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১৩ িডেস র ২০২১

২৮ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় ‘Policy Analysis’ ‘Policy Analysis’ িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   ১৪তম১৪তম  ােচােচ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন।।
     Bangladesh Institute of Governance and Management (BIGM) ক ক আেয়ািজত
‘Policy Analysis’ িশ ণ কােসর ১৪তম ােচ অংশ হেণর জ  িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন

দান করা হেলা :
 
(০১) জনাব তানবীর মাহা দ আিজম (১৬১২০), উপসিচব, মি পিরষদ িবভাগ।
(০২) বগম ইশরাত জাহান (১৬৯০৪), িসিনয়র সহকারী সিচব, মি পিরষদ িবভাগ।
(০৩) কাজী রায়হা ামান (৩০০৩৭৭), উপকিমশনার, কা মস এ  কিমশনােরট, ঢাকা।
(০৪) বগম ফৗিজয়া আফেরাজ (৩০৫০), অিতির  িষ অিফসার, উপেজলা িষ অিফস, ধামরাই, ঢাকা।
(০৫) বগম সংগীতা ভ াচায (৩১০০), অিতির  িষ অিফসার, কালীগ , গাজী র।
(০৬) জনাব িবকাশ রায় (২৯৯৯), অিতির  িষ অিফসার, ীগ  সদর, ীগ ।
(০৭) সয়দ জািহ ল ইসলাম (১৫২০০৫০৩০০০৪১), উপপিরচালক, বতার কাশনা দ র, বাংলােদশ বতার, ঢাকা।
(০৮) জনাব মা. দেলায়ার হােসন (৮২১০১২৬৮২৯), অিতির  িলশ পার, ই া. িলশ-২, গাজী র।
(০৯) ড. মাঃ ল আিমন সরকার (৮৩১৩১৫৯৪৮২), অিতির  িলশ পার, ইন-সািভস িনং স ার, িদনাজ র।
(১০) জনাব মা: সাখাওয়াত হােসন (৮৫১৪১৬৬২৭৯), অিতির  উপ িলশ কিমশনার, আরএমিপ, রাজশাহী।
(১১) বাস চ  সাহা, (িবিপ-৮৩১৩১৫৯৪৭১), অিতির  িলশ পার (সদর), নারায়ণগ ।
(১২) শাহ মা ফা তাির ামান (িবিপ-৮৮১৯২২৪০৩০), সহকারী িলশ পার, িসআইিড, িসেলট মে া এ  জলা।
(১৩) জনাব হা দ িন ল হাসান (১৫২০১০০৩০০১৭), উপ-আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, রাজশাহী।
(১৪) বগম সরাত জািবন (১৫২০১৩০১০০১৫), উপ-আ িলক েকৗশলী, বাংলােদশ বতার, ঢাকা।
(১৫) জনাব ঃ আনসার উি ন (১৫২০০৫০৩০০৩১), উপ-আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, বিরশাল।
(১৬) জনাব িনহার র ন বকসী, (০০০১৪৫১৬), সহকারী অ াপক, গিণত, ি য়া সরকাির কেলজ, ি য়া।

০২। কােসর ময়াদ ১০ স াহ যা আগামী ১৮/১২/২০২১ 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।

১৩-১২-২০২১

ধান সম য়কারী, িবআইিজএম, ই-৩৩, আগার াও, 
ঢাকা-১২০৭।

এ.এস.এম. ািফ র রহমান
সিচব

ফান: ৯৫৭৭১১৩
ইেমইল: it3@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০৩.২৫.০১০.২১.২৮৩/১(৯) তািরখ: ২৮ অ হাযণ় ১৪২৮

১৩ িডেস র ২০২১১



১৩ িডেস র ২০২১সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তা অ যায়ী নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ।
২) িসিনয়র সিচব, িষ ম ণালয়।
৩) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ।
৪) িসিনয়র সিচব, অভ রীণ স দ িবভাগ।
৫) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ।
৬) সিচব, সিচেবর দ র, ত  ও স চার ম ণালয়।
৭) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়।
৮) িসিনযর় িসে ম এনািল , জন শাসন ম ণালয় (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা)।
৯) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়।

১৩-১২-২০২১
এ.এস.এম. ািফ র রহমান 

সিচব
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