
(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জাতীয় িশ া ব াপনা একােডিম 
মা িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় 

নােয়ম রাড, ধানমি , ঢাকা ১২০৫
ন র ৩৭.০৪.২৬৬৩.১০০.২২.০০২.২১.৬ তািরখ: 

২৮ মাচ ২০২১

১৪ চ  ১৪২৭

িব ি

িবষয:় এিপএএিপএ  িবষয়কিবষয়ক  িশ েণিশ েণ   অংশ হণঅংশ হণ   সং াসং া ।।

বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) স কভােব বা বায়েনর িনিম  নােয়ম-এর ৯ম ড ও ত  কমচারীর জ  এিপএ িবষয়ক িশ ণ
কােসর আেয়াজন করা হেয়েছ। উ   িশ ণ কাস   ােচ আগামী ১১/০৪/২০২১ ও ১২/০৪/২০২১ তািরেখ সকাল ৯.০০ টা থেক

র ২.০০ টা পয়  নােয়ম-এর সভাকে  (৪থ তলা, শাসিনক ভবন) অ ি ত হেব। উ  িশ েণ িনে া  কমকতাগণেক সথাসমেয়
উপি ত হওয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা। িনে া  ০২  ােচ ৮৪ জন কমকতার সম েয় এিপএ িবষয়ক িশ ণ কাস  অ ি ত হেব।

১ম াচ (১১/০৪/২০২১) ২য় াচ (১২/০৪/২০২১)
িম

ক   নাম ও পদিব ( জ তার মা সাের নয়) িম
ক নাম ও পদিব ( জ তার মা সাের নয়)

০১.  
 েফসর ড. মাহা দ মা ফা কামাল, পিরচালক

০১. েফসর ড. লাকমান হােসন, পিরচালক
০২. জনাব মা. সিল ামান, পিরচালক

০২ জনাব রাকসানা িবলিকস, পিরচালক ০৩. জনাব মা. ৎফর রহমান, উপ-পিরচালক
০৩. েফসর খান রিফ ল ইসলাম, উপ-পিরচালক ০৪. জনাব মা. আ ল মানান চৗ রী, উপ-পিরচালক
০৪. জনাব পন মার নাথ, উপ-পিরচালক ০৫. জনাব সািহদা লতানা, সহকারী পিরচালক
০৫. জনাব মা. সাই ামান, উপ-পিরচালক

০৬. জনাব সািবহা ইয়াসিমন, সহকারী পিরচালক০৬.
জনাব সায়রা পারভীন, সহকারী পিরচালক ০৭. জনাব মা. সা াদ আলী, সহকারী পিরচালক

০৭. জনাব মা. আসা ামান, সহকারী পিরচঅরক ০৮. েফসর ড. সয়দা সারাহ িশ ল, িশ ণ িবেশষ
০৮. জনাব মা. আেয়ত আলী, সহকারী পিরচালক ০৯. েফসর এস এ এম রিবউল ইসলাম, িশ ণ িবেশষ
০৯. জনাব মা. জাহা ীর কবীর, সহকারী পিরচালক ১০. েফসর আকিলমা খানম, িশ ণ িবেশষ
১০. ড. ক াণী ন ী, সহকারী পিরচালক ১১. েফসর ড. তাহিমনা বগম, িশ ণ িবেশষ
১১. ড. মা. সাফােয়ত আলম, সহকারী পিরচালক ১২. েফসর লানা মায়রা খান, িশ ণ িবেশষ
১২. জনাব লক বরণ চাকমা, সহকারী পিরচালক ১৩. ড. নীল মার হাওলাদার, িশ ণ িবেশষ
১৩. জনাব মা. িশহী ল ইসলাম, উপ-পিরচালক ১৪. জনাব মা. খারেশদ আলম, িশ ণ িবেশষ
১৪. জনাব সায়মা রহমান, সহকারী পরচালক ১৫. জনাব মেনায়ারা খা ন, িশ ণ িবেশষ
১৫. ড. মাসা ৎ তাহিমনা বগম, সহকারী পিরচালক ১৬. জনাব মা. সাই র রহমান কােতায়াল, িশ ণ িবেশষ
১৬. ড. মা. হা র রশীদ, সহকারী পিরচালক ১৭. জনাব মা. শওকত আলী খান, িশ ণ িবেশষ
১৭. জনাব এেকএম শাহ আলম, কি উটার া ামার ১৮. জনাব মা. মাহ ল আিমন, িশ ণ িবেশষ
১৮. েফসর শািহদা আফেরাজ, িশ ণ িবেশষ ১৯. জনাব সােহল হাসান গািলব, িশ ণ িবেশষ
১৯. েফসর সিরনা আখতার, িশ ণ িবেশষ

