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২৪ াবণ ১৪২৯

িবষয:় ‘Policy Analysis’ ‘Policy Analysis’ িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   ১৬ তম১৬ তম  ােচােচ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন।।

    Bangladesh Institute of Governance and Management (BIGM) ক ক আেয়ািজত
‘Policy Analysis’ িশ ণ কােসর ১৬তম ােচ অংশ হেণর জ  িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম
মেনানয়ন দান করা হেলা :

(০১) ডা. আ ল কােশম মাহা দ কবীর (৮১২৩), উপসিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়।
(০২) জনাব অতীন মার  (১৫০৭৭), উপসিচব, অথৈনিতক স ক িবভাগ।
(০৩) জনাব মা. িজ র রহমান (১৫৩৪৫), ধান িনবাহী কমকতা (উপসিচব), ফিরদ র জলা পিরষদ, ফিরদ র।
(০৪) জনাব রাকসানা খান (১৫৩৬১), উপসিচব, বািণজ  ম ণালয়।
(০৫) জনাব মা. জিসম উ দীন (১৫৬৪৫), উপপিরচালক, বাংলােদশ িতেযািগতা কিমশন।
(০৬) জনাব মা. িলয়াকত আলী সখ (১৬৫৫৭), উপপিরচালক, বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালয়।
(০৭) জনাব তািনয়া আফেরাজ (১৬৫৭৭) িসিনয়র সহকারী সিচব, িম ম ণালয়।
(০৮) জনাব মা. সাখাওয়াত হােসন (১৬৬০৪), উপপিরচালক (িস. সহ. সিচব), বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ।
(০৯) মাছা ৎ হািসনা আ ার (১৬৬৩৭), অ াসাইনেম  অিফসার (িস. সহ. সিচব), এনিজও অ ােফয়াস েরা।
(১০) জনাব মা. আ ল আিজজ ঞঁা (১৬৯৭২), উপ ক  পিরচালক, িডিজটাল জিরপ পিরচালনার স মতা ি করণ 

ক , িম ম ণালয়।
(১১) জনাব সােহলী লতানা (২৩৬৮৭), সহকারী অ াপক, সরকাির কশব চ  কেলজ, িঝনাইদহ।
(১২) জনাব হা দ মহসীন কবীর (১৭৪১৬), সহকারী অ াপক, সরকাির মা রাসা ই-আিলয়া, ঢাকা।
(১৩) ড. মা. ওবায় ল হক (০১৮২৪১) সহকারী অ াপক, পাবনা সরকাির কেলজ, পাবনা।
(১৪) জনাব আেমনা আকতার (০০০২৪৭৩৬), সহকারী অ াপক য়ারীপাড়া সরকাির কেলজ, ঢাকা।
(১৫) জনাব মা. হািব র রহমান (০২৩১৭৯), সহকারী অ াপক, নবাবগ  সরকাির কেলজ, াপাইনবাবগ ।
(১৬) জনাব ফিজলা ে সা (১৮১৩৬১১৩০৪৪), ভাষক, ইসলািময়া সরকাির কেলজ, িসরাজগ ।
(১৭) শাহ সালা  উি ন চৗ রী (২০২০১৬০১৩৪০৩), উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, গণ ত অিধদ র, ঢাকা।
(১৮) জনাব নাই র রহমান (২০২০১৮০১৩৬০৯), উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, গণ ত অিধদ র, ঢাকা
(১৯) জনাব আ  জাফর মাহা দ মঈন উি ন (২২৪৭), উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা।
(২০) জনাব শাহানা বগম (২৮৯০), উপেজলা িষ অিফসার, আখাউড়া, া ণবািড়য়া।
(২১) জনাব মা. রিফ ল ইসলাম (৩৩২৩), অিতির  িষ অিফসার, ম খালী, ফিরদ র।
 (২২) জনাব মাক দা খানম, ড  পা মা ার জনােরল, দি ণা ল, লনা।
(২৩) জনাব মা. সিল ল আলম শািহন, অ -উপ-িনব ক, আ িলক সমবায় ইনি উট, নও া।
(২৪) জনাব মা. তাজ র ইসলাম, সহকারী মহািহসাব িনরী ক ও িনয় ক, ক ে ালার এ  অিডটর জনােরল এর 

কাযালয়।
(২৫) জনাব ফারহান তা ী ল হক, সহকারী সিচব ( াফ ং), লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ।

০২। কােসর ময়াদ ১০ স াহ যা আগামী ২০ আগ  ২০২২ তািরখ হেত  হেব। মেনানীত কমকতাগণ ১৭ আগ  ২০২২
তািরখ অপরাে  অব  হেয় কােস যাগদােনর িবষেয় ধান সম য়কারী, িবআইিজএম, ঢাকা ( মাবাইল

১



ন র-০১৯৩২৬৯৮৪৭২) বরাবর িরেপাট করেবন। িশ ণ শেষ িনজ কম েল যাগদান করেবন।

৮-৮-২০২২

ধান সম য়কারী, বাংলােদশ ইনি উট অব গভ া  
এ া  ােনজেম , ই-৩৩,  আগার াও, ঢাকা-১২০৭।

হা দ আ র রিহম জন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭৭১১৩
ইেমইল: it3@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০৩.২৫.০১০.২১.১৯৪/১(১৭) তািরখ: ২৪ াবণ ১৪২৯
০৮ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) িসিনয়র সিচব, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) সিচব, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৩) সিচব , মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়
৪) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) সিচব , অথৈনিতক স ক িবভাগ
৬) সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ
৭) সিচব ( ন দািয় ), প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ
৮) সিচব, িম ম ণালয়
৯) সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
১০) সিচব, বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ
১১) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
১২) সিচব, , বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালয়, ঢাকা।
১৩) সিচব, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ
১৪) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা
১৫) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়
১৬) িসিনয়র িসে ম  এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয় (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা
হেলা)।
১৭) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়

৮-৮-২০২২
হা দ আ র রিহম জন 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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