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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
         জন শাসন ম ণালেয়র ২৫.০৫.২০২২ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১১০.৯৯.০৬১.২২-৫৪৫ সং ক অিফস আেদশ
বািতল বক িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ/অধীন দ র/অিধদ র/পিরদ র-এর ৪থ, ৫ম, ৬ , ৭ম, ৮ম ও ৯ম েডর
কমকতা ে র পেদা িত/উ তর টাইমে ল/িসেলকশন ড দােনর িনিম  গ ত িবভাগীয় পেদা িত/িনবাচন কিম েত
জন শাসন ম ণালেয়র পে  িতিনিধ  করার জ  িন িলিখত অিতির  সিচব/ সিচব েক ােদর নােমর পাে
বিণত ম ণালয়/িবভােগ মেনানয়ন দান করা হেলা :

িমকিমক   নংনং মেন ান ীতমেন ান ীত   কমকত ারকমকত ার  পদ িবপদ িব  
ওও  শ াখাশ াখা//অিধশ াখারঅিধশ াখার  ন ামন াম

ম ণালয়ম ণালয় // িবভাগিবভাগ িবকিবক   কমকত াকমকত া িবকে রিবকে র  
িবকিবক   কমকত াকমকত া

১. অিতির  সিচব 
( শাসন অ িবভাগ)
ফান: ২২৩৩৫৩৭৩৩

(১) িষ ম ণালয়
(২)িব ৎ, ালানী ও খিনজ 
স দ ম ণালয়

অিতির  
সিচব/ সিচব 
( শাসন অিধশাখা)
ফান: ৯৫১২২১৮

সিচব 
(বােজট ব াপনা অিধ.)
ফান: ৯৫৪০৬৬৩

২. অিতির  সিচব 
( লা ও তদ  অ িবভাগ)
ফান: ৯৫১২২৯০

(১) িম ম ণালয়
(২) ন িত দমন কিমশন

অিতির  
সিচব/ সিচব 
( লা-১ অিধশাখা)
ফান: ৯৫১৫১৪৭

সিচব 
( লা-২ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৭৪৫৫৭

৩. অিতির  সিচব 
(সং ার ও গেবষণা অ িবভাগ)
ফান: ৫৫১০০৭০

(১)িশ া ম ণালয়
(২) মৎ  ও ািণ স দ 
ম ণালয়

সিচব
(বাবােকা অিধশাখা)
ফান:৯৫১৫৫৪৫

সিচব 
(বােজট ও পিরবী ণ 
শাখা) ফান: ৯৫১৪৪৮৯

৪. সিচব 
(উ য়ন অিধশাখা)
ফান: ৯৫৭৭৯৮৩

(১) বাংলােদশ জাতীয় সংসদ 
সিচবালয়
(২)পিরক না ম ণালয়

সিচব 
(পিরক না অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪৫৯৭৬ 

অিতির  সিচব/ সিচব 
(িস.আর. অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪৫৯৭১

৫. সিচব 
(পিরক না অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪৫৯৭৬

(১) মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয়
(২)সং িত িবষয়ক 
ম ণালয়

সিচব 
(উ য়ন অিধশাখা)
ফান: ৯৫৭৭৯৮৩

অিতির  সিচব/ সিচব 
(িস.আর. অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪৫৯৭১

৬. অিতির  সিচব/ সিচব 
(িস.আর. অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪৫৯৭১

