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ন র: ০৫.০০.০০০০.১১০.৯৯.০৪০.২০. তািরখ: 
১৯ অে াবর ২০২০

৩ কািতক ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
কেরানাভাইরাস ( কািভড-১৯) িতেরাধ এবং এর া ভাবজিনত পিরি িত মাকােবলায় ২৯.০৩.২০২০ তািরেখর ৩৫২ সং ক
অিফস আেদেশর অ ি েম িবিভ  ম ণালয়/িবভােগর সােথ সম য় এবং এ সং া  া  ত  ঊ তন ক প েক
অবিহতকরেণর জ  িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম কেরানা সেল দািয়  দান করা হেলা। দািয় া  কমকতাগণ
িন বিণত তািরেখ সকাল ৯:০০ টা থেক িবকাল ৫:০০ িমিনট পয  জন শাসন ম ণালেয়র ক াণ শাখায় (ভবন ন র-৩,
ক -১৩/খ) উপি ত থেক দািয়  পালন করেবন:

িমক নং কমকতার/কমচারীর নাম, পদিব ও কম ল মাবাইল ন র দািয়  পালেনর 
তািরখ

০১
জনাব মাহা দ ফজ র রহমান, সহকারী া ামার, িপএিসিস ০১৯৫৫৩৭৫৫১৯

২০.১০.২০২০জনাব মাঃ জাহা ীর হােসন হাওলাদার, শাসিনক কমকতা, সও -৯ 
শাখা

০১৭১৬৫২৫০২৫

০২
বগম ফরেদৗসী আকতার, উপসিচব, সও -৬ শাখা ০১৭২০৩০৪১৩২

২১.১০.২০২০জনাব হাওলাদার আ  সাঈদ, শাসিনক কমকতা, অভ রীণ িশ ণ -২ 
শাখা

০১৫৫৬৬০১০১৪

০৩ বগম মিনরা বগম, উপসিচব, লা-২ শাখা ০১৭১৩০৪৭১২১ ২২.১০.২০২০
জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন, শাসিনক কমকতা, সও -২ শাখা ০১৭১২০০৭৪৩৯

০৪ জনাব মাঃ শির ল ইসলাম, উপসিচব, সও -১ শাখা ০১৭১১২৬৬০৮৫ ২৩.১০.২০২০
জনাব সদ ল হােসন শামীম, শাসিনক কমকতা, িজববষ সল ০১৭৪৯১৫৯০২২

০৫
জনাব এস. এম. মাহায়েমন িলখন, সহ. া ামার, িপএিসিস ০১৫২১৪৮১৪১৪ ২৪.১০.২০২০
জনাব হা দ তৗিহ ামান, শাসিনক কমকতা, বেদিশক িশ ণ 
শাখা

০১৯১৬৫৭৫৮৯৯

০৬ বগম িশয়া আ ার, উপসিচব, সও -২ শাখা ০১৭৫৫৫০৭৩৬৩ ২৫.১০.২০২০
জনাব আল আিমন, শাসিনক কমকতা, িবিধ-৪ শাখা ০১৭৩২৯৮৬৩০৯

০৭ জনাব মাঃ মেহদী-উল-সিহদ, উপসিচব, সও -৭ শাখা ০১৭৭৫১৭২৭১৪ ২৬.১০.২০২০
জনাব মাঃ এনা ল হক খান, ি গত কমকতা ০১৭১৭২০৮৫৪১

০৮ বগম ফিরদা ইয়াসিমন, উপসিচব, উ য়ন শাখা ০১৭১৪৪৯৯০৯৭ ২৭.১০.২০২০
বগম িফেরাজা বগম, শাসিনক কমকতা, সও -৭ শাখা ০১৭১৫৬৫৭০৮৮

০৯ জনাব মাঃ মাহেসন উি ন, সহকারী া ামার, িপএিসিস ০১৫৫২৩২২৪৫৫ ২৮.১০.২০২০
জনাব গালাম সােরায়ার, শাসিনক কমকতা, ষণ-১ শাখায় সং ি ০১৭১১১২১৪২৮

১০
জনাব এ, এইচ, এম জােমরী হাসান, িসিনয়র সহকারী সিচব, িবেদশ 

িশ ণ ও গেবষণা ইউিনট
০১৭২০৩৩৫৭২০ ২৯.১০.২০২০

জনাব কাউসার আলম খান, শাসিনক কমকতা, আইন-৪ শাখা ০১৭৩৩২৪৫৫১০

১১ কাজী মাহা দ চােহল তসতির, িসিনয়র সহকারী সিচব, আইন-১ শাখা ০১৭১৬০৭৭৩৭১ ৩০.১০.২০২০
জনাব মাঃ িজয়াউর রহমান, শাসিনক কমকতা, ঊিন-২ শাখা ০১৭১২০৮৯৩২৬

