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ারক ন র: ৩১.০৪.০০০০.০১০.২৫.০০৮.২০.১ তািরখ: 
১৬ ফ যা়ির ২০২০

৩ ফা ন ১৪২৬

িবষয:় আগামীআগামী  ২২২২   ফ য়ািরফ য়াির   ২০২০ি ঃ২০২০ি ঃ  হ েতহেত   ০১০১   মাচমাচ,  ,  ২০২০২০২০   ি ঃি ঃ  পযপয (( মণমণ   সময়সহসময়সহ ) ) ইে ােনিশয়াইে ােনিশয়া   এরএর
Asian Integrated Training Network (AIT Network) -Asian Integrated Training Network (AIT Network) -এএ  অ ে য়অ ে য়  িশ ণিশ ণ --
কামকাম-- িশ াসফেরিশ াসফের   মেণরমেণর   েবেব   ২য়২য়  া েচরােচর   কমকতাগেণরকমকতাগেণর  Pre-departure Briefing- Pre-departure Briefing-এএ
উপি িতউপি িত   সং াসং া ।।

: িম ম ণালেয়র ারক নং ৩১.০০.০০০০.০৩৭.০২৫.০০৬.১৯-২২, তািরখঃ ২২-০১-২০২০ ি ঃ

ঃ নং নাম পদবী কম ল
১। জনাব মীজা আলী আশরাফ উপসিচব (আইন-২) িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২। জনাব মাঃ শাওগা ল আলম অিতির  পিরচালক  াশনাল টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং স ার (এন এমিস), 

জনিনরাপ া িবভাগ, ঢাকা।
৩। জনাব নাজমা িসি কা বগম সহকারী 

পিরচালক( িশ ণ)
িম শাসন িশ ণ ক , ঢাকা।

৪। জনাব ফারজানা রহমান সহকারী 
পিরচালক(ক ােফেটিরয়া)

িম শাসন িশ ণ ক , ঢাকা।

৫। জনাব ফারাহ তানিজলা মিতন সহকারী 
পিরচালক(ডরিমটরী)

িম শাসন িশ ণ ক , ঢাকা।

৬। জনাব রিফ ল হক সহকারী কিমশনার ( িম) উপেজলা িম অিফস,  কাউখালী, িপেরাজ র।
৭। জনাব মা: মাইনউি ন সহকারী কিমশনার ( িম) উপেজলা িম অিফস, মেহর র সদর, মেহর র।
৮। জনাব শরীফ উ াহ সহকারী কিমশনার ( িম) উপেজলা িম অিফস,  বণচর, নায়াখালী।
৯। জনাব মা: সাখাওয়াত হােসন সহকারী কিমশনার ( িম) উপেজলা িম অিফস,  নলিছ , ঝালকা ।

১০। জনাব মা: আফতা ামান-
আল-ইমরান

সহকারী কিমশনার ( িম) উপেজলা িম অিফস, গাইবা া সদর, গাইবা া।

১১। জনাব সািবহা ফােতমা জ-
জাহরা

সহকারী কিমশনার ( িম) উপেজলা িম অিফস,  সা িরয়া, মািনকগ ।

িম ম ণালেয়র ে া  ারেক জাির ত শাসিনক আেদেশর পিরে ি েত আগামী ২২ ফ য়াির ২০২০ি ঃ হেত ০১ মাচ, ২০২০ পয ( মন
সময়সহ) ইে ােনিশয়া এর Asian Integrated Training Network (AIT Network)-এ  িম ব াপনার প িত ও কায ম িবষেয়
অিভ তা িবিনমেয়র উে ে  িশ ণ কাম- বেদিশক িশ াসফের ২য় ােচ মণকারী িন বিণত কমকতাগেণর মণ ববত  ি িফং সশন
আগামী ২০/০২/২০২০ তািরখ হ িতবার র ০৩.০ ঘ কায় িম শাসন িশ ণ কে র সে লন কে (২য় তলা) অ ি ত হেব।

০২। উ  ি িফং সশেন উপের বিণত কমকতাগণেক িনধািরত তািরখ, সময় ও ােন উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৬ -২-২০ ২০

াপক :
১) উপসিচব, আইন-২, িম ম ণালয়
২) জনাব মাঃ শাওগা ল আলম, অিতির  পিরচালক, াশনাল 
টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং স ার (এন এমিস), জনিনরাপ া 

িবভাগ, ঢাকা।

মাঃ আ ল হাই
পিরচালক

ফান: ৯৬৬২৩৫৫
ফ া : ৫৮৬১৩১২৫

ইেমইল: dirlatc@gmail.com

১



৩) সহকারী পিরচালক ( িশ ণ), সহকারী পিরচালক ( িশ ণ) 
এর দ র, িম শাসন িশ ণ ক
৪) সহকারী পিরচালক (ক ােফেটিরয়া), সহকারী পিরচালক 
(ক ােফেটিরয়া) এর দ র, িম শাসন িশ ণ ক
৫) সহকারী পিরচালক (ডরেমটরী) (চলিত দািয় ), সহকারী 
পিরচালক (ডরেমটরী) এর দ র, িম শাসন িশ ণ ক
৬) সহকারী কিমশনার ( িম), উপেজলা িম অিফস, কাউখলী, 
িপেরাজ র
৭) জনাব মা: মাইনউি ন , সহকারী কিমশনার ( িম), মেহর র 
সদর, মেহর র।
৮) সহকারী কিমশনার ( িম) (চলিত দািয় ), উপেজলা িম 
অিফস, বণচর, নায়াখালী
৯) সহকারী কিমশনার ( িম), উপেজলা িম অিফস, 
নলিছ ,ঝালকা
১০) জনাব মা: আফতা ামান-আল-ইমরান, সহকারী কিমশনার 
( িম), গাইবা া সদর, গাইবা া।
১১) জনাব সািবহা ফােতমা জ- জাহরা, সহকারী কিমশনার ( িম), 
সা িরয়া, মািনকগ ।

ারক ন র: ৩১.০৪.০০০০.০১০.২৫.০০৮.২০.১/১ তািরখ: ৩ ফা ন ১৪২৬
১৬ ফ যা়ির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, িম ম ণালয়
২) পিরচালক, াশনাল টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং স ার (এন এমিস), জনিনরাপ া িবভাগ, ঢাকা।
৩) উপ-পিরচালক (অথ ও শাসন), িম শাসন িশ ণ ক
৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, মািনকগ
৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৬) জলা ািজে ট, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, িপেরাজ র
৭) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, ঝালকা
৮) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহর র
৯) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, গাইবা া
১০) সহকারী া ামার, িম শাসন িশ ণ ক , ঢাকা(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১১) অিফস কিপ।

১৬ -২-২০ ২০

মাঃ আ ল হাই 
পিরচালক

২


