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ন র: ০৪.০০.০০০০.৪১১.৪২.১০৮.২০.৫৭২ তািরখ: 
০৯ নেভ র ২০২০

২৪ কািতক ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

       জন শাসন ম ণালেয়র ০৬-১০-২০২০ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০৩.২০-৭৩২ সং ক াপেনর পিরে ি েত জনাব মাঃ িমজা র রহমান (১৫৯৬৪),
উপসিচব, মি পিরষদ িবভােগ (সং )- ক মহা ব াপক (পিরবহন), ঢাকা উ র িস  কেপােরশন, ঢাকা পেদ ষেণ িনেয়ােগর িনিম  ার চাকির ানীয় সরকার িবভােগ

 করায় ােক   ০৯০৯-- ১১১১--২০২০২০২০  তািরখ অপরাে  এ িবভাগ থেক অব  করা হেলা।

০২।    কমস াদন ব াপনা (বা বায়ন পিরবী ণ-১) শাখার  পেদ স  যাগদান ত িসিনয়র সহকারী সিচব জনাব হা: শওকাত আলী (১৬৩৭৫)- ক পদায়ন করা
হেলা। 
                                                                         
০৩।    িনেদশ েম এ আেদশ জাির করা হেলা এবং তা অিবলে  কাযকর হেব।

৯-১১-২০২০
হা দ ৎফর রহমান

উপসিচব
ফান: ৯৫১৪৯৯৫

ফ া : ৯৫১২২১৩
ইেমইল:

establishment_sec@cabinet.gov.bd

ন র: ০৪.০০.০০০০.৪১১.৪২.১০৮.২০.৫৭২/১(১০০) তািরখ: ২৪ কািতক ১৪২৭
০৯ নেভ র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৩) সকল কমকতা, মি পিরষদ িবভাগ
৪) ধান িনবাহী কমকতা, ঢাকা উ র িস  কেপােরশন
৫) সিচব, ই-গভেন  অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ (ওেয়বসাইেট কমকতাগেণর ত  হালনাগাদ করার অ েরাধসহ)
৬) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
৭) জনাব মাঃ িমজা র রহমান (১৫৯৬৪), উপসিচব (সং ), মি পিরষদ িবভাগ
৮) জনাব হা: শওকাত আলী (১৬৩৭৫), িসিনয়র সহকারী সিচব, কমস াদন ব াপনা (বা বায়ন পিরবী ণ-১) শাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৯) সিচব, সম য় ও সং ােরর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
১০) ময়েরর একা  সিচব, ময়েরর দ র, ঢাকা উ র িস  কেপােরশন ( ময়র মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
১১) িসিনযর় িসে ম  এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা
১২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  সল, মি পিরষদ িবভাগ
১৩) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, মি পিরষদ িবভাগ/ ানীয় সরকার িবভাগ
১৪) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, মি পিরষদ িবভাগ/ ানীয় সরকার িবভাগ
১৫) অিফস কিপ/মা ার কিপ
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