(১) পিরেবশ, বন ও জলবা  
পিরবতন ম ণালয়

সিচব 
(উ য়ন অিধশাখা)
ফান: ৯৫৭৭৯৮৩

সিচব 
(পিরক না অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪৫৯৭৬

৭. অিতির  সিচব/ সিচব 
( শাসন অিধশাখা)
ফান: ৯৫১২২১৮

(১) সড়ক পিরবহন ও স  
ম ণালয় 
(২) রা  ম ণালয় 

সিচব 
(বােজট ব াপনা 
অিধ.) ফান: ৯৫৪০৬৬৩

সিচব 
(সিচবালয় ও ক াণ 
অিধ.) ফান: ৯৫৪০৬১৮

৮. সিচব 
(বােজট ব াপনা অিধ.)
ফান: ৯৫৪০৬৬৩

(১) অথ ম ণালয় অিতির  
সিচব/ সিচব 
( শাসন অিধশাখা)
ফান: ৯৫১২২১৮

সিচব 
( ণ ও পির. অিধ.)
ফান: ৯৫৪৯১৪০

১



৯. সিচব 
(বােজট ও পিরবী ণ 
শাখা) ফান: ৯৫১৪৪৮৯

(১) ম ও কমসংসহান 
ম ণালয়
(২) বসামিরক িবমান 
পিরবহন ও পযটন ম ণালয়

সিচব 
(বােজট ব াপনা অিধ.)
ফান: ৯৫৪০৬৬৩

সিচব 
( ণ ও পিরবহন অিধ.)
ফান: ৯৫৪৯১৪০

১০. সিচব 
( ণ ও পিরবহন অিধ.)
ফান: ৯৫৪৯১৪০

(১) হায়ন ও গণ ত 
ম ণালয় 

সিচব 
(সিচবালয় ও ক াণ 
অিধ.) ফান:৯৫৪০৬১৮

অিতির  সিচব/ সিচব 
( শাসন অিধশাখা)
ফান: ৯৫১২২১৮

১১. সিচব 
(সিচবালয় ও ক াণ অিধ.)
ফান: ৯৫৪০৬১৮

(১) া  ও পিরবার ক াণ 
ম ণালয় 
(২)বাংলােদশ সরকাির কম 
কিমশন সিচবালয় 

সিচব 
( ণ ও পিরবহন অিধ.)
ফান: ৯৫৪৯১৪০

সিচব 
(বােজট ব াপনা অিধ.)
ফান: ৯৫৪০৬৬৩

১২. সিচব 
( শাসন-৩ শাখা)
ফান: ৯৫৪০৬৮২

(১) িতর া ম ণালয় সিচব 
(সিচবালয় শাখা)
ফান: ৯৫১৪৮৮৯

সিচব 
( ণ ও পির. অিধ.)
ফান: ৯৫৪৯১৪০

১৩. সিচব 
(সিচবালয় শাখা)
ফান: ৯৫১৪৮৮৯

(১) েযাগ ব াপনা ও াণ 
ম ণালয়

সিচব 
( ণ ও পির. অিধ.)
ফান: ৯৫৪৯১৪০

সিচব 
( শাসন-৩ শাখা)
ফান: ৯৫৪০৬৮২

১৪. সিচব 
(উিন অিধশাখা)
ফান:৯৫৭৪৫৫৪

(১) ধানম ীর কাযালয়
(২) ানীয় সরকার, প ী 
উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়

