
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয় 

লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ 
িশ ণ ও িতেবদন শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.legislativediv.gov.bd

ারক ন র: ৫৫.০০.০০০০.১১৫.২৫.০০১.২০.১৫ তািরখ: 
০৪ ফ যা়ির ২০২১

২১ মাঘ 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 Legislative
Process and Technique Process and Technique শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   আেয়াজনআেয়াজন   সেসে ।।

: ারক নং-৫৫.০০.০০০০.১১৭.০১.০৩৭.২০(অংশ-১)-৫০৯; তািরখঃ ২৭/০১/২০২১ ি .

       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 ১৪-১৮ ফ য়াির, ২০২১ ি . তািরখ ভা য়াল মা েম এবং ১৯-২০ ফ য়াির, ২০২১
তািরখ ক বাজার জলায় সশরীের উপ  িবষেয় এক স াহ াপী িশ েণ অংশ হেণর িনিম  এ িবভােগর উপসিচব ও
সমপযােয়র সবেমাট ১৬ ( ষাল) জন কমকতােক ও ক  পিরচালক মেহাদয়েক পিরক না িবভাগ এবং বা বায়ন
পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ হেত উপসিচব পদমযাদার একজন কের কমকতা মেনানয়ন চেয় প  রেণর এবং

িশ েণর জ  উ  কমকতাগণসহ ক  পিরচালক ও উপ ক  পিরচালকেক ঢাকার বাইের ক বাজার জলায় গমেনর
জ  এত ারা িনেদশ েম অ মিত দান করা হেলা।

সং ি : বণনা মাতােবক।

৪-২-২০২১

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

ফান: ৯৫৪৬০২০
ইেমইল:

training.report@legislativediv.gov.bd

ারক ন র: ৫৫.০০.০০০০.১১৫.২৫.০০১.২০.১৫/১(৫) তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৭
০৪ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ অ িলিপ রণ করা হেলা ( 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)।

১



৩) সিচব ( াফ ং-৪)( িশ ণ ও িতেবদন শাখা) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, লিজসেল ভ ও সংসদ
িবষয়ক িবভাগ।
৪) উপসিচব ( াফ ং-৪)( িশ ণ ও িতেবদন শাখা) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, লিজসেল ভ ও সংসদ
িবষয়ক িবভাগ।
৫) অিফস কিপ।

৪-২-২০২১
মাঃ আিশ ামান 

সহকারী সিচব

২



কর্ মকর্মাগণের র্ালিকা (জ্যেষ্ঠর্ার ক্রর্ানুসাণর নয়) (১৪-২০ জ্েব্রুয়ালর, ২০২১ লি.) 

ক্র. নং নার্ পদলি 

১। গাযী কালিমুল্লাহ উপসলিি (জ্িলযসণিটিভ অনুিাদ) 

২। জ্র্াোঃ র্াহবুবুর রহর্ান উপসলিি (ড্রােটিং) 

৩। জ্র্াছাোঃ যান্নাতুি জ্েরণদৌস উপসলিি (ড্রােটিং) 
৪। জ্র্াোঃ মুলনরুজ্জার্ান উপসলিি (ড্রােটিং) 
৫। জ্র্াহাম্মদ আসাদুজ্জার্ান নূর উপসলিি (ড্রােটিং) 
৬। এস, এর্, শাোণয়র্ জ্হাণসন উপসলিি (ড্রােটিং) 
৭। লয. এর্. আলর্কুর রহর্ান যার্ািী উপসলিি (ড্রােটিং) 
৮। ড. খাণিদা পারভীন উপসলিি (ড্রােটিং) 

৯। জ্র্াহাম্মদ আলরফুি কায়সার উপসলিি (ড্রােটিং) 
১০। জ্র্াহাম্মদ আিদুি হালির্ উপসলিি (ড্রােটিং) 
১১। জ্র্াহাম্মদ লযয়া উদ্দীন লসণের্ অোনালিে 

১২। শাহানা সুির্ানা উপসলিি 

১৩। রুর্ানা ইয়াসলর্ন জ্েরণদৌসী উপসলিি (ড্রােটিং) 
১৪। রাযীি হাসান উপসলিি (ড্রােটিং) 
১৫। র্াসুর্া যার্ান উপসলিি (ড্রােটিং) 
১৬। দীপংকর লিশ্বাস উপসলিি (জ্িলযসণিটিভ অনুিাদ) (ি.দা.) 

 


