
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

ষণ-১ অিধশাখা 
www.mopa.gov.bd

ন র: ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০৭৪.১৭.৭৮ তািরখ: 
২৩ জা য়াির ২০১৯

১০ মাঘ ১৪২৫

াপনাপন
          

      জন শাসন ম ণালেয়র ০৯/১২/২০১৮ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০২.১৮-৮৪৯ সং ক াপন  মাতােবক জনাব
বনজািমন হম ম (৫০০৭), সদ  ( সিচব), িবিসএসআইআর- ক ক  পিরচালক ব ব  শখ িজব নেভািথেয়টার ক ,

রাজশাহী িহেসেব ষেণ িনেয়াগ করা হয়। উ  কমকতা অ াবিধ বলিদ ত কম েল যাগদান কেরন িন।এ েণ, িতিন আগামী
৩০/০১/২০১৯ তািরেখর মে  বদিল ত কম েল যাগদান করেবন, অ থায় আগামী ৩০/০১/২০১৯ তািরখ অপরা  হেত
তাৎ িণক অব  (Stand Released) বেল গ  হেবন।

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

রা পিতর আেদশ েম,

২৩-১-২০ ১৯

হা দ আ ল লিতফ
উপসিচব

ন র: ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০৭৪.১৭.৭৮/১(১৪) তািরখ: ১০ মাঘ ১৪২৫
২৩ জা য়াির ২০১৯

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/ ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়।
২) সিচব, িব ান ও ি  ম ণালয়।
৩) চয়ার ান, বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ।
৪) জনাব .........................................................................................।
৫) িতম ীর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )।
৬) সিচেবর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৭) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা ( াপন  গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর
অ েরাধসহ)।
৮) উপসিচব, অভ রীণ িনেয়াগ শাখা, জন শাসন ম ণালয়।

১



৯) উপসিচব, ঊিন-২ শাখা, জন শাসন ম ণালয়।
১০) িসিনয়র সহকারী সিচব, ষণ-২ শাখা, জন শাসন ম ণালয়।
১১) িসে ম এনািল , িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় ( াপন  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১২) ত  অিফসার, িপআইিড, সংবাদ ক / জনসংেযাগ কমকতা, জন শাসন ম ণালয়।
১৩) ধান িহসাবর ণ কমকতা....................................................................।
১৪) জন শাসন ম ণালেয়র অিতির  সিচব (সকল) এর ি গত কমকতা (অিতির  সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।

২


