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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০৩.২৫.০০৩.২২.২৮১ তািরখ: 
১৪ নেভ র ২০২২

২৯ কািতক ১৪২৯

িবষয:় Policy formulation; e-Governance & ICT Course Policy formulation; e-Governance & ICT Course এরএর   ৪থ৪থ   ােচােচ  ২য়২য়
বিধতবিধত   মেনানয়নমেনানয়ন।।

: ০৫.০৫.০০০০.০১০.২৪.০০১.১৯.৬৯০, তািরখ: ১৪ নেভ র ২০২২।
     
     িবয়াম ফাউে শন ক ক বা বায়নাধীন ‘Strengthening Institutional Capacity of BIAM for

Conducting Core Courses (1st Revised)’ শীষক উ য়ন কে র আওতায় Policy formulation; e-

Governance & ICT Course এর ৪থ ােচ অংশ হেণর জ  িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম ২য় বিধত
মেনানয়ন দান করা হেলা: 

. কমকতার নাম পিরিচিত নং পদিব ও কম ল
(ক) জনাব মা. গাউ ল আযম ১৫৩৯১ থম সিচব (উপসিচব), জাতীয় রাজ  বাড, অভ রীণ স দ

িবভাগ।
(খ) জনাব মা. আেনায়ার ইমাম ১৫৫৩০ উপ ধান (উপসিচব), বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ।
(গ) জনাব এস. এম. নীর উি ন ১৫৬২২ উপসিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ।
(ঘ) জনাব মা. তিব র রহমান ১৫৬৩০ আ িলক িনবাহী কমকতা (উপসিচব), ঢাকা দি ণ িস

কেপােরশন।

০২। কাস  আবািসক, কােসর থম অংশ অভ রীণ ১৫ িদন যা ১৪ নেভ র ২০২২ তািরখ হেত িবয়াম ফাউে শন,
ঢাকায়  হেয়েছ। মেনানীত কমকতাগণ িনজ কম ল হেত অব  হেয় কােস অংশ হেণর িবষেয় িরেপাট করেবন। 

১৪-১১-২০২২

ক  পিরচালক ( সিচব), ‘Strengthening 
Institutional Capacity of BIAM  for 
Conducting Core Courses (1st 
Revised)’ শীষক ক  িবয়াম ফাউে শন, ঢাকা।

মাহা দ সােহ ল ইসলাম
উপসিচব

ফান: ২২৩৩৫৭১১৩
ইেমইল: it3@mopa.gov.bd
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তা অ যায়ী নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, অভ রীণ স দ িবভাগ।
২) িসিনয়র সিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ।
৩) সিচব, বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ।
৪) সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ।
৫) ◌্ সিচব, অভ রীণ ও িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়।
৬) িসিনযর় িসে ম এনািল , জন শাসন ম ণালয় (প  ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৭) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয়।

১৪-১১-২০২২
মাহা দ সােহ ল ইসলাম 
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