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ন র: ৪০.০০.০০০০.০১১.১৯.০০৩.১৭.২৬৪ তািরখ: 
১০ মাচ ২০১৯

২৬ ফা নু ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
      জন শাসন ম ণালেয়র ০৬-০৩-২০১৯ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০১.১৮-২২৫
সংখ ক াপনমেূল এ ম ণালেয়র আওতাধীন ম অিধদ েরর মহাপিরচালক (অিতির
সিচব) জনাব িশবনাথ রায় (পিরিচিত নং-৫২৯৫)- ক কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
অিধদ েরর মহাপিরদশক িহেসেব ষেণ বদিলপূবক িনেয়াগ করায় তাঁেক কলকারখানা ও

িত ান পিরদশন অিধদ ের যাগদােনর লে  অদ  ১০/০৩/২০১৯ তািরখ অপরাে  ম
অিধদ র হেত িনেদশ েম অবমু  করা হল। 

১০-৩-২০১৯

শাহীন আখতার
উপসিচব

ফান: ৯৫১৪০৭৩
ইেমইল: dsadmin@mole.gov.bd

ন র: ৪০.০০.০০০০.০১১.১৯.০০৩.১৭.২৬৪/১ তািরখ: ২৬ ফা নু ১৪২৫
১০ মাচ ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/ ধানম ীর মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা। 
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) পিরবহন কিমশনার , সরকাির যানবাহন অিধদ র, ঢাকা।
৪) অিতির  সিচব (এিপিড), জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা।
৫) জনাব িশবনাথ রায়, মহাপিরদশক (অিতির  সিচব), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র,
২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা। 
৬) মহাপিরচালক, ম অিধদ র, ৪নং রাজউক এিভিনউ, ঢাকা ।
৭) ড. মাঃ আেনায়ার উ াহ এফিসএমএ, অিতির  মহাপিরচালক, ম অিধদ র, ৪নং রাজউক
এিভিনউ, ঢাকা (তঁােক মহাপিরচালেকর দািয়  বেুঝ নয়ার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল)।
৮) পিরচালক, সরকারী আবাসন পিরদ র, ঢাকা। 
৯) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব (উপসিচব) (অিতির  দািয় ), ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা। 

১



১০) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব (উপসিচব), ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা ।
১১) িসিনয়র সহকাির সিচব, শাখা-৮, ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা ।
১২) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ম ও কমসং ান ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
১৩) া ামার, আইিসিট সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা। 
১৪) অিতির  সিচব মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা
।
১৫) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়/ কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
অিধদ র, ২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা। 
১৬) অিফস কিপ/ গাড ফাইল। 
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শাহীন আখতার
উপসিচব
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