১২
জনাব মাঃ িলয়াকত আলী, সহকারী া ামার, িপএিসিস ০১৭১১৪৭৩৩৭৭ ৩১.১১.২০২০
এ.িব.এম. আল আমীন, শাসিনক কমকতা, সও -১০ শাখা ০১৭২৬২২৮৬৬৮

১



১৩
জনাব মাঃ জািকর হােসন, উপসিচব (িসআর-১ শাখা) ০১৭১২৬১১৮৯৬ ০১.১১.২০২০
জনাব মা: রিবউল আউয়াল, শাসিনক কমকতা, হণ ও িবতরণ ইউিনট ০১৭১৫০০৯৩৯০

১৪ জনাব মাঃ আলাউি ন আলী, উপসিচব (বােজট ও অিডট) শাখা ০১৭৬৬৫২১৫১৫ ০২.১১.২০২০
বগম ফারজানা মহল িসি কা, শাসিনক কমকতা, িবিধ-৫ শাখা ০১৮৬৬৫৭৫৮১৫

১৫ জনাব িপ. ক.এম. এনা ল কিরম, উপসিচব (আইন-৩ শাখা) ০১৭১৮০৮০৮০৪ ০৩.১১.২০২০
জনাব মা: ল আিমন (১), শাসিনক কমকতা, ষণ-১ শাখা ০১৯১১৮৫৩১৮৭

০২।   দািয় া  কমকতাগণ িবভাগীয় কিমশনারগেণর িনকট হেত কেরানা সং া  িতেবদন সং হ বক সিচব মেহাদেয়র
দ ের দািখল করেবন। 

০৩।    উি িখত কায েমর জ  জন শাসন ম ণালেয়র ক াণ শাখা (ভবন ন র-৩, ক -১৩/খ, ফান ন র-৯৫৪৯৬২১, ই-
মইল  adminwelf@mopa.gov.bd) খালা থাকেব। উ  শাখার উপসিচব জনাব মাহা দ কামাল হােসন ( মাবাইল

ন র- ০১৭১৭২৪৮১১৮) িতিদেনর দািয়ে র িবষয়  সংি  কমকতা/কমচারীগণেক অবিহত করেবন। জ ির কােনা েয়াজন
হেল িতিন সিচব ( শাসন অিধশাখা) জনাব মাঃ আ ল হাছানাত মা ন কবীরেক ( মাবাইল ন র-০১৭১১৮১৯৪৬৩) অবিহত
করেবন। শাসন-৪ শাখা এ িবষেয় সািবক সহেযািগতা দান করেব। 

১৯-১০-২০২০
মাঃ এনা ল হক

উপসিচব
ফান: ৯৫৪০২১৮

ইেমইল:
adminint@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.০০.০০০০.১১০.৯৯.০৪০.২০./১(৮৬) তািরখ: ৩ কািতক ১৪২৭
১৯ অে াবর ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ।
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)।
৪) অিতির  সিচব, অিতির  সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়।
৫) অিতির  সিচব( শাসন, এিপিড, িসিপ ,িবিধ,স ও , সং ার ও গেবষণা, লা ও তদ , আইন)
৬) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/ লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম।
৭) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, জন শাসন ম ণালয়।
৮) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়।
৯) উপসিচব, িনরাপ া-২ শাখা, জনিনরাপ া িবভাগ (িনধািরত তািরখ ও সমেয় অিফস ক  খালা রাখার অ েরাধসহ)।।

২



১০) জনাব..........................................................................................।
১১) িসিনয়র সহকারী সিচব, শাসন-৪ শাখা, জন শাসন ম ণালয় (দািয় া  কমকতা/কমচারীেদর যাতায়াতসহ
সািবক ব া হেণর অ েরাধসহ)।
১২) িসিনযর় িসে ম  এনািল , িসিনয়র িসে ম  এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (জন শাসন ম ণালেয়র
ওেয়ব-সাইট এবং ভাইবার েপ কােশর অ েরাধসহ)।
১৩) িনবাহী েকৗশলী, ইেডন ভবন, গণ ত িবভাগ।
১৪) কয়ারেটকার, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা (উি িখত তািরখ ও সমেয় অিফস খালার অ েরাধসহ)।
১৫) অিফস/মা ার কিপ।

১৯-১০-২০২০
মাঃ এনা ল হক

উপসিচব

৩


