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১৩ াবণ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

          মি পিরষদ িবভাগ ক ক িরেসাস ল গঠেনর উে ে  জাতীয় াচার কৗশল, ২০১২ এবং াচার
কমপিরক না ও গাইডলাইন িবষয়ক ০৪  ToT কমশালা/ িশ ণ আেয়াজন করা হয়। িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ এবং
দ র/সং ার মাট ৬৪ জন কমকতা ০৪  ােচ ToT িশ ণ হণ কের। িশ ণ শেষ অংশ হণকারী কমকতােদর
উপ াপনা ায়ন বক িন িলিখত কমকতােদর সম েয় াথিমক িরেসাস ল গঠন করা হেলা:

ম: নাম, পদিব ও দা িরক কানা
১। জনাব জহসান ইসলাম, সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২। জনাব মা: আলী রজা িসি কী, সিচব, র া সবা িবভাগ
৩। জনাব এস এম শিফক, উপসিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৪। জনাব ইসরাত জাহান, উপসিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৫। ড. মা: সাই ল ইসলাম, উপসিচব, িশ  ম ণালয়
৬। জনাব িবকাশ িব াস, িসিনয়র সহকারী সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ
৭। জনাব মাহা দ রিফ ল হক, িসিনয়র সহকারী সিচব, আইএমইিড
৮। জনাব রিকব আহেমদ, উপপিরচালক ( কাশনা), সমাজেসবা অিধদ র, ঢাকা
৯। তানভীর আহেমদ, সহকারী পিরচালক, ঔষধ শাসন অিধদ র, ঢাকা
১০। জনাব মা: সাই র রহমান, গেবষণা কমকতা, মিহলা িবষয়ক অিধদ র
১১। জনাব মেহদী হাসান, উপমহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন পিরদ র

০২।         িনেদশ েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

২৮-৭-২০২২
হা দ নাজ ল হক

িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ০২২২৩৩৫৮৮৯৬

ফ া : ৯৫১৩৩০২
ইেমইল:
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ন র: ০৪.০০.০০০০.৮২২.২৫.০০১.২১.১৯৭/১(২৬) তািরখ: ১৩ াবণ ১৪২৯
২৮ লাই ২০২২

িবতরণ: ( জ তার মা সাের নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ [িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ [িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
৩) সিচব, িশ  ম ণালয় [সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
৪) সিচব, বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ [সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
৫) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ [সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
৬) সিচব, র া সবা িবভাগ [সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
৭) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর [মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
৮) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, ঔষধ শাসন অিধদ র [মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
৯) মহাপিরদশক (অিতির  সিচব), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র [মহাপিরদশক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ ]
১০) মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র [মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
১১) জনাব জহসান ইসলাম,  সিচব, সিচব (িনরী া)-এর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
১২) জনাব মা: আলী রজা িসি কী, সিচব, পিরক না অিধশাখা, র া সবা িবভাগ
১৩) সিচব, ক  ও গেবষণা অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
১৪) সিচব (সং ), শাসিনক সং ার অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
১৫) সিচব সম য় ও সং ােরর একা  সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ [সিচব, সম য় ও সং ার মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ ]
১৬) জনাব এস এম শিফক, উপসিচব, কমস াদন ও কৗশল শাখা, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
১৭) জনাব ইসরাত জাহান, উপসিচব, শাসন শাখা, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
১৮) ড. মা: সাই ল ইসলাম, উপসিচব, এিপএ, াচার ও অিভেযাগ িন ি  অিধশাখা, িশ  ম ণালয়
১৯) জনাব িবকাশ িব াস, িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট-১ শাখা, জনিনরাপ া িবভাগ
২০) জনাব মাহা দ রিফ ল হক, িসিনয়র সহকাির সিচব, শাসন-১, বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ
২১) জনাব রিকব আহেমদ, উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
২২) জনাব তানভীর আহেমদ, সহকারী পিরচালক, উপপিরচালক ( রিজে শন ও লাইেসি ং - অ ারেন ভ)-এর শাখা,
ঔষধ শাসন অিধদ র
২৩) জনাব মেহদী হাসান, উপমহাপিরদশক, া  শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২৪) জনাব মা: সাই র রহমান, গেবষণা কমকতা, গেবষণা কমকতা, মিহলা িবষয়ক অিধদ র
২৫) ি গত কমকতা, সং ার অ িবভাগ, মি পিরষদ িবভাগ
২৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  সল, মি পিরষদ িবভাগ(মি পিরষদ িবভােগর ওেয়বসাইেটর াচার
সবাবে  আপেলাড করার অ েরাধসহ)
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িসিনয়র সহকারী সিচব
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