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ারক ন র: ৫৫.০০.০০০০.১১৫.২৫.০০১.২০.৪৩ তািরখ: 
০৩ িডেস র ২০২০

১৮ অ হাযণ় ১৪২৭

িবষয:় ‘‘আইিনআইিন   গেবষণ ারগেবষণ ার   মা েমমা েম   তারত লকতারত লক  আইনআইন   ওও  নীিতনীিত   িচি তকরণ বকিচি তকরণ বক  উহ াউহ া   সং ারসং ার   কক ’ ’ ক কক ক  লিজসেল ভলিজসেল ভ  ওও  সংসদসংসদ
িবষয়কিবষয়ক  িবভােগরিবভােগর   কমকতাগেণরকমকতাগেণর   জজ  Legislative Process and Technique  Legislative Process and Technique শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   আেয়াজনআেয়াজন   সেসে ।।

: ‘আইিন গেবষণার মা েম তারত লক আইন ও নীিত িচি তকরণ বক উহা সং ার ক ’ এর ারক
নং-৫৫.০০.০০০০.১১৭.০১.০৩৭.২০(অংশ-১)-৪৮২; তািরখঃ ০২/১২/২০২০ ি .

উপ  িবষয় ও ে া  পে র ি েত, আইিন গেবষণার মা েম তারত লক আইন ও নীিত িচি তকরণ বক উহা সং ার ক  ক ক আগামী ৬-১৩ িডেস র, ২০২০
ি . তািরখ এবং ১৪-২৩ িডেস র, ২০২০ ি . তািরেখ অনলাইেন (ভা য়ািল) Legislative Process and  Technique  শীষক এক স াহ াপী ০২ ( ই) 

িশ েণ অংশ হেণর িনিম  এ িবভােগর িসিনয়র সহকারী সিচব  ও সহকারী সিচব পযােয়র সবেমাট ৩৩ জন কমকতােক এত ারা িনেদশ েম অ মিত দান করা হেলা।

সং ি :  বণনা মাতােবক।

৩-১২-২০২০

ড. মাহা দ মিহউ ীন, সিচব ও ক  পিরচালক, আইিন গেবষণার মা েম 
তারত লক আইন ও নীিত িচি তকরণ বক উহা সং ার ক , ১৩/১, 
তাপখানা রাড (৩য় তলা), স নবািগচা, ঢাকা।

মাঃ আিশ ামান
সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৪৬০২০
ইেমইল: training.report@legislativediv.gov.bd

ারক ন র: ৫৫.০০.০০০০.১১৫.২৫.০০১.২০.৪৩/১(৫) তািরখ: ১৮ অ হাযণ় ১৪২৭
০৩ িডেস র ২০২০

সদয ়অবগিতর জ  অ িলিপ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ।
২) সহকারী া ামার, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৩) সিচব ( াফ ং-৪)( .-১ ও ২) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ।
৪) উপসিচব ( াফ ং-৪)( .-১ ও ২) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ।
৫) অিফস কিপ।

৩-১২-২০২০
মাঃ আিশ ামান 

সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

১



কর্ মকর্মাগণের র্ালিকা (জেষ্ঠ্যর্ার ক্রর্ানুসাণর নয়) (৬-১৩ লিণসম্বর, ২০২০) 

ক্র. নং নার্ ও পদলি 

১। জিগর্ রুর্ানা ইয়াসলর্ন জেরণদৌসী, লসলনয়র সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

২। েনাি জর্াোঃ রােীি হাসান, লসলনয়র সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

৩। জিগর্ র্াসুর্া োর্ান, লসলনয়র সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

৪। জিগর্ শলর্ মিী আহণেদ, লসলনয়র সহকারী সলিি )জিলেসণিটে সনুিাদ(  

৫। জিগর্ োরোনা আকর্ার, লসলনয়র সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

৬। জিগর্ জর্ৌসুর্ী দাস, লসলনয়র সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

৭। জিগর্ জর্লরনা সুির্ানা, লসলনয়র সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

৮। েনাি জর্াোঃ স্বপন জিৌলকদার, লসলনয়র সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

৯। জিগর্ লেহান লিনণর্ এনার্, লসলনয়র সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

১০। জিগর্ র্ালিয়া খাতুন, লসলনয়র সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

১১। েনাি র্াহবুি আির্, জরাগ্রার্ার 

১২। েনাি জর্াোঃ নালহদ লর্য়া, সহকারী জর্ইনণেন্যান্স ইলিলনয়ার 

১৩। েনাি জর্াোঃ আলরফুি ইসিার্, সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

১৪। েনাি জর্াোঃ আবু রায়হান, সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

১৫। েনাি জর্াোঃ সালহনুর রহর্ান, সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

১৬। জিগর্ োহলর্দা জিগর্, সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

১৭। জিগর্ হালির্া খা  , সহকারী সলিি )জিলেসণিটে সনুিাদ(  
 

 

কর্ মকর্মাগণের র্ালিকা (জেষ্ঠ্যর্ার ক্রর্ানুসাণর নয়) (১৪-২৩ লিণসম্বর, ২০২০) 

ক্র. নং নার্ ও পদলি  

১। েনাি জর্াোঃ শাহোহান লর্  , সহকারী সলিি )জিলেসণিটে সনুিাদ(  

২। জিগর্ জর্াছা: নাের্া খা  , সহকারী সলিি )জিলেসণিটে সনুিাদ(  

৩। জিগর্ সালেদুন নাহার স্বে মা, সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

৪। েনাি োরহান র্াম্বীরুি হক, সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

৫। েনাি জর্াোঃ সািাউদ্দীন আির্ মৃধা, সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

৬। জিগর্ লরয়াংকা জিৌধুরী, সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

৭। েনাি জর্াোঃ আলশকুজ্জার্ান, সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

৮। েনাি জর্াোঃ আশরাফুি আির্, সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

৯। জিগর্ র্লনকা লিলক, সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

১০। েনাি জসৌণর্ন পালির্ িাবু, সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

১১।                           , সহকারী সলিি (ড্রােটং) 

১২। েনাি জর্াোঃ আলরে রব্বানী খান,             )জিলেসণিটে সনুিাদ(  

১৩। েনাি জর্া: আবু জসলির্ সানা, সহকারী জরাগ্রার্ার 

১৪। েনাি জর্া: আলনছুন নিী, সহকারী সলিি (রশাসন শাখা-১ ও ৩) 

১৫। েনাি জর্াহােদ জদণিায়ার জহাণসন, সহকারী সলিি (মুদ্রে ও রকাশনা শাখা) 

১৬। েনাি জর্াোঃ ইর্ার্ জহাণসন, সহকারী সলিি (রশাসন শাখা-৪) 

  

 


