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১৯ অ হাযণ় ১৪২৯

িবষয:় ‘Policy Analysis’ ‘Policy Analysis’ িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   ১৭তম১৭তম  ােচােচ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন।।

    Bangladesh Institute of Governance and Management (BIGM) ক ক আেয়ািজত
‘Policy Analysis’ িশ ণ কােসর ১৭তম ােচ অংশ হেণর জ  িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন

দান করা হেলা :

(০১) জনাব মানা ইয়াসিমন ফরেদৗসী, উপসিচব ( াফ ং), লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ।
(০২) জনাব রজাহান খানম (১৫৬১৫) উপপিরচালক, বাংলােদশ হাওর ও জলা িম উ য়ন অিধদ র, ঢাকা।
(০৩) জনাব মাহা দ মািহ র রহমান (১৫৬১৬), পিরচালক, বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয়।
(০৪) জনাব মা. আির ল ইসলাম (২০৬৩২), অিতির  জলা শাসক, িঝনাইদহ।
(০৫) জনাব কাম ন নাহার, উপিবভাগীয় েকৗশলী, গণ ত উপিবভাগ, ঢাকা। 
(০৬) িমজা তােরক আহেমদ বগ (৮১১০১২৬৭৭৩), অিতির  িলশ পার, ঠা র াও।
(০৭) কাজী তানজীলা জাহান (০১৫৮৫০), া াম অিফসার,বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন। 
(০৮) জনাব িজ. এম. শা র, সহকারী অ াপক (রা িব ান), আ া র সরকাির কেলজ, নােটার
(০৯) ড র হ দ মিফ র রহমান (১৫০৮৪), সহকারী অ াপক (গিণত), সদর র সরকাির কেলজ, ফিরদ র
(১০) জনাব আকিলমা খা ন (২৩৬৫), উপেজলা িষ অিফসার, িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা।
(১১) জনাব মা: জাহা ীর কিবর (২৭৮৬), কম িচ পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা।
(১২) জনাব া আকতার (২৯৫৩) উপেজলা িষ অিফসার, িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা।
(১৩) জনাব মা. মািনক সরকার (৩১৯৯), অিতির  উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা।
(১৪) জনাব সাহানা পারভীন লাবনী (৩২১১), অিতির  িষ অিফসার, িসরাজগ ।
(১৫) জনাব বােয়র আহেমদ (৩৩২৭), অিতির  িষ অিফসার, নরিসংদী।
(১৬) জনাব মা. আিরফ হােসন (০০০৩৩৬), িসিনয়র সহকারী পিরচালক, জলা মৎ  কমকতার দ র, িসেলট।
(১৭) জনাব আফেরাজা চৗ রী, িসিনয়র সাইি িফক অিফসার, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উ, গাজী র।
(১৮) জনাব মা: এনােয়ত হােসন, উপপিরচালক, জাতীয় স য় অিধদ র, ঢাকা।

০২। কােসর ময়াদ ১০ স াহ যা আগামী ১২ িডেস র ২০২২ তািরখ হেত  হেব। মেনানীত কমকতাগণ ১১ িডেস র
২০২২ তািরেখর মে  অব  হেয় কােস যাগদােনর িবষেয় ধান সম য়কারী, িবআইিজএম, ঢাকা ( মাবাইল
ন র-০১৯৩২৬৯৮৪৭২) বরাবর িরেপাট করেবন। িশ ণ শেষ িনজ কম েল যাগদান করেবন।

৪-১২-২০২২

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

মাহা দ সােহ ল ইসলাম
উপসিচব

ফান: ২২৩৩৫৭১১৩
ইেমইল: it3@mopa.gov.bd
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) িসিনয়র সিচব, অভ রীণ স দ িবভাগ।
২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ।
৩) িসিনয়র সিচব, পািন স দ ম ণালয।়
৪) সিচব, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়।
৫) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ।
৬) সিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়।
৭) সিচব, িষ ম ণালয়।
৮) সিচব, বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালয়, ঢাকা।
৯) সিচব, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ।
১০) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়।
১১) জলা শাসক, িঝনাইদহ।
১২) িসিনয়র িসে ম  এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয় (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা
হেলা)।
১৩) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়।

৪-১২-২০২২
মাহা দ সােহ ল ইসলাম 

উপসিচব

২


