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৩১ বশাখ ১৪২৭

াপনাপন

              পিরক না কিমশেনর িন বিণত কমকতা য়েক শাসিনক েয়াজেন নােমর পােশ বিণত পেদ ও কম েল
বদিল/পদায়ন করা হেলাঃ

.নং নাম, পদিব, পিরিচিত ন র ও বতমান কম ল ািবত কম ল
১। জনাব আ ল আিজম চৗ রী (২০১৮৪), 

ধান
আথ-সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ
পিরক না কিমশন।

ধান
এনইিস, একেনক ও সম য় অ িবভাগ
পিরক না পিরক না িবভাগ।

২। ড. মাঃ মা ািফ র রহমান (২০১৯৮)
ধান

িশ  ও শি   িবভাগ
পিরক না কিমশন, ঢাকা।

ধান
আথ-সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ
পিরক না কিমশন।

২।         জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

১৪-৫-২০ ২০

মাছা: জস ন নাহার
উপসিচব

ফান: ৯১১৮০৫৪
ইেমইল:

ds.admin2@plandiv.gov.bd

ন র: ২০.০০.০০০০.৩০৩.১৯.০০৭.১৯.৪৫৬/১(১৫) তািরখ: ৩১ বশাখ ১৪২৭
১৪ ম ২০২০

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 

১



১) সিচব, সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
২) অিতির  সিচব ( শাসন), শাসন অ িবভাগ, পিরক না িবভাগ
৩) ধান , িশ  ও শি  িবভাগ ( ধান)-এর দ র, পিরক না কিমশন
৪) ধান, আথ-সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ, পিরক না কিমশন, ঢাকা।, -
৫) সিচব ( শাসন), শাসন অ িবভাগ, পিরক না িবভাগ
৬) পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র, , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) - ধান, াইেসায়াম অ িবভাগ, পিরক না কিমশন
৮) - ধান, তল, াস ও া িতক স দ অ িবভাগ, পিরক না কিমশন
৯) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, পিরক না িবভাগ
১০) উপপিরচালক, , বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা ( গেজটর পরবত  সং ায় কােশর অ েরাধ
করা হেলা)।
১১) িসিনযর় িসে ম এনািল , আইিস  সল, পিরক না িবভাগ
১২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, পিরক না িবভাগ
১৩) ধান িহসাবর ণ কমকতা, পিরক না িবভাগ, িহসাব ভবন, , স ন বািগচা, ঢাকা।
১৪) সহকারী া ামার, ই-সািভস শাখা, পিরক না িবভাগ
১৫) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, পিরক না িবভাগ

২


