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ন র: ০৫.০০.০০০০.১৩৮.১৯.০২৫.২০.৬৫৫ তািরখ: 
২১ অে াবর ২০২১

৫ কািতক ১৪২৮

াপনাপন
      আগামী ২৯.১০.২০২১ তািরেখ অ ে য় ৪৩তম িব.িস.এস. পরী া-২০২০ এর ি িলিমনাির ট  পিরচালনায়
বাংলােদশ সরকারী কম কিমশনেক সহায়তা দােনর জ  িন  বিণত ০৭ (সাত) জন কমকতােক সং ি  দান করা
হেলা:

িমকিমক কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম,  ,  প িরিচিতপ িরিচিত   ন রন র,  ,  পদ িবপদ িব  ওও  বত মানবত মান   কম লকম ল মাবাইলমাবাইল   ন রন র
১.   
    

বগম দেলায়ারা খা ন (পিরিচিত নং-১১৩৫৫)
সহকারী সিচব (ক াডার বিহ ত), ম ও কমসং ান ম ণালয়।

০১৫৫৬৩০৬৬৮৪

২.   
   

জনাব শরন মার ব য়া (পিরিচিত নং-১১৪০৮)
সহকারী সিচব (ক াডার বিহ ত), ি  িবষয়ক ম ণালয়। 

০১৮১৫৪৫৬৮৭৪

৩. 
     

জনাব মা: জািকর হােসন খান (১১৪৩৫)           
িবেশষ ভার া  কমকতা (সহকারী সিচব, ক াডার বিহ ত), জন শাসন ম ণালয়, াথিমক 
ও গণিশ া ম ণালেয় সং । 

০১৭১২৫৮১৯৫৬ 

৪.   
    

জনাব মা: শিফ ল বারী (পিরিচিত নং-১১৫১৬)
সহকারী সিচব (ক াডার বিহ ত), ি  িবষয়ক ম ণালয়। 

০১৫৫২৩৩৭৪৮২

৫.   
   

জনাব মা: শাহ জালাল (১১৫৭৩)
িবেশষ ভার া  কমকতা (সহকারী সিচব, ক াডার বিহ ত), জন শাসন ম ণালয়, 

ানীয় সরকার িবভােগ সং ।

০১৫৫২৪৫৬০০৯

৬. 
     

জনাব মাঃ িলয়াকত আলী (৭০০০১১)
সহকারী া ামার, জন শাসন ম ণালয়।

০১৭১১৪৭৩৩৭৭

৭.   
    

জনাব ইবেন জামান মা: ফয়সাল কিবর (৭৩৫০১০)
অ াসাইেম  অিফসার, জন শাসন ম ণালয়।

০১৫৫৬৪২০২০৪

০২।     বিণত কমকতাগণ আবি কভােব ২৩.১০.২০২১ তািরখ সকাল ০৯.৩০ িমিনট থেক ১১.০০ িমিনট পয
ওিরেয়ে শেনর জ  বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালেয়র আেয়ািজত ওয়াকশেপ যাগদান বক উ  কিমশন
সিচবালেয় িরেপাট করেবন এবং ২৯.১০.২০২১ তািরেখ ভার ৪.৩০ টার মে  কিমশেনর আগার াও, শেরবাংলা নগর

ধান কাযালেয় উপি ত থাকেবন। 

০৩।      ১৯/১০/২০২১ তািরেখর াপন নং ০৫.০০.০০০০.১৩৮.১৯.০২৫.২০.৬৫১ এর মা েম বাংলােদশ সরকারী কম
কিমশনেক সহায়তা দােনর জ  সং ি  দান ত িন  বিণত ০৭ (সাত) জন কমকতার ে  সং ি র আেদশ
এত ারা বািতল করা হেলা: 

িমকিমক কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম,  ,  প িরিচিতপ িরিচিত   ন রন র,  ,  পদ িবপদ িব  ওও  বত মানবত মান   কম লকম ল মাবাইলমাবাইল   ন রন র
১.   
    

জনাব মাহা দ সিলম বালী (পিরিচিত নং ১১৩৬৪) 
সহকারী সিচব (ক াডার বিহ ত), া  সবা িবভাগ।

০১৯১৮৭৯১২১৬

২.   
   

জনাব মা: ফা ক হােসন (১১৪১৫)
সহকারী সিচব (ক াডার বিহ ত), ব  ও পাট ম ণালয়।

০১৭৬৩৪৩৬৬৩৫

. ১



৩. 
     

জনাব আহসান মাহ দ (পিরিচিত নং ১১৪৬১) 
িবেশষ ভার া  কমকতা (সহকারী সিচব, ক াডার বিহ ত)
জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শতবািষকী উদযাপন জাতীয় বা বায়ন 
কিম  এর কাযালেয় সং ।

০১৭১১৪৫১১৮৯

৪.   
    

জনাব মাঃ জিসম উি ন (১১৫৩৬)
িবেশষ ভার া  কমকতা (সহকারী সিচব, ক াডার বিহ ত), জন শাসন ম ণালয়, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ সং ।

০১৭১২১৮৩৬৮৬

৫.   
   

জনাব তাপস মার ভৗিমক (১১৫৪৬)
সহকারী সিচব (ক াডার বিহ ত), ি  িবষয়ক ম ণালয়।

০১৯৫৭৯৮১৮০১

৬. 
     

জনাব মা: হািব র রহমান (পিরিচিত নং ১১৫৫০)
িবেশষ ভার া  কমকতা (সহকারী সিচব, ক াডার বিহ ত), িব ান ও ি  ম ণালেয় 
সং ।

০১৭১৮৩৫২০৩৫

৭.   
    

জনাব মা: রিফ ল ইসলাম (পিরিচিত নং ১১৫৮৪) 
সহকারী সিচব (ক াডার বিহ ত), পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন িবভাগ।

০১৭৫৭০৭৮২৪৯

০৪।      জন ােথ জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

২১-১০ -২০ ২১

আ ল ফােত মাহা দ সিফ ল ইসলাম
উপসিচব

ফান: ৯৫১৪০৭১
ইেমইল: iapp@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.০০.০০০০.১৩৮.১৯.০২৫.২০.৬৫৫/১(১২) তািরখ: ৫ কািতক ১৪২৮
২১ অে াবর 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/ ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়।
২) িসিনয়র সিচব/সিচব, .................................................. িবভাগ/ ম ণালয়।
৩) সিচব, সিচেবর দ র, বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন।
৪) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, জন শাসন ম ণালয় (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )।
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৬) উপসিচব, ........................ , জন শাসন ম ণালয়।
৭) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস (বাংলােদশ গেজেটর পরবত  সং ায়

কােশর অ েরাধসহ)।
৮) ধান িহসাবর ণ কমকতা, .......................................ম ণালয়/িবভাগ।
৯) িসিনযর় িসে ম  এনািল , িসিনয়র িসে ম  এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
১০) জনাব/ বগম ........................................................।
১১) িহসাবর ণ কমকতা, .......................................ম ণালয়/িবভাগ।
১২) অিফস কিপ/ মা ার কিপ।

. ২


