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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০৩.২৫.০১০.২১.৬৫ তািরখ: 
০৭ মাচ ২০২২

২২ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় ‘Strategic Management’ ‘Strategic Management’ িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   ১ম১ম   ােচােচ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   কমকতাকমকতা
মেনানয়নমেনানয়ন।।

Bangladesh Institute of Governance and Management (BIGM) ক ক আেয়ািজত ‘Strategic

Management’ িশ ণ কােসর ১ম ােচ অংশ হেণর জ  িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলা :
             

(০১) জনাব মা: সালাহউি ন (৮০১৪), উপসিচব, িতর া ম ণালয়।
(০২) ড. মা: গালাম মা ফা (৮০৮৫), উপসিচব, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ।
(০৩) জনাব মা: িজ র রহমান (১৫৩৪৫), ধান িনবাহী কমকতা (উপসিচব), জলা পিরষদ, ফিরদ র।
(০৪) জনাব মাহা দ নাজ ল হাসান (১৫৫৪৪), উপপিরচালক (উপসিচব), ানীয় সরকার, হিবগ ।
(০৫) জনাব মাহা দ আব াহ (১৬০৪৯), ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, িকেশারগ ।
(০৬) মাছা: ি তা ইসলাম (২০৪৯৬), উপসিচব, েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়।
(০৭) জনাব মা: আলী আফেরাজ (১৬৬০৫), এি িকউ ভ ািজে ট, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, 

ঢাকা।
(০৮) জনাব মৗরীন কিরম (১৬৬৩৫), িসিনয়র সহকারী সিচব, জন শাসন ম ণালয়।
(০৯) জনাব ইসরাত জাহান (১৬৬৬৪), অিতির  জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, প য়াখালী।
(১০) জনাব অসীম চ  বিনক (১৬৬৬৯), অিতির  জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ ।
(১১) জনাব মা: রজাউর রহমান, উপা , সরকাির কএমএইচ কেলজ, কাট াদ র, িঝনাইদহ।
(১২) জনাব মাহ দা লতানা (০০০২৫০৭১), সহকাির অ াপক, িহসাব িব ান, সরকাির বাঙালা কেলজ, ঢাকা।
(১৩) মাঃ জাহা ীর আলম (০১৭৭০২), সহকাির অ াপক, িহসাব িব ান, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
(১৪) ড. মাহা দ মিন ল ইসলাম (০১৩৫০০), সহকাির অ াপক, নাগর র সরকাির কেলজ, টা াইল।
(১৫) ড. শামীম আহেমদ (২২৭০), অিতির  উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র খামারবািড়, ঢাকা।
(১৬) খ কার হা দ রােশদ ইফেতখার (২৪৩৩), অিতির  উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র খামারবািড়, 

ঢাকা।
(১৭) জনাব মাহা দ মিম ল হক (২৬৭৫), উপেজলা িষ অিফসার, িষ স সারণ অিধদ র খামারবািড়, ঢাকা।
(১৮) জনাব মা: আিন ামান ইবেন ওমর, িনবাহী েকৗশলী, নগরা েলর ভবন র া ক , গণ ত অিধদ র।
(১৯) জনাব মা: সা া ল ইসলাম, জলা সর াম িনয় ক, পাহাড়তলী, বাংলােদশ রলওেয়, চ াম।

০২। কােসর ময়াদ ০৩ (িতন) স াহ যা আগামী ১২ মাচ ২০২২ 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।

৭-৩-২০২২
এ.এস.এম. ািফ র রহমান

১



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

বাংলা নগর, ঢাকা।

সিচব
ফান: ৯৫৭৭১১৩

ইেমইল: it3@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০৩.২৫.০১০.২১.৬৫/১(১৫) তািরখ: ২২ ফা ন ১৪২৮
০৭ মাচ ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ
২) সিচব, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৩) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) সিচব, িতর া ম ণালয়
৫) সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৬) সিচব, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ
৭) সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
৮) সিচব, েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়
৯) সিচব, রলপথ ম ণালয়
১০) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
১১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয় , হিবগ
১২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
১৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, প য়াখালী
১৪) িসিনযর় িসে ম এনািল , জন শাসন ম ণালয় (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা)।
১৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়

৭-৩-২০২২
এ.এস.এম. ািফ র রহমান 

সিচব

২


