
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
িশ ণ শাখা 

www.mowca.gov.bd

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩০.২৫.০১২.১৮.৪২ তািরখ: 
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ম
কমকতার নাম ও পদবী ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং া/আ িলক 

কাযালয়/মাঠ পযােয়র 
( জলা/উপেজলা/পযােয়র) কাযালেয়র নাম

মাবাইল ফান ন র ও ই- মইল কানা

১. জনাব মা: মা র রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় মাবাইল: 01680062224

২. জনাব তাহিসনা বগম
উপ পিরচালক

জাতীয় মিহলা সং া মাবাইল: 01815461255
ই-
মইল:tahsinabegum25@gmail.co

m
৩. জনাব শহী ল ইসলাম িনজামী

সহকারী পিরচালক
জাতীয় মিহলা সং া মাবাইল: 01914418626

ই-
মইল:nizami_jms@yahoo.com

৪. জনাব শামীমা আেরিফন
া াম অিফসার

বাংলােদশ িশ  একােডিম মাবাইল: 01783176934
ই-
মইল:shamimabsa@gmail.com

৫. জনাব সয়দা রােকয়া জসিমন
সহকারী পিরচালক (পিরক না)

মিহলা িবষয়ক অিধদ র মাবাইল: 01715116113

৬. জনাব মাহ দা বগম
সহকারী পিরচালক (জনসংেযাগ)

মিহলা িবষয়ক অিধদ র মাবাইল: 01817645700

৭. জনাব শািহনা আ ার
জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

(চ:দা:)

জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, 
িসেলট মাবাইল: 01726535020

৮. জনাব অ কা খীসা
জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

(অিত:দা:)

জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, 
খাগড়াছিড়। মাবাইল: 01556770320

উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, মি পিরষদ িবভােগর সহেযািগতায় এবং The Carter
Center এর উে ােগ আগামী ১৪-১৫ নেভ র, ২০১৮ তািরেখ ২ িদন াপী হােটল সানার াও, ঢাকা- ত ত
অিধকার, রকড ব াপনা ও জ ার িবষয়ক িশ েণ অংশ হেণর িনিম  িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম
মেনানয়ন দান করা হলঃ
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মা: আতাউর রহমান
উপ-সিচব

১



মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ িবভাগ

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব ( ন দািয় ), ত  অিধকার শাখা, মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩০.২৫.০১২.১৮.৪২/১(১৩) তািরখ: ২২ কািতক ১৪২৫
০৬ নেভ র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা যায়ী নয়): 
১) িনবাহী পিরচালক , জাতীয় মিহলা সং া
২) মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র
৩) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ িশ  একােডমী
৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৫) া ামার, আইিস  শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধ সহ)
৬) িসিনয়র সহকারী সিচব, শাসন-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৭) জনাব তাহিসনা বগম, উপ পিরচালক, জাতীয় মিহলা সং া, ঢাকা
৮) জনাব শহী ল ইসলাম িনজামী, সহকারী পিরচালক, ঢাকা.
৯) জনাব শামীমা আেরিফন, া াম অিফসার, বাংলােদশ িশ  একােডিম
১০) জনাব সয়দা রােকয়া জসিমন, সহকারী পিরচালক (পিরক না), মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা
১১) জনাব মাহ দা বগম, সহকারী পিরচালক (জনসংেযাগ), মিহলা িবষয়ক অিধদ র
১২) জনাব শািহনা আ ার, জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, িসেলট
১৩) জনাব অ কা খীসা, জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, খাগড়াছিড়
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মা: আতাউর রহমান 
উপ-সিচব
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