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                                                                                                                          ২০  এপ্রিল ২০২২ রিস্টাব্দ   

 

রবষয়ঃ  পররদবশ অরিেপ্তর কর্তকৃ বাস্তবায়নািীন “Strengthening capacity for monitoring 

environmental emissions under the Paris Agreement in Bangladesh” 

শীষকৃ প্রকদের আওতায় ‘National Greenhouse Gas (GHG) Inventory Data 

Mapping’ শীষকৃ কনসালদেশন কর্শৃালায় অংশগ্রহণ িসঙ্গে। 

 

উপর্যকৃ্ত রবষদয় জানাদনা যাদে শয, পররদবশ অরিেপ্তর কর্তকৃ বাস্তবায়নািীন “Strengthening capacity 

for monitoring environmental emissions under the Paris Agreement in 

Bangladesh” শীষকৃ প্রকদের আওতায় ‘National Greenhouse Gas (GHG) Inventory 

Data Mapping for Energy Sector’ শীষকৃ একটি কনসালদেশন কর্শৃালা আগামী ২৫ এপ্রিল ২০২২ তাপ্রিখ 

সসামৈাি সকাল ১০:০০ টায় পপ্রিঙ্গৈশ অপ্রিদপ্তঙ্গিি ৩য় তলাি অপ্রিঙ্গটাররয়াদর্ আদয়াজন করা হদয়দে।  

 

০২।  পররদবশ অরিেপ্তদরর অপ্রতপ্রিক্ত র্হাপররচালক জনাৈ সমাোঃ হুমায়ুন কৈীি-এি সভাপরতদে অনুদেয় এ কনসালঙ্গটশন 

কর্শৃালায় িিান অপ্রতপ্রি প্রহঙ্গসঙ্গৈ উপপ্রিত িাকঙ্গৈন পপ্রিঙ্গৈশ অপ্রিদপ্তঙ্গিি সম্মারনত মহাপপ্রিচালক জনাৈ ি. আৈদুল হাপ্রমদ 

এৈং প্রৈঙ্গশষ অরতরি রহসাদব উপপ্রিত িাকঙ্গৈন জনাব সঞ্জয় কুমাি স ৌপ্রমক, অপ্রতপ্রিক্ত সপ্রচৈ (উন্নয়ন অনুপ্রৈ াগ), পররদবশ, বন 

ও জলবায়ু পররবতনৃ র্ন্ত্রণালয়।  

 

০৩।  উক্ত কনসালঙ্গটশন কম মশালায় আপনার সেয় উপরিরত অিবা আপনার সংিাি একজন উপর্যক্ত প্ররতরনরি শপ্ররদণর 

জন্য প্রনঙ্গদ মশক্রঙ্গম অনুদরাি করা হদলা।  

 

সাংর্যরক্তঃ কনসালঙ্গটশন কম মশালাি খসড়া অনুষ্ঠানসূপ্রচ। 

 

 

 

(সমাোঃ মাহমুদ সহাঙ্গসন) 

িকল্প পপ্রিচালক এৈং 

উপপররচালক (জলবায়ু পররবতনৃ) 

শ ানঃ ৮১৮১৫৭৯ 

1। সিসিয়র mwPe, R¦vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv-1000 (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের 

অনুণরািিহ)| 

2। mwPe, we`y¨r wefvM, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv-1000 (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

3। mwPe, wkí gš¿Yvjq, 91, gwZwSj ev/G, XvKv-1000 (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

4। mwPe, moK I cwienb gnvmoK wefvM, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv-1000 (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের 

অনুণরািিহ)। 

5। gnvcwiPvjK, evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg Bbw÷wUDU, R¦vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM, †m±i-8, cøU-5G, DËiv g‡Wj 

UvDb, XvKv-1230 (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

6। gnvcwiPvjK, nvB‡WªvKve©b BDwbU, R¦vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM, 153, cvBIwbqvi †ivW, †m¸bevwMPv, XvKv-

1000 (জনাব শিহাব মাহমুদ, সহকারী পশরচালক (শরজার্ভয়ার ও উৎপাদন))| 

7। ‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k R¦vjvwb I we`y¨r M‡elYv KvDwÝj (weBwcAviwm), AvBBwe feb (12 Zjv), igbv, XvKv-

1000 (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

শশখ হারসনার রনদেশৃ 

জলবায়ু সরহষ্ণু বাাংলাদেশ 
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8। ‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k GbvwR© †i¸‡jUwi Kwgkb, wUwmwe feb (4_© Zjv) 1 KvIivb evRvi, XvKv-1215 (একজি 

উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

9। e¨e¯’vcbv cwiPvjK, XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvwb wjt (wWwcwWwm), we`y¨r feb (2q Zjv), 1 Avãyj MwY 

