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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২২৪.০০.০৯১.১৪.২২ তািরখ: 
২২ নেভ র ২০২১

৭ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় সহকারীসহকারী  স িচবসিচব  ( (ক াডারক াডার   ব িহ তবিহ ত ) ) পেদপেদ   সস   পেদা িত াপেদা িত া   কমকতােদরকমকতােদর   অ েলঅ েল  পিরিচিতপিরিচিত   ন রন র
বরাবরা ।।

: ০৫.০০.০০০০.১২২.১২.০১৬.২১-২১৫ তাং-১৭/১১/২০২১।
উপ  িবষয় ও ে  উি িখত াপন মারফত সহকারী সিচব (ক াডার বিহ ত) পেদ পেদা িত া  ২১ (এ শ) জন কমকতার
অ েল ােদর নােমর পােশ বিণত পিরিচিত ন র বরা  করা হেলাঃ

িমক নং কমকতার নাম পিরিচিত ন র
০১. জনাব এ, িব, এম, ল আলম ১১৬১৫
০২. জনাব মাঃ সিহ ল ইসলাম িমজা ১১৬১৬
০৩. জনাব লতান নািসর উি ন ১১৬১৭
০৪. জনাব মাঃ বিশর উি ন ১১৬১৮
০৫. জনাব মাঃ জাহা ীর হাসাইন ১১৬১৯
০৬. জনাব মাঃ আ ার হােসন ১১৬২০
০৭. বগম তাসিলমা বগম ১১৬২১
০৮. জনাব মাঃ হলাল উি ন ১১৬২২
০৯. বগম ভাতী সাহা ১১৬২৩
১০. জনাব রজাউল কিরম ১১৬২৪
১১. জনাব মাঃ শায়াই র রহমান ১১৬২৫
১২. জনাব মাঃ শাহ আলম ১১৬২৬
১৩. জনাব মাঃ হমােয়ত হােসন 

হাওলাদার ১১৬২৭
১৪. বগম কাকিল বগম ১১৬২৮
১৫. জনাব মাঃ িজ র রহমান ১১৬২৯
১৬. জনাব আ  তােহর ১১৬৩০
১৭. জনাব মাঃ শাহ আলম ১১৬৩১
১৮. জনাব এস.এম. ফিরদ আহে দ ১১৬৩২
১৯. বগম ং  রানী সাহা ১১৬৩৩
২০. বগম কাম ন নাহার ১১৬৩৪
২১. জনাব আব র রিহম ১১৬৩৫

০২। উপেরা  কমকতােদরেক িপএিসিস হেত িপিডএস ফরম সং হ বক েত ক কমকতা ক ক কলম িদেয় -হে  রণ কের
 িনধািরত ােন া র করেবন। এছাড়াও বিণত কমকতােদর অিজত সকল িশ াগত যা তার সনদপ  সত ািয়ত অ িলিপ
(পিরিচিত ন রসহ) এবং এক কিপ রিঙন (সাদা াক াউ ) পাসেপাট সাইেজর ছিব ( াপলার ছাড়া, পিরিচিত  ন রসহ) রণ ত
িপিডএস  ফরেমর সােথ িন া রকারী বরাবের রণ করার জ  িনেদিশত হেয় অ েরাধ করা হেলা।

২২-১১-২০২১
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িবতরণ :
১) উপসিচব, সিচবালয় শাখা, জন শাসন ম ণালয়
২) উপসিচব, অভ রীণ িনেয়াগ শাখা, জন শাসন 
ম ণালয়
৩) কি উটার অপােরশন পারভাইজার, কি উটার 
অপােরশন পারভাইজার এর দ র, জন শাসন ম ণালয় 
(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

কাজী মিজ র রহমান
সহকারী া ামার
ফান: ৯৫৫৬৪২৪

ইেমইল: asstprog1@mopa.gov.bd
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