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িবষয:় ‘Strategic Management’ ‘Strategic Management’ িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   ২য়২য়  ােচােচ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   কমকতাকমকতা
মেনানয়নমেনানয়ন।।

   Bangladesh Institute of Governance and Management (BIGM) ক ক
আেয়ািজত ‘Strategic Management’ িশ ণ কােসর ২য় ােচ অংশ হেণর জ  িন বিণত কমকতাগণেক
িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলা:

(০১) জনাব মাহা দ আব ল হাই, িপএএ (১৫৪১৫) ,পিরচালক (উপসিচব), মাদক  িনয় ণ অিধদ র।
(০২) ড র কাজী কাম ন নাহার (১৫৪৬১), উপসিচব, বািণজ  ম ণালয়।
(০৩) জনাব হা দ আব াহ আল জােবদ (২০৫২৩), িসিনয়র সহকারী সিচব, িতর া ম ণালয়।
(০৪) জনাব তাছিলমা আ ার (১৬৬১৮), উপপিরচালক (িস. সহ. সিচব), জাতীয় দ তা উ য়ন ক প ।
(০৫) মাছা ৎ হািসনা আ ার (১৬৬৩৭), এসাইনেম  অিফসার (িস. সহ. সিচব), এনিজও অ ােফয়াস েরা।
(০৬) জনাব সিলনা বগম (২৩৪৭), অিতির  উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা।
(০৭) জনাব মা. জামাল হােসন (২৪০১), অিতির  উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ফনী
(০৮) জনাব আকিলমা খা ন (২৩৬৫), উপেজলা িষ অিফসার, িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা।
(০৯) জনাব মা. জাহা ীর কিবর (২৭৮৬), কম িচ পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা।
(১০) জনাব া আ ার (২৯৫৩), উপেজলা িষ অিফসার, িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা।
(১১) জনাব হা দ আব ল কািদর (০১৫১৭৪), সহকারী পিরচালক, উ মা িমক িশ ক িশ ণ ইনি উট, িম া।
(১২) জনাব মা. নািদ ল হক (০২৫৫৭২), ভাষক, সরকাির িত মীর কেলজ, ঢাকা।
(১৩) শখ মা: জামাল হােসন (০২৩২২৫), সহকারী অ াপক, িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ, িম া।
(১৪) জনাব মা. রিবউল খ কার (১১০৩৩৯২), ভাষক, া  অিধদ র, ঢাকা।

       

০২। কােসর ময়াদ ০৩ (িতন) স াহ যা আগামী ১২ নেভ র ২০২২ তািরখ হেত  হেব। মেনানীত কমকতাগণ িনজ
কম ল হেত অব  হেয় কােস যাগদােনর িবষেয় ধান সম য়কারী, িবআইিজএম, ঢাকা (০১৯৩২৬৯৮৪৭২) বরাবর
িরেপাট করেবন। িশ ণ শেষ িনজ কম েল যাগদান করেবন।

২-১১-২০২২

পিরচালক, বাংলােদশ ইনি উট অব গভেন  এ  
ােনজেম  (িবআইিজএম), ই-৩৩, আগার াও, শর-ই-

বাংলা নগর, ঢাকা।

মাহা দ সােহ ল ইসলাম
উপসিচব

ফান: ২২৩৩৫৭১১৩
ইেমইল: it3@mopa.gov.bd
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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০৩.২৫.০১০.২১.২৭০/১(১০) তািরখ: ১৭ কািতক ১৪২৯
০২ নেভ র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তা অ যায়ী নয়): 
১) িসিনয়র সিচব , ধানম ীর কাযালয়।
২) িসিনয়র সিচব, বািণজ  ম ণালয়।
৩) িসিনয়র সিচব, িতর া ম ণালয়।
৪) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ।
৫) সিচব, া  সবা িবভাগ।
৬) সিচব, িষ ম ণালয়।
৭) সিচব, র া সবা িবভাগ।
৮) পিরচালক, উ  মা িমক িশ ক িশ ণ ইনি উট, িম া।
৯) িসিনযর় িসে ম এনািল , জন শাসন ম ণালয় (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা)।
১০) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয়।

২-১১-২০২২
মাহা দ সােহ ল ইসলাম 

উপসিচব

২