†ivW, XvKv-1000 (দৃঃআৃঃ প্র াৃঃ িাজ্জাদুল হক ফারুকী, সির্ ভাহী প্রণকৌশলী)| 

10। wbe©vnx cwiPvjK, XvKv cwienb mgš̂q KZ©„cÿ, 13-14 Zg Zjv, bMi feb, XvKv-1000 (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি 

প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

11। ‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ…©cÿ, 141-143 gwZwSj ev/G, XvKv-1000 (একজি উপযুক্ত 

প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

12। ‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k সিসর্ল Gwf‡qkb KZ©„cÿ, wmGGwe cÖavb Kvh©vjq, Kzwg©‡Uvjv, XvKv-1229 (একজি উপযুক্ত 

প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

13। cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v, b_©-I‡q÷ cvIqvi †Rbv‡ikb †Kv¤úvwb wjt, Iqvc`v wewìs, 12 gwZwSj wm/G, XvKv-1000 

(দৃঃআৃঃ স জ  ািহুদা পারর্ীি, ব্যর্স্থাপক (ইএইচএি), কণপ ভাণরট অসফি) 

14। cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v, Bbd«v÷ªvKPvi †W‡fjc‡g›U †Kv¤úvwb wjt, BDwUwm feb (16Zjv), 8 cvš’c_, KvIivb 

evRvi, XvKv-1215 (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

15। ‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k Af¨šÍixb †bŠ cwienb K‡c©v‡ikb, †dqvijx nvDm, 24 KvRx bRiæj Bmjvg GwfwbD, 

evsjvgUi, kvnevM, XvKv-1000 (দৃঃআৃঃ কযাপ্টেন বাশি কুমার অশিকারী, উপ-মহাব্যবস্থাপক (মমশরন)) 

16। ‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k moK cwienb KZ©„cÿ, weAviwU G feb, †Pqvig¨vb evox, bZyb wegvbe›`i moK, ebvbx, 

XvKv-1212| (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

17। ‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k B¯úvZ I cÖ‡KŠkj K‡c©v‡ikb, সর্এিইসি feb, 102 KvRx bRiæj Bmjvg GwfwbD, XvKv-

1215| (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

18। ‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k wPwb I Lv`¨ wkí K‡c©v‡ikb, wPwb wkí feb, 3 w`jKzkv ev/G, XvKv-1030 (একজি উপযুক্ত 

প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

19। gnvcwiPvjK, evsjv‡`k cwimsL¨vb ey¨‡iv, cwimsL¨vb feb, B-27/G, AvMviMvuI, XvKv-1207 (একজি উপযুক্ত 

প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

20। gnvcwiPvjK, cvIqvi †mj, we ỳ¨r wefvM, 10g Zjv, we ỳ¨r feb, 1 Avãyj MwY †ivW, XvKv-1000 (একজি উপযুক্ত 

প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

21। ‡Pqvig¨vb, †c‡Uªvevsjv, †c‡Uªv‡m›Uvi, 3 KvIivb evRvi ev/G, XvKv-1215 (দৃঃআৃঃ স জ শা ছুন্নাহার, উপ-

 হাব্যর্স্থাপক) 

22। ‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k সর্দুুৎ উন্নয়ি †evW©, আবদুল গশি মরাড, ঢাকা-১০০০ (দৃঃআৃঃ শমজ জশরফা খাতুন, উপপশরচালক) 

23। ‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k †U·UvBj wgjm Ki‡cv‡ikb (wewUGgwm), 7-9 KvRx bRiæj Bmjvg GwfwbD, XvKv (দৃঃআৃঃ 

জনাব মমাোঃ ইব্রাশহম শময়া, ব্যবস্থাপক (মানশনয়ন্ত্রি), অর্ থ ও এমআইএস িাখা)| 

24। ‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k †KwgK¨vj BÛªvwóªR K‡c©v‡ikb (wewmAvBwm), wewmAvBwm feb, 30-31 w`jKzkv ev/G, XvKv 

(একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

25। ‡Pqvig¨vb, ঢাকা cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjwg‡UW, we`y¨r feb, 1 Avãyj MwY‡ivW, XvKv-1000 (দৃঃআৃঃ প্র াৃঃ 

িাজ্জাদুল হক, সির্ ভাহী প্রণকাউশলী)| 

26। e¨e¯’vcbv cwiPvjK, B‡jKwUªK †Rbv‡ikb †Kv¤úvwb Ae evsjv‡`k wjt, BDwbK nvBUm, †j‡fj 15, 16, 117 

KvRx bRiæj Bmjvg GwfwbD, B¯‹vUb Mv‡W©b, XvKv-1217 (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