সিচব (মা. .অভ . ও 
ন.িন. অিধশাখা)
ফান: ৯৫৭৩২২২

সিচব 
( ষণ ও ি  অিধ.)
ফান: ৯৫৭৪৫৬০

১৫. সিচব (মা. .অভ . ও ন.িন. 
অিধশাখা)
ফান: ৯৫৭৩২২২

(১)মি পিরষদ িবভাগ
(২) বািণজ  ম ণালয়

সিচব 
(উিন অিধশাখা)
ফান:৯৫৭৪৫৫৪

সিচব 
( ষণ ও ি  অিধ.)
ফান: ৯৫৭৪৫৬০

১৬. সিচব 
(অভ . ও িবেদশ িশ ণ 
অিধ.) ফান: ৯৫৪০৯২৯

(১)পররা  ম ণালয় 
(২) বাসী ক াণ ও 
বেদিশক কমসং ান 

ম ণালয়

সিচব 
(িসিপ অিধশাখা)
ফান:৯৫৭৪৫৫৩

সিচব
(িপএিসিস অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪০৫১২

১৭. সিচব 
(িসিপ অিধশাখা)
ফান:৯৫৭৪৫৫৩

(১) ি  িবষয়ক 
ম ণালয়
(২) রলপথ ম ণালয়

সিচব 
(অভ রীণ ও িবেদশ 

িশ ণ অিধ.)
ফান: ৯৫৪০৯২৯

সিচব 
(িপএিসিস অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪০৫১২

১৮. সিচব 
(িপএিসিস অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪০৫১২

(১)ডাক, টিলেযাগােযাগ ও 
ত  ি  ম ণালয়
(২)িব ান ও ি  
ম ণালয়

সিচব 
(িসিপ অিধশাখা)
ফান:৯৫৭৪৫৫৩

সিচব 
(অভ রীণ ও িবেদশ 

িশ ণ অিধ.)
ফান: ৯৫৪০৯২৯

১৯. অিতির  সিচব/ সিচব 
(সও -১ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪৯৪৭১

(১) নৗ-পিরবহন ম ণালয় সিচব 
(সও -২ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৬২৬৬৬

অিতির  সিচব/ সিচব 
(সও -৩ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৬৯৪০০

২০. সিচব
(সও -২ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৬২৬৬৬

(১)পািন স দ ম ণালয়
(২) সমাজ ক াণ ম ণালয় 

অিতির  
সিচব/ সিচব 
(সও -৩ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৬৯৪০০

অিতির  সিচব/ সিচব 
(সও -১ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪৯৪৭১

২১. অিতির  সিচব/ সিচব 
(সও -৩ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৬৯৪০০

(১) খা  ম ণালয় 
(২) ব ও ীড়া ম ণালয়

অিতির  
সিচব/ সিচব 
(সও -১ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪৯৪৭১

সিচব 
(সও -২ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৬২৬৬৬

২২. সিচব 
(উ ৃ  কমচারী অিধশাখা)
ফান: ৯৫৭৪৫৫৬

(১)পাবত  চ াম িবষয়ক 
ম ণালয়

অিতির  
সিচব/ সিচব 
(সও -৩ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৬৯৪০০

