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৩১ জ  ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

        জন শাসন ম ণালেয়র বািষক কমস াদন ি র অ গিত, জবাবিদিহতা িনি তকরণ ও সরকাির সবার মান ি র
লে  অিভেযাগ িতকার ব া সং া  িনেদিশকা-২০১৫ (Grievance Redress System Guidline-
2015) অ যায়ী জনাব দেলায়ারা বগম (৬৩২৪), সিচব, লা-১ অিধশাখােক অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক)
িহসােব িনেয়াগ দয়া হয়। ইেতামে  িতিন অিতির  সিচব িহেসেব পেদা িত পেয়েছন িবধায় িন পভােব অিভেযাগ িন ি
কমকতা (অিনক), অিভেযাগ িন ি  কমকতার িতক  কমকতা (অিনক) ও আিপল কমকতা িহেসেব িনেয়াগ দওয়া হেলা:

 নং ম ণালেয়র 
নাম

অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) অিভেযাগ িন ি  কমকতার িতক  
কমকতা (অিনক) 

আিপল কমকতা

১. জন শাসন 
ম ণালয়

জনাব দেলায়ারা বগম
(পিরিচিত নং ৬৩২৪)
অিতির  সিচব ( লা-১ অিধশাখা)
জন শাসন ম ণালয়
ফান: ৯৫১৫১৪৭ (অিফস)
মাবাইল: ০১৭১১-১৩৭৫৭৩

ই- মইল: 
dis br1@m opa.gov.bddis br1@m opa.gov.bd

জনাব মাহা দ িমজা র রহমান 
(পিরিচিত নং:৭৮০২ )

সিচব ( লা-২ অিধশাখা)
জন শাসন ম ণালয়
ফান: ২২৩৩৫৮০১৩ (অিফস)
মাবাইল: ০১৭৪৩৪৭৬৭৫৭

ই- মইল: 
dis br2@m opa.gov.bddis br2@m opa.gov.bd

ড. ফিরদ উি ন আহমদ
(পিরিচিত নং-৬০৬৫)
অিতির  সিচব ( লা ও তদ  
অ িবভাগ)
জন শাসন ম ণালয়
ফান: ৯৫১২২৯০ (অিফস)
মাবাইল: ০১৫৫৬-৩৩০২৮৭

ই- মইল: 
dis pwing@m opa.gov.bddis pwing@m opa.gov.bd
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উপসিচব
ফান: ৫৫১০০২১৬

ইেমইল:
adminint@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.০০.০০০০.১১০.১৬.০৩৫.২২.৬১২/১(১১৯) তািরখ: ৩১ জ  ১৪২৯
১৪ ন ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

১



২) র র (সিচব), বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)।
৩) র র (সিচব), বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম।
৪) মহাপিরচালক (সিচব), জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)।
৫) মহাপিরচালক (সিচব), বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড (িবেকেকিব)।
৬) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ইনি উট অব অ াডিমিনে শন এ  ােনজেম  (িবয়াম) ফাউে শন।
৭) মহাপিরচালক, ণ ও কাশনা অিধদ র।
৮) অিতির  সিচব, অিতির  সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়।
৯) অিতির  সিচব ( শাসন/এিপিড/িসিপ /িবিধ/সও / লা ও তদ /সং ার ও গেবষণা/আইন), জন শাসন ম ণালয়।
১০) পিরবহন কিমশনার , সরকাির যানবাহন অিধদ র।
১১) পিরচালক, সরকাির কমচারী হাসপাতাল।
১২) সিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়।
১৩) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, জন শাসন ম ণালয় (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )।
১৪) উপসিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়।
১৫) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
১৬) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
১৭) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়
১৮) অ া  সকল কমকতা, জন শাসন ম ণালয়
১৯) অিফস কিপ/মা ার কিপ।
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