নছা �িজব সরকাির মহািব�ালয়, ঢাকা
(০৭) জনাব �মাহা�দ �� �লতান, সহেযাগী অ�াপক (বাংলা), সরকাির আইন উি�ন কেলজ, ম�খািল, ফিরদ�র।
(০৮) জনাব �মা: �রজাউর রহমান, উপা��, সরকাির খ�কার �মাশাররফ �হােসন কেলজ, িঝনাইদহ।
(০৯) জনাব িজ এম শা�র, সহকারী অ�াপক, আ�ল�র সরকাির কেলজ, নােটার।
(১০) জনাব সািজ�ন নাহার �ণ �া, সহকারী সিচব (�াফ�ং), �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ।
(১১) �সয়দ আহসান �রজা �চৗ�রী, ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, �ি�কা স�দ উ�য়ন ইনি��উট, িবভাগীয় কায �ালয়, ঢাকা।
(১২) জনাব �মাহা�দ সালাম কিবর, উপ�িলশ কিমশনার, িসএমিপ, চ��াম।
(১৩) �মা: িজ�র রহমান, উপকর কিমশনার, কর অ�ল-০৪, ঢাকা।
(১৪) জনাব �মা: সা�া�ল ইসলাম, �জলা সর�াম িনয়�ক, পাহাড়তলী, বাংলােদশ �রলওেয়, চ��াম।

০২। �কােস �র �ময়াদ ১০ স�াহ যা আগামী ১৬ �ম ২০২২ তািরখ হেত �� হেব। মেনানীত কম �কত�াগণ ি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।

৫-৫-২০২২

�ধান সম�য়কারী, 

এ.এস.এম. ��ািফ�র রহমান
��সিচব

�ফান: ৯৫৭৭১১৩

ইেমইল: it3@mopa.gov.bd

�ারক ন�র: ০৫.০০.০০০০.২০৩.২৫.০১০.২১.১১২/১(১০) তািরখ: 
 

২২ �বশাখ ১৪২৯

০৫ �ম ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হেলা: 

 



১) িসিনয়র সিচব, অভ��রীণ স�দ িবভাগ

২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ�া িবভাগ
 

৩) সিচব, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
 ৪) সিচব , কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ

 
৫) সিচব, সিচেবর দ�র, �িষ ম�ণালয়

৬) সিচব, �রলপথ ম�ণালয়
 

৭) সিচব, �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ
 ৮) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, িসেলট

 
৯) িসিনয়র িসে�ম� এনািল�, িপএিসিস, জন�শাসন ম�ণালয় (প�� ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধ করা হেলা)।

১০) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, জন�শাসন ম�ণালয়
 

৫-৫-২০২২
এ.এস.এম. ��ািফ�র রহমান 

 
��সিচব