২০. জনাব জী ন নসা ি , চাের ইনার২০. েফসর ড. উে  আসমা, িশ ণ িবেশষ
২১. েফসর ফােতমা নািসম আখতার, িশ ণ িবেশষ ২১. জনাব মাছা. রােবয়া ফরেদৗস, চার ইনার
২২. েফসর নাসিরন লতানা, িশ ণ িবেশষ  ২২. জনাব চােমলী দাস, চার ইনার
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২৩. েফসর মাফ হা নাজনীন, িশ ণ িবেশষ ২৩. জনাব আইিরন রহমান, চার ইনার
২৪. জনাব পন মার সাহা, িশ ণ িবেশষ ২৪. জনাব তৗিহদ হাসান, চার ইনার
২৫. জনাব আসমা আ ার খা ন, িশ ণ িবেশষ ২৫. জনাব মা. মা দ রানা, চার ইনার
২৬. জনাব দাবা রহমান, িশ ণ িবেশষ ২৬. জনাব ন ন রী, চার ইনার
২৭. জনাব মায়াে ম হােসন সিলম, িশ ণ িবেশষ ২৭. জনাব মা. মা র রশীদ, চার ইনার
২৮. জনাব শাম ন আ ার িসি কী, িশ ণ িবেশষ ২৮. জনাব মা. িমজা র রহমান, চার নার
২৯. জনাব শখ মাহা দ আলী, িশ ণ িবেশষ ২৯. জনাব এ ক এম সাই ল ইসলাম, চার ইনার
৩০. জনাব শামীম মাহ ব, িশ ণ িবেশষ ৩০. জনাব মা. গালাম িকবিরয়া, চার ইনার
৩১. জনাব সয়দ মা. আ ল হা ান, চার ইনার ৩১. জনাব মা. শিফউ াহ, চার ইনার
৩২. জনাব ইসতাক আহেমদ, চার ইনার ৩২. জনাব মা. শাহীন উ ীন, চার ইনার
৩৩. জনাব শাহ মা. আ ল মা দ, চাির ইনার ৩৩. জনাব মা দা হেলন, চার ইনার
৩৪. জনাব হা দ কাম ল আহসান, চার ইনার ৩৪. জনাব মা. ল ইসলাম, চার ইনার
৩৫. জনাব মা. শহী ল ইসলাম, চার ইনার ৩৫. জনাব মা. নািহদ ফরেদৗস ঞঁা, চার ইনার
৩৬. জনাব মাছা. সাঈদা উ ুন ফািতমা, চার ইনার ৩৬. জনাব মাসাঃ উে  ল ম, চার ইনার
৩৭. জনাব মা. মহিসন সরকার, চার ইনার ৩৭. জনাব ৎ াহার বগম, িফিজক াল ইন া র
৩৮. জনাব মাহা দ ের আলম শাহীন, চার ইনার ৩৮. জনাব নািহদা আ ার, টকিনক াল অিফসার
৩৯. জনাব শাহ আ  মাহা দ আিজ ল কিরম, চার ইনার ৩৯. জনাব মাহা দ আিমন উি ন, টকিনক াল অিফসার
৪০. ডাঃ মান, মিডেকল অিফসার
৪১. জনাব কাজী মা ন কবীর, িহসাব র ণ কমকতা
৪২. জনাব মাশাররফা বগম, াগািরক

৪৩. জনাব মা. রিফ ল ইসলাম আক , ড েমে শন অিফসার 
(চলিত দািয় )

৪৪. জনাব মা. ফখ ল ইসলাম, কি উটার পার ভাইজার
৪৫. জনাব আহসান হাবীব, িফিজক াল ইন া র

                 

৪-৪-২০২১
েফসর আহাে দ সা াদ রশীদ

মহাপিরচালক
ফান: ০২-৫৫১৬৭৫২৯

ফ া : ০২-৫৫১৬৭৫২৮
ইেমইল: info@naem.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরক না ও উ য়ন িবভাগ, জাতীয় িশ া ব াপনা একােডিম 
২) পিরচালক, িশ ণ ও বা বায়ন িবভাগ, জাতীয় িশ া ব াপনা একােডিম
৩) পিরচালক, গেবষণা ও ত  িবভাগ, জাতীয় িশ া ব াপনা একােডিম
৪) পিরচালক, শাসন ও অথ িবভাগ , জাতীয় িশ া ব াপনা একােডিম
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