27। e¨e¯’vcbv cwiPvjK, iæivj cvIqvi †Kv¤úvbx wjt, evox-19, †ivW 1/we, †m±i-9, DËiv g‡Wj UvDb, XvKv-1230 

(দৃঃ আৃঃ জিার্ স জভা শসফকুল ইিলা , সির্ ভাহী প্রণকৌশলী, ওএন্ডএ )। 

28। e¨e¯’vcbv cwiPvjK, †Kvj cvIqvi †Rbv‡ikb †Kv¤úvbx evsjv‡`k wjt, BDwbK nvBUm (‡j‡fj-17) KvRx bRiæj 

Bmjvg GwfwbD, B¯‹vUb Mv‡W©b, XvKv-1217 (দৃঃআৃঃ জনাৈ আিাফাত িহমান, উপ-ব্যৈিাপক (ইএসটি)) 

29। e¨e¯’vcbv cwiPvjK, XvKv B‡jw±ªK mvcøvB †Kv¤úvbx wjwg‡U (†Wm‡Kv), 22/we, dviæK ¯§iYx, wbKzÄ-2, XvKv-1229 

(দৃঃআৃঃ প্রণকৌশলী িিািি দত্ত, িত্ত্বার্িায়ক প্রণকৌশলী)। 

30। e¨e¯’vcbv cwiPvjK, cvIqvi wMÖW †Kv¤úvbx Ae evsjv‡`k wjt, AvBwe wewìs (3q I 4_© Zjv), igbv, XvKv-1000 

(দোঃআোঃ জনাব তাররক আহদর্ে ভ ূঁইয়া, সহকারী ব্যবিাপক, পররদবশ ও সার্ারজক ইউরনে)। 
31। e¨e¯’vcbv cwiPvjK, wZZvm M¨vm UªvÝwgkb GÛ wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wj: cÖavb Kvh©vjq, 105, KvRx bRiæj 

Bmjvg GwfwbD, KvIivb evRvi ev/G, XvKv -1215 (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 



পৃষ্ঠা 3/3 

 

32। gnve¨e¯’vcK, M¨vm UªvÝwgkb †Kv¤úvbx wjwg‡UW (GTCL), †iW wµ‡m›U †evivK UvIqvi, 71-72 cyivZb wegvb 

e›`i moK, B¯‹vUb, igbv XvKv-1000 (দৃঃআৃঃ প্রণকৌশলী রাণর্য়া কাসদর, উপ- হাব্যর্স্থাপক, প্রহলথ এন্ড প্রিফটি 

ইসিসিয়াসরিং সিপাট ভণ ন্ট)। 

33। পসরচালক, প্রিন্টার ফর এিাসজভ স্টাসিজ, র্ািংলাণদশ প্রণকৌশল সর্শ্বসর্দ্যালয়, ঢাকা-১০০০ (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি 

প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

34। পসরচালক, ইিসস্টটিউট অর্ এিাসজভ, ঢাকা সর্শ্বসর্দ্যালয়, মুকারর  প্রহাণিি খন্দকার সর্জ্ঞাি র্র্ি, ঢাকা-১০০০ (একজি 

উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের অনুণরািিহ)| 

35। স জ শাহািারা প্রর্গ , উপিসচর্ (পসরকল্পিা-৪), পসরণর্শ, র্ি ও জলর্ায়ু পসরর্িভি  ন্ত্রোলয়, র্ািংলাণদশ িসচর্ালয়, ঢাকা।  

36। mfvcwZ, GdwewmwmAvB, GdwewmwmAvB feb, 60 gwZwSj ev/G, XvKv (একজি উপযুক্ত প্রসিসিসি প্রপ্ররণের 

অনুণরািিহ)| 

 

পপ্রিঙ্গৈশ অপ্রিদপ্তঙ্গিি আমপ্রিত কম মকতমাবৃন্দ  

37। জনাৈ প্রমজমা শওকত আলী, পপ্রিচালক (জলৈায়ু পপ্রিৈতমন ও আন্তজমাপ্রতক কনঙ্গ নশন), পররদবশ অরিেপ্তর, ঢাকা। 

38। জনাব শসালায়র্ান হায়োর, পররচালক (পররকেনা), পররদবশ অরিেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা। 
39। জনাব শর্াঃ রজয়াউল হক, পররচালক (ঢাকা অঞ্চল), পররদবশ অরিেপ্তর, ঢাকা। 

40। জনাৈ সমাোঃ মাসুদ হাসান পাঙ্গটায়াপ্রি, পপ্রিচালক (মপ্রনটপ্রিং এন্ড এনঙ্গফাস মঙ্গমন্ট), পররদবশ অরিেপ্তর, ঢাকা। 
41। জনাৈ বসয়দ নজমুল আহসান, পপ্রিচালক (ৈায়ুমান ব্যৈিপনা), পররদবশ অরিেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা। 

