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৩১ আষাঢ ়১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
    ম ও কমসং ান ম ণালয় সংি  মাননীয় ধানম ীর দ  িত িত ও িনেদশনা  বা বায়ন সং া  ফাকাল পেয়  কমকতা এবং িতক
ফাকাল পেয়  কমকতা িহেসেব িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম িনেয়াগ দান করা হেলা:

িমক কমকতার নাম ও পদবী দািয় টিলেফান ন র
(অিফস)

মাবাইল ন র ই- মইল কানা

১. ড. মাঃ রজাউল হক
সিচব (উ য়ন) ফাকাল পেয়  কমকতা ৯৫৭৫৫৮৪ ০১৭১২-৫৫০০৩৮ jsdev@mole.gov.bd

২. শািকলা জিরন আহেমদ
সিচব (সম য় ও

আদালত)

িতক  ফাকাল পেয়
কমকতা ৯৫৭৫৫৯৫ ০১৫৫২-৪১৬৯৮৮ s.zerinahmed@gmail.com

২।  ফাকাল পেয়  কমকতা মাননীয় ধানম ীর িত িত ও িনেদশনা বা বায়ন সং া  সকল দািয়  পালন করেবন। িতক  ফাকাল পেয়
কমকতা ফাকাল পেয়  কমকতার অ পি িতেত ফাকাল পেয়  কমকতা িহেসেব দািয়  পালন করেবন।

৩। এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব এবং ইত: েব  এ সং া  জারী ত আেদশ বািতল বেল গ  হেব।
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মাঃ মিহ র রহমান
উপসিচব

িি   আকষণঃআকষণঃ  : পিরচালক, পিরচালক - ৯, ধানম ীর কাযালয়
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২)  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) সকল কমকতা
৪) ধান িনবাহী কমকতা, এনএসিডিস সিচবালয়
৫) মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৬) মহাপিরচালক, ম অিধদ র
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন, , ঢাকা।
৮) চয়ার ান, িন তম ম রী বাড
৯) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয় (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )।

১



১০) সিচেবর একা  সিচব (উপসিচব), সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র অবগিতর জ )।
১১) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয় (আেদশ  ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
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মাঃ মিহ র রহমান
উপসিচব
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