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৩০ আষাঢ ়১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

    নরােদশ না দয়া পয  িশ  ম ণালেয়র িন বিণত কমকতােক ার নােমর পাে  বিণত অ িবভােগ িনেদশ েম পদায়ন করা হল: 

: : ন ংনং কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম  ওও  পদবীপদবী বত মানবত মান   অ িবভাগঅ িবভাগ অিত িরঅিত ির   দ ািয়দ ািয়
১. জনাব মাঃ হলাল উি ন এনিডিস

অিতির  সিচব 
অিতির  সিচব
 (িবরা ও বসরকারী খাত)

(১) অিতির  সিচব (অিধ ও আইন)
(২) অিতির  সিচব (পিরক না 
অ িবভাগ)

০২।       অিতির  দািয়  পালেনর জ  িবিধ মাতােবক দািয় ভাতা া  হেবন।

০৩।      এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
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উপসিচব
ফান: +৮৮০২৯৫৫৮৫৪৯, মাবাইল: +৮৮০১৫৫২৩২৬৬১৪

ইেমইল: zamandu@yahoo.com

ন র: ৩৬.০০.০০০০.০৪৬.১১.০০৯.১৬.৬৪২/১ তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৭
১৪ লাই ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) অিতির  সিচব (সকল), িশ  ম ণালয়
২) জনাব মাঃ হলাল উি ন এনিডিজ, অিতির  সিচব, িশ  ম ণালয়
৩) চয়ার ান, িবিসআইিস/িবএসইিস/িবএসএফআইিস/িবিসক, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক, িবএস আই/িবটাক/িবআইএম/িবএিব, ঢাকা।
৫) সিচব (সকল)/  ধান, িশ  ম ণালয়, ঢাকা.
৬) রিজ ার (অিতির  দািয় ), পেট , িডজাইন ও ডমাকস অিধদ র
৭) পিরচালক, াশনাল াডাক িভ  অগানাইেজশন (এনিপও)
৮) ব াপনা পিরচালক,  ও মাঝাির িশ  ফাউে শন (এস এম ই ফাউে শন)
৯) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, িশ  ম ণালয়
১০) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, িশ  ম ণালয়
১১) ধান বয়লার পিরদশক, ধান বয়লার পিরদশেকর কাযালয়
১২) িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, িশ  ম ণালয়
১৩) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, িশ  ম ণালয়
১৪) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসােরর কাযালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
১৫) িহসাব র ণ কমকতা (অিতির  দািয় ), িহসাব শাখা, িশ  ম ণালয়
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