42। জনাব শর্াঃ হাসান হারেবুর রহর্ান, উপপররচালক (পররকেনা), পররদবশ অরিেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা। 

43। জনাৈ সমাোঃ সাপ্রদকুল ইসলাম, উপপররচালক (আইটি), পররদবশ অরিেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা। 

44। রর্জ্ শাহানাজ রহর্ান, উপপররচালক (বায়ুর্ান ব্যবিাপনা), পররদবশ অরিেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা। 
45। ি. আৈদুল্লাহ আল মামুন, উপপররচালক (িাসায়প্রনক ও ৈজময ব্যৈিাপনা), পররদবশ অরিেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা। 

46। জনাৈ সমাোঃ মপ্রহউপ্রিন মাপ্রনক, উপপপ্রিচালক (সমন্বয়), পররদবশ অরিেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা। 
47। জনাব শর্াঃ হাiæb-অর-ররশে, উপপররচালক (আন্তজৃারতক কনদভনশন), পররদবশ অরিেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা। 

48। জনাব শর্াঃ শর্াজারহদুর রহর্ান, উপপররচালক (ঢাকা র্হানগর), পররদবশ অরিেপ্তর, ঢাকা। 

49। জনাৈ নাপ্রজম সহাঙ্গসন সশখ, উপপপ্রিচালক (ৈায়ুমান ব্যৈিাপনা), পররদবশ অরিেপ্তর, ঢাকা। 
50। জনাৈ সালমান সচৌধুিী শাওন, সহকািী পপ্রিচালক, ঢাকা অঞ্চল, পররদবশ অরিেপ্তর, ঢাকা। 
51। প্রমজ সুৈণ মা সমাশািিফ, সহকািী পররচালক (পররকেনা), পররদবশ অরিেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা। 
52। জনাৈ সমাোঃ সিদওয়ান উল্লাহ, সহকািী পররচালক (জলবায়ু পররবতনৃ), পররদবশ অরিেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা। 
53। রর্জ্ উদম্ম সালর্া সুরর্, সহকািী পররচালক (জলবায়ু পররবতনৃ), পররদবশ অরিেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা। 

54। জনাৈ সমি কৃষ্ণ দাশ, সহকািী পপ্রিচালক (ঙ্গসৈা), পপ্রিঙ্গৈশ অপ্রিদপ্তি (অপ্রিঙ্গটাপ্রিয়াম িস্তুঙ্গতি অনুঙ্গিািসহ)। 

55। জনাৈ সমাোঃ শাহ আলম, প্রিসাচ ম অপ্রফসাি (চলপ্রত দাপ্রয়ত্ব), পররদবশ অরিেপ্তর, সের েপ্তর, ঢাকা। 

 

উন্নয়ন সহঙ্গ াগী ও পিামশ মক িপ্রতষ্ঠানোঃ 

56। জনাৈ সমাোঃ শাঙ্গহদুজ্জামান, প্রসপ্রনয়ি এন ায়ািনঙ্গমন্টাল এি াইজাি, FAO Bangladesh, ঢাকা। 

57। Dr. Kristofer Johnson, Environment, Forestry & Climate Change Expert, FAO 

Bangladesh  

58। প্রনৈ মাহী পপ্রিচালক, Nature Conservation Management (NACOM), ৈাপ্রড় # ২০-২১, ফ্ল্যাট# D2, 

সিাি#১২, ব্লক- F, রনদকতন, ঢাকা-১২১২ (সংপ্রিষ্ট পিামশ মকবৃন্দ সিিণ এৈং সদয় কা মাঙ্গি ম)। 

59। জনাৈ আিফান উজ্জামান, এমআিপ্র  এক্সপাট ম, FAO Bangladesh, ঢাকা। 

60। জনাৈ সতযিঞ্জন  ট্টাচা ম, িঙ্গজক্ট ম্যাঙ্গনজাি, BUR1 িকল্প, পপ্রিঙ্গৈশ অপ্রিদপ্তি, ঢাকা। 

 

অনুপ্রলপ্রপোঃ 

61। সহকািী পপ্রিচালক, অপ্রতপ্রিক্ত মহাপপ্রিচালক মঙ্গহাদঙ্গয়ি শাখা, পপ্রিঙ্গৈশ অপ্রিদপ্তি, ঢাকা। 

62। ব্যপ্রক্তগত কম মকতমা, অপ্রতপ্রিক্ত সপ্রচৈ (উন্নয়ন), পপ্রিঙ্গৈশ, ৈন ও জলৈায়ু পপ্রিৈতমন মিণালয়, ৈাংলাঙ্গদশ সপ্রচৈালয়, ঢাকা। 

 

 

 

 

 


