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ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩০.২৫.০০৯.১৭.৮ তািরখ: 
০৪ মাচ ২০১৮

২০ ফা ন ১৪২৪

িবষয:় আগামীআগামী  ৫৫  আগআগ   ২০১৮২০১৮   হ েতহেত   ৩১৩১   িডেস রিডেস র   ২০১৯২০১৯  পযপয   কািরয়ায়কািরয়ায়  “KOICA- “KOICA-
Ewha Master’s Degree Program in InternationalEwha Master’s Degree Program in International
Studies (Capacity Development of Gender EqualityStudies (Capacity Development of Gender Equality
Leadership)” Leadership)” িবষেয়িবষেয়  িশ ণিশ ণ   কাসকাস   এএ  ০২০২ (( ইই ) ) জনজন   কমকতারকমকতার   মেনানয়নমেনানয়ন

সেসে ।।

উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, আগামী ৫ আগ  ২০১৮ হেত ৩১ িডেস র ২০১৯ পয
কািরয়ায় অ ে য় “KOICA-Ewha Master’s Degree Program in International

Studies (Capacity Development of Gender Equality Leadership)” িবষয়ক মা াস
কােস অংশ হেণর িনিম  মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলাঃ

কমকতার নাম ও পদবী মাবাইল ন র
ক) জনাব জাহান ই লশান, উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, মহালছিড়,
খাগড়াছিড়-  কমকতা।
খ) জনাব আিনছা আফেরাজ, উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, খাকশা,

ি য়া (সং  সদর কাযালয়)-  কমকতা।

ক) ০১৮১১৫৭০৮৫৭

খ) ০১৭১২১৭৫৬৭৮

ক) জনাব ডািলয়া পারভীন, উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, মাহন র,
রাজশাহী- িবক  কমকতা।
খ) জনাব নাসিরন জাহান, উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, তালা, সাত ীরা-
িবক  কমকতা।

ক) ০১৭১৫৮৪৪৭২৮

খ) ০১৭২১৬৮৬৭৮৯

সং ি েত বিণত িনেদশনা মাতােবক ব া হেণর জ  মেনানীত কমকতা েক িনেদশ দান করা হল।

৪-৩-২০ ১৮

সিচব 
সিচেবর দ র 
অথৈনিতক স ক িবভাগ

মা: আতাউর রহমান
উপ-সিচব

ফান:
ফ া :

ইেমইল:

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩০.২৫.০০৯.১৭.৮/১(৬) তািরখ: ২০ ফা ন ১৪২৪
০৪ মাচ ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র
৩) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র দ র, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
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৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৫) উপ পিরচালক, উপ-পিরচালক/অ  ( িশঃ একােডমী), মিহলা িবষয়ক অিধদ র
৬) া ামার, আইিস  শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
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মা: আতাউর রহমান 
উপ-সিচব
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