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                   তাবরখ: 

   

    ২৮ আষাঢ় ১৪২৭  

     ১২ জুলাই ২০২০ 
 

প্রজ্ঞাপন 
 
 

 

 

     Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Schedule I of The 

Rules of Business, 1996) (Revised up to April 2017) এর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র অাংদশ ৩৭ নম্বর ক্রবমদক প্রেত্ত 

ক্ষমতাবদল বাাংলাদেশ বনব বাচন কবমশন সবচবালদয়র চাবিো মমাতাদবক জাতীয় সাংসদের ৩৬ বগুড়া-১ ও ৯০ যদশার-৬ আসদন 

বনব বাচবন এলাকায় ম াটগ্রিদণর বেন অর্ বাৎ ১৪ জুলাই ২০২০ বি: তাবরখ মঙ্গলবার সকল সরকাবর, আিা-সরকাবর, স্বায়ত্তশাবসত ও 

মবসরকাবর অবিস/ প্রবতষ্ঠান/ সাংস্থায় কম বরত কম বকতবা/ কম বচারী এবাং সরকাবর, মবসরকাবর বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদনর বশক্ষক/কম বকতবা/ 

কম বচারীদের ম াটাবিকার প্রদয়াগ ও ম াটগ্রিদণর সুববিাদর্ ব বনব বাচনকালীন  সািারণ ছুটি ম াষণা করা িদলা। 

 

 
 

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম, 

   
(কাজী মমািাম্মে সাইফুল ইসলাম) 

উপসবচব 

মিান: ০২-৯৫১৪৪৯২ 

ই-দমইল: reg4@mopa.gov.bd 

 

নম্বর - ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০২.১৮-১৫৪(১০০)            তাবরখ: 
  ২৮ আষাঢ় ১৪২৭ 

  ১২ জুলাই ২০২০  

অনুবলবপ সেয় অবগবত / অবগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিদণর জন্য (দজেষ্ঠতার ব বত্তদত নয়): 
 

১।  মবন্ত্রপবরষে সবচব, মবন্ত্রপবরষে বব াগ, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা। 

২।  প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবচব, প্রিানমন্ত্রীর কায বালয়, মতজগাঁও, ঢাকা। 

৩। গ ন বর, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, মবতবিল, ঢাকা। 

৪। বসবনয়র সবচব/সবচব,----------------------------------------- বব াগ / মন্ত্রণালয়, (বনব বাচন কবমশন সবচবালয়সি সকল) (তাঁর 

অিীন অবিস ও সাংস্থাসমূদির সকলদক অববিত করার অনুদরািসি)। 

৫। বপএসও, সশস্ত্র বাবিনী বব াগ, ঢাকা মসনাবনবাস, ঢাকা। 

৬। প্রিান তথ্য অবিসার, তথ্য অবিেপ্তর, ঢাকা (প্রচার মধ্যদম সম্প্রচাদরর অনুদরািসি)। 

৭। মরবজস্ট্রার মজনাদরল, বাাংলাদেশ সুপ্রীম মকাট ব, ঢাকা। 

৮। অবতবরক্ত সবচব (সকল), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা। 

৯। কবমশনার, বব াগীয় কবমশনাদরর কায বালয়, রাজশািী/খুলনা। 

১০। প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবচব, প্রিানমন্ত্রীর কায বালয়, মতজগাঁও, ঢাকা। 

১১। মজলা প্রশাসক, মজলা প্রশাসদকর কায বালয়, বগুড়া/যদশার। 

১২। প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রবতমন্ত্রীর সেয়  অবগবতর জন্য)। 

১৩। সবচদবর একান্ত সবচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সবচব মদিােদয়র সেয় অবগবতর জন্য)। 

১৪। উপ-পবরচালক, বাাংলাদেশ িরম ও প্রকাশনা অবিস, মতজগাঁও, ঢাকা (বাাংলাদেশ মগদজদট প্রকাদশর অনুদরািসি)। 

১৫। উপদজলা বনব বািী অবিসার, উপদজলা বনব বািী অবিসাদরর কায বালয় (সাংবিষ্ট সকল)। 

১৬। বসবনয়র বসদেম এনাবলে, বপএবসবস, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (ওদয়ব সাইদট প্রজ্ঞাপনটি প্রোদনর অনুদরািসি)। 
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