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আিদ� হেয় িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর কম �কত�া সহকারী সিচব জনাব কাউছার হািমদ (১৮৩৪৫)-এর �ন�িত দমন কিমশেন সিচেবর একা�
সিচব িহেসেব গত ০৭.০১.২০২১ তািরেখর �যাগদানপ� �হণ�ব �ক ��া�ন করা হেলা।
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১১ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হেলা: 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ, বাংেলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব, অভ��রীণ স�দ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়, বাংেলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক (সকল), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
৫) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, �লনা।
৬) পিরচালক, সরকারী আবাসন পিরদ�র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) পিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা (সকল)।
৮) পিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কায �ালয় (সকল)।
৯) মাননীয় �চয়ার�ান-এর একা� সিচব, �ন�িত দমন কিমশন, ঢাকা (মাননীয় �চয়ার�ান-এর সা��হ অবগিতর জ�)।
১০) মাননীয় কিমশনার (অ�স�ান)-এর একা� সিচব, �ন�িত দমন কিমশন, ঢাকা (মাননীয় কিমশনার-এর