
(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জন শাসন ম ণালয় 
লাক শাসন কি উটার ক  (িপএিসিস) 

া ামার-২ এর দ র 
www.mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২২৪.০০.০৯১.১৪.৩ তািরখ: 
২৫ সে র ২০২২

১০ আি ন ১৪২৯

ি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 ।।

: ০৫.০০.০০০০.১২২.১২.০০৬.২২-২১৭ তাং-২২/০৯/২০২২।
উপ  িবষয় ও ে  উি িখত াপন মারফত সহকারী সিচব (ক াডার বিহ ত) পেদ পেদা িত া  ১২ (বার) জন
কমকতার অ েল ােদর নােমর পােশ বিণত পিরিচিত ন র বরা  করা হেলাঃ

িমক নং কমকতার নাম পিরিচিত ন র
০১. জনাব িবশাল র ন পাল চৗ রী ১১৬৩৬
০২. বগম মািহ র খা ন ১১৬৩৭
০৩. বগম মিরয়ম বগম ১১৬৩৮
০৪. জনাব মাঃ মাজাে ল হক খান ১১৬৩৯
০৫. বগম আকিলমা বগম ১১৬৪০
০৬. জনাব মাঃ খায় ামান ১১৬৪১
০৭. জনাব মিহ ল ইসলাম খান ১১৬৪২
০৮. জনাব জানােয়দ হােসন শখ ১১৬৪৩
০৯. জনাব মাঃ মিজ র রহমান ১১৬৪৪
১০. জনাব মাঃ আ ল আলীম ১১৬৪৫
১১. জনাব মাঃ সােহব উি ন ১১৬৪৬
১২. জনাব মাঃ শাহ আলম ১১৬৪৭

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।

২৮-৯-২০২২

িবতরণ :

কাজী মিজ র রহমান
া ামার

ফান: ৪৭১১৮৮৫০

১



১) সিচব, 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)।

ইেমইল: prog2@mopa.gov.bd
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