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২১ কািতক ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

                  মিহলা ও িশ  িবষয়ক  ম ণালেয়র অিতির  সিচব/ সিচব/উপসিচব/িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচবগেণর
অ পি ত/ কালীন সমেয় অিফেসর িনয়িমত কাজ ভােব স ক সমেয় স াদেনর জ  নরােদশ না দওয়া পয
ম ণালেয়র সিচব/ সিচব/উপসিচব/িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচবগেণর িবক / কালীন দািয়  অ  কের
িন পভােব নিব াস করা হেলা।

অ িবভাগঅ িবভাগ //অিধশ াখাঃঅিধশ াখাঃ   অিত িরঅিত ির   সিচবসিচব
কমকতার নাম অ িবভাগ/অিধশাখার নাম কালীন/অ পি িতকালীন দািয়
জনাব জ ািত লাল রী শাসন জনাব মাহ দা শারমীন ব
জনাব মাহ দা শারিমন ব উ য়ন ও পিরক না  জনাব লাযল়া জসিমন
জনাব লায়লা জসিমন িশ  ও সম য় জনাব জ ািত লাল রী
জনাব মাঃ আ ল কিরম এনিডিসমিবঅ অিধশাখা জনাব িশবানী ভ াচা
জনাব মাঃ আই ল কবীর উ য়ন অিধশাখা জনাব মাঃ ইকবাল হােসন

 অিধশ াখাঃঅিধশ াখাঃ   সিচবসিচব//উ পসিচবউ পসিচব//উ প ধানউ প ধান
কমকতার নাম অিধশাখার নাম কালীন/অ পি িতকালীন দািয়
জনাব িশবানী ভ াচা শাসন অিধশাখা জনাব মাঃ আ ল কিরম এনিডিস
জনাব মাঃ ইকবাল হােসন উ য়ন-২ শাখা জনাব এস এম শািকল আখতার
জনাব গাজীউি ন মাহা দ নীর সল ও জামস অিধশাখা জনাব মাঃ আতাউর রহমান
জনাব মাঃ আতাউর রহমান িশ ণ অিধশাখা জনাব মাসাঃ ফরেদৗসী বগম
জনাব মাসাঃ ফরেদৗসী বগম বােজট ও অিডট অিধশাখাজনাব ফারজানা লতানা
জনাব তানিজনা ইসলাম িশ  ও সম য় অিধশাখা জনাব গাজীউি ন মাহা দ িনর
জনাব ফারজানা লতানা মিবঅ-২ অিধশাখা জনাব তানিজনা ইসলাম
জনাব এস এম শািকল আখতার পিরক না অিধশাখা জনাব মাঃ ইকবাল হােসন
জনাব হািছনা বগম সম য় শাখা জনাব খােলদা বগম
জনাব িদলওয়ারা আেলা আইন শাখা জনাব মাঃ রজাউল হক
                                                                                                       
 শ াখাঃশ াখাঃ   উ পসিচবউ পসিচব// িসিনয়রিসিনয়র  সহকারীসহকারী   সিচবসিচব//সহকারীসহকারী   সিচবসিচব
কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম   শ াখারশ াখার  ন ামন াম কালীন/অ পি িতকালীন দািয়
জনাব রিন চাকমা সল শাখা জনাব িদলওয়ারা আেলা
জনাব াহার বগম াউ ইউিনট জনাব মাঃ খেল র রহমান

শাসন-১ শাখা জনাব মাঃ মা র রহমান
জনাব মাঃ মা র রহমান শাসন-২ শাখা জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ
জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ শাসন-৩ শাখা শাসন-১

১



জনাব মাঃ রজাউল হক জামস শাখা জনাব রিন চাকমা
জনাব আফেরাজা বগম িশ র ারি ক য  শাখাজনাব হািছনা বগম
জনাব মাঃ খেল র রহমান খান মিবঅ-১ শাখা জনাব াহার বগম
জনাব িদলীপ মার দবনাথ বােজট শাখা জনাব পিরমল চ  দাস
জনাব পািপয়া ঘাষ অিডট শাখা জনাব পিরমল চ  দাস
জনাব পিরমল চ  দাস িহসাব শাখা জনাব িদলীপ মার দবনাথ
জনাব ইনা ল হক আইিস  শাখা জনাব মাঃ মা র রহমান
জনাব মাঃ আ ল খােয়র উ য়ন-১ শাখা জনাব মাঃ ইকবাল হােসন
জনাব মাহ দ আলী পিরক না-২ ও ৩ শাখা জনাব িকসমত জাহান ফরেদৗসী
জনাব িকসমত জাহান ফরেদৗসী পিরক না-১ শাখা জনাব মাঃ মাহ দ আলী
 জনাব বগম খােলদা বগম  িশ   র া শাখা জনাব হািছনা বগম

 

৮-১১-২০ ১৮

মাঃ মা র রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব

ন র: ৩২.০০.০০০০.০১৮.০৬.০৩২.১৩.৭৫৯/১(৪৪) তািরখ: ২১ কািতক ১৪২৫
০৫ নেভ র ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
২) উপ সিচব/উপ- ধান (সকল) ,মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়।, ঢাকা।
৩) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।
৪) সিচব( শাসন/উ য়ন),মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়,ঢাকা।
৫) উপ সিচব/উপ- ধান (সকল) ,মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়।
৬) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল)/ িসিনয়র সহকারী ধান(সকল)/ া ামার, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।
৭) সহকারী সিচব (সকল)/সহকারী া ামার, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।
৮) অিতির  সিচব মেহাদেয়র ি গত কমকতা ( শাসন/উ য়ন ও পিরক না/িশ  ও সম য়),মিহলা ও িশ  িবষয়ক
ম ণালয়,ঢাকা।
৯) শাসিনক কমকতা ( সকল),মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়।

৮-১১-২০ ১৮

মাঃ মা র রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব

২


