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ন র: ৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৯.০৬৬.১৯-৩৫০ তািরখ: 
১২ নেভ র ২০১৯

২৭ কািতক ১৪২৬

াপনাপন
        জন শাসন ম ণালেয়র ১৯.০৯.২০১৯ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০৪.১৭-৭৪৪ সং ক াপেনর পিরে ি েত
িসিনয়র সহকারী সিচব জনাব অিনি তা রায় (পিরিচিত নং-১৬২৫৩)- ক সড়ক ও জনপথ অিধদ র, লনা জান, লনা-এর
এে ট ও আইন কমকতা পেদ ষেণ পদায়ন করা হল।

০২.        জন ােথ জারী ত এ আেদশ ার যাগদােনর তািরখ (০৩.১১.২০১৯) হেত কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

১২-১১-২০ ১৯

মাঃ গালাম িজলানী
িসিনয়র সহকারী সিচব

ন র: ৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৯.০৬৬.১৯-৩৫০/১ তািরখ: ২৭ কািতক ১৪২৬
১২ নেভ র ২০১৯

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  ( জ তার মা সাের নয়) রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয, ঢাকা
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৩) ধানম ীর একা  সিচব-১ , ধানম ীর কাযালয়, রাতন সংসদ ভবন, তজ াও, ঢাকা
৪) ধান েকৗশলী, সডক় ও জনপথ অিধদ র, সড়ক ভবন, তজ াও, ঢাকা
৫) অিতির  ধান েকৗশলী, সওজ, লনা জান, সড়ক ভবন, লনা
৬) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৭) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা (এ াপন  বাংলােদশ গেজেটর
পরবত  সং ায় কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)
৮) এে ট ও আইন কমকতা, সওজ, ধান কাযালয়/ঢাকা জান/চ াম জান
৯) জনাব অিনি তা রায় (পিরিচিত ন র-১৬২৫৩), এে ট ও আইন কমকতা (িসিনয়র সহকারী সিচব), লনা জান, লনা
১০) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
১১) িসিনয়র িসে ম এনািল , সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
১২) ধান িহসাব র ণ কমকতা, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়/জন শাসন ম ণালয়, িসিজএ ভবন, স নবািগচা, ঢাকা

১