সিচব
(সও -২ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৬২৬৬৬

২



২৩. অিতির  সিচব/ সিচব 
( লা-১ অিধশাখা)
ফান: ৯৫১৫১৪৭

(১) াথিমক ও গণিশ া 
ম ণালয় 
(২) ধম িবষয়ক ম ণালয় 

সিচব 
( লা-২ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৭৪৫৫৭

সিচব 
(আইন অিধশাখা)
ফান: ৯৫৮৮৪৩৭

২৪. সিচব 
( লা-২ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৭৪৫৫৭

(১) ত  ম ণালয়
(২) ত  কিমশন

অিতির  
সিচব/ সিচব 
( লা-১ অিধশাখা)
ফান: ৯৫১৫১৪৭

সিচব 
(আইন অিধশাখা)
ফান: ৯৫৮৮৪৩৭

২৫. সিচব 
(আইন অিধশাখা)
ফান: ৯৫৮৮৪৩৭

(১) আইন, িবচার ও সংসদ 
িবষয়ক ম ণালয়
(২)িশ  ম ণালয়

অিতির  
সিচব/ সিচব 
( লা-১ অিধশাখা)
ফান: ৯৫১৫১৪৭

সিচব 
( লা-২ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৭৪৫৫৭

২৬. সিচব 
(িবিধ-১ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪৫৪৭২

(১) িনবাচন কিমশন 
সিচবালয়

সিচব 
(িবিধ-২ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৭৪৪২৬

সিচব
(বাবােকা অিধশাখা)
ফান:৯৫১৫৫৪৫

২৭. সিচব 
(িবিধ-২ অিধশাখা)
ফান: ৯৫৭৪৪২৬

(১)রা পিতর কাযালয় সিচব 
(িবিধ-১ অিধশাখা)
ফান: ৯৫১৫৫৪৫

অিতির  সিচব/ সিচব 
( লা-১ অিধশাখা)
ফান: ৯৫১৫১৪৭

২৮. সিচব
(বাবােকা অিধশাখা)
ফান:৯৫১৫৫৪৫

(১)ব  ও পাট ম ণালয় সিচব 
(িপএিসিস অিধশাখা)
ফান: ৯৫৪০৫১২

সিচব 
(অভ রীণ ও িবেদশ 

িশ ণ অিধ.)
ফান: ৯৫৪০৯২৯

০২। জন ােথ জাির ত এ আেদশ জািরর তািরখ থেক কাযকর হেব।

(১) মেনানীত কমকতাগণ সংি  ম ণালয়/িবভাগ এবং এর অধীন দ র/অিধদ র/পিরদ র-এর িডিপিসসহ অ া
সভায়ও জন শাসন ম ণালেয়র িতিনিধ  করেবন। 
(২) িবিধগত মতামত, আইন/িনেয়াগ িবিধ ণয়ন, সাংগঠিনক কাঠােমা নগঠন/ ণয়ন সং া  কায েম জন শাসন
ম ণালয় হেত মতামত/িস া  দান করা হয় িবধায় এ ধরেণর কিম েত িতিনিধ রেণর আব কতা নই।
(৩) জন শাসন ম ণালেয়র িবিধ-১ শাখার ০৫.০৯.১৯৮৯ তািরেখর সম/আর-১/এস-৩৩/৮-২২৪(৪৫০) এবং
০৬.১১.১৯৯১ তািরেখর সম/আর-১/এম-১৯/৯১-৩১২(২৫০) ন র পিরপে র আেলােক িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ (অধীন
দ র/অিধদ র/ পিরদ র)-এর কে র জনবল/পদ রেণর লে  িনেয়াগ/পেদা িত/উ তর টাইমে ল/িসেলকশন ড

দােনর িনিম  গ ত িবভাগীয় পেদা িত/িনবাচন কিম েত সং াপন ম ণালেয়র িতিনিধ রেণর বা বাধকতা নই।
(৪) কান িবেশষ িদেন বা অিনবাযকারণবশতঃ িবভাগীয় পেদা িত/িনবাচন কিম র িনধািরত সভায় যিদ কান মেনানীত
কমকতা উপি ত হেত না পােরন তেব কালীন িবক  কমকতা বিণত সভায় িতিনিধ  করেবন। িবক  কমকতা যিদ
সরকাির কােজ বা িবেশষ কারেণ সভায় িতিনিধ  করেত না পােরন তাহেল ার িনয় ণকারী অিতির  সিচব/অ িবভাগ

ধান অ  কান কমকতােক সভায় িতিনিধ  করার িনেদশনা দান করেবন।
(৫) িবভাগীয় পেদা িত/িনবাচন কিম র সভার না শ অ তঃ ০৫ ( াচ) কাযিদবস েব   ম ণালয়/িবভােগর জ
মেনানীত অিফসার এর িনকট সরাসির ৗছােত হেব।
(৬) সভা সং া  না শ জন শাসন ম ণালেয়র শাসন অ িবভাগ, শাসন অিধশাখা বা শাসন-১ শাখায় রণ করার

েয়াজন নই।

৩
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ফান: ৫৫১০০২১৬

ইেমইল:
adminint@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.০০.০০০০.১১০.৯৯.০৬১.২২.১১৩২/১(১৫৮) তািরখ: ১ কািতক ১৪২৯
১৭ অে াবর ২০২২

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ 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 (সকল)।
৩) অিতির  সিচব (অিতির  দািয় ), অিতির  সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়।
৪) অিতির  সিচব ( শাসন/এিপিড/িসিপ /িবিধ/সও / লা ও তদ /সং ার ও গেবষণা/আইন), জন শাসন
ম ণালয়।
৫) অিতির  সিচব (সকল অিধশাখা), জন শাসন ম ণালয়।
৬) সিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়।
৭) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, জন শাসন ম ণালয় (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )।
৮) উপসিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়।
৯) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১০) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (অিফস আেদশ  এ ম ণালেয়র
ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১১) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়।
১২) অিফস কিপ/ মা ার ফাইল।
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