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অিবলে  
সীিমত

ন র: ১৮.০০.০০০০.০২৪.১১.০০২.২০.২৫১ তািরখ: 
০১ িডেস র ২০২১

১৬ অ হাযণ় ১৪২৮

াপনাপন
      জন শাসন ম ণালেয়র ষণ-১ অিধশাখার গত ১৮ নেভ র, ২০২১ তািরেখর াপন নং ০৫.০০.০০০০
.১৩২.১৯.০৩১.১৭.৮৯০ অ যায়ী িন বিণত কমকতােক িনজ বতেন নরােদশ না দয়া পয  ার নােমর পােশ বিণত
িমশেনর কাউি লর ( মিরটাইম এ ােফয়াস) িহেসেব ষেন িনেয়াগ করা হেলাঃ
 

িমক কমকতার নাম, পদিব ও কম ল িন  উইংেয়র নাম
১। ক াে ন কাজী এ. িব. এম শামীম, ড  কমা া , বাংলােদশ মিরন 

একােডিম, লিদয়া, আেনায়ারা, চ াম-৪২০৬। 
কাউি লর ( মিরটাইম এ ােফয়াস) 
বাংলােদশ তাবাস, ল ন, রাজ । 

২। এ িনেয়াগ সেবা  ০৪ (চার) বছর ময়ােদর হেব এবং সংি  হাইকিমশন/ ায়ী িমশেন যাগদােনর তািরখ থেক তা
কাযকর হেব। 
৩। িবেদিশ িমশেন িনেয়ািজত উি িখত কমকতা বেদিশক  ভাতা, আ ায়ন ভাতা, আবািসক  বাস ান, পাশাক ভাতা,
বদিল ভাতা, িশ া ভাতা, িচিকৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা, মণ ভাতা, ি গত মালামাল পিরবহন ভাতািদ সহ েযাজ
অ া  িবধািদ িবিধ মাতােবক া  হেবন।  
৪। সংি  িমশেন যাগদােনর েব ােক টৈনিতক মযাদা দান করা হেব। 
৫। িশ ণকাল ও িমশেন গমেনর ব পয  সমেয়র জ  এই াপেন উি িখত কমকতা নৗপিরবহন ম ণালেয় িবেশষ
ভার া  কমকতা িহেসেব িনেয়ািজত থাকেবন।
৬। সংি  িমশেন যাগদােনর ব পয  িবিধ মাতােবক এই াপেন উি িখত কমকতা নৗপিরবহন ম ণালয় হেত
বতন ও ভাতািদ পােবন।
৭। এ সং া  য়ভার ২০২১-২০২২ অথ বছেরর সিচবালেয়র সংি  খােত বরা ত বােজট থেক মটােনা হেব।
৮। জন ােথ এ াপন জারী করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

১-১২-২০২১

মাহাঃ আিম র রহমান
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৬০৭২
ফ া : ৯৫১২২৮৩

ইেমইল: ds.ta@mos.gov.bd
১



ন র: ১৮.০০.০০০০.০২৪.১১.০০২.২০.২৫১/১(১৮) তািরখ: ১৬ অ হাযণ় ১৪২৮
০১ িডেস র ২০২১

অ িলিপ; সদয় অবগিত/অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মি িরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৫) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, ঢাকা।
৭) মা বর রা ত , বাংলােদশ ায়ী িমশন, ল ন, রাজ ।
৮) অিতির  সিচব, শাসন, নৗপিরবহন ম ণালয়, ঢাকা।
৯) অিতির  সিচব, সং া-১, নৗপিরবহন ম ণালয়, ঢাকা।
১০) সিচব, জাহাজ অিধশাখা, নৗপিরবহন ম ণালয়, ঢাকা।
১১)  সিচব, বােজট অিধশাখা, নৗপিরবহন ম ণালয়, ঢাকা।
১২) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, মাননীয় িতম ীর দ র, নৗপিরবহন ম ণালয়, ঢাকা।
১৩) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা ( গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর
অ েরাধসহ)।
১৪) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসােরর কাযালয়, নৗপিরবহন ম ণালয়,
িসিজএ ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা।
১৫) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, নৗপিরবহন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৬) িসে ম এনািল / া ামার/সহকারী া ামার, আইিস  সল, নৗপিরবহন ম ণালয়, ঢাকা ( াপন  ম ণালেয়র
ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
১৭) ক াে ন কাজী এ. িব. এম শামীম, ড  কমা া , বাংলােদশ মিরন একােডিম, লিদয়া, আেনায়ারা,
চ াম-৪২০৬।
১৮) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব শাখা, নৗপিরবহন ম ণালয়
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