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ন র: ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০৩.২১.৮৭৯ তািরখ: 
১৫ নেভ র ২০২১

৩০ কািতক ১৪২৮

াপনাপন
     বাংলােদশ িসিভল সািভেসর িন বিণত কমকতােক (উপসিচব) বদিল বক নােমর পােশ বিণত পেদ ষেণ িনেয়ােগর িনিম

ার চাকির সংি  িবভােগ  করা হেলাঃ

নাম, পিরিচিত ন র, পদিব ও কম ল বদিল ত পদ ও কম ল ত িবভাগ
জনাব সালমা খা ন (১৫৪০৯) 
উপ িম সং ার কিমশনার

িম সং ার বাড, রাজশাহী

িনবাহী পিরচালক
নসেকা িব ৎ িবভাগ

০২। জন শাসন ম ণালেয়র ২৬ অে াবর ২০২১ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০৩.২১-৮৩১ সং ক াপেন জনাব জনাব
মাঃ আিম ল হক (১৫৪৩০), উপসিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ- ক িনবাহী পিরচালক, নসেকা িহসােব িব ৎ

িবভােগ ে র আেদশ  এত ারা বািতল করা হেলা।

০৩।  জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

১৫-১১-২০২১

মাহা দ আ ল কালাম আজাদ
উপসিচব

ফান: ৯৫১৪৫২২
ইেমইল: depu1@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০৩.২১.৮৭৯/১(১৪) তািরখ: ৩০ কািতক ১৪২৮
১৫ নেভ র ২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ।
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়।
৩) সিচব, িব ৎ িবভাগ।
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৪) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ।
৫) চয়ার ান, িম সং ার বাড।
৬) ধানম ীর একা  সিচব-১, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
৭) িতম ীর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয়, (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )।
৮) উপসিচব, ঊিন-২ শাখা, জন শাসন ম ণালয়।
৯) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা ( াপন  গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর
অ েরাধসহ)।
১০) জনাব......................................................................।
১১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয়, (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১২) িসিনয়র িসে ম এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয় ( াপন  ওেয়বসাইেট কাশ এবং িপিডএস হালনাগাদ
করার অ েরাধসহ)।
১৩) ত  অিফসার/জনসংেযাগ কমকতা, জন শাসন ম ণালয়।
১৪) ধান িহসাবর ণ কমকতা..........................................................।
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