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       Asian Development Bank (ADB)-এর উে ােগ ০৬ ন - ২২ লাই ২০২২ ময়ািদ
 “Decentralization, Local Governance, and Localizing Sustainable
Development Goals in Asia and the Pacific”-শীষক ভা য়ািল E-Learning Course-এ
জন শাসন ম ণালেয় কমরত কমকতাগেণর অংশ হেণর েযাগ রেয়েছ। উ  কােস অংশেন  ম ণালেয়র আ হী
িবিসএস ক াডার কমকতাগণেক https://survey.in-line-consult.de/index.php?
sid=87462&lang=en এর মা েম রিজে শন স  কের অথবা সরাসির mfigurasin@adb.org,
aescandor@adb.org, mkhan@adb.org মইেল িন বিণত ছক অ যায়ী তােদর মেনানয়ন
পাঠােনার জ  অ েরাধ করা হেলা :    
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ফারজানা জামান
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

ইেমইল: ft@mopa.gov.bd
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৩) উপসিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব , অথৈনিতক স ক িবভাগ
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৪) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়
৫) অিতির  সিচব, িনেয়াগ, পেদা িত ও ষণ অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়
৬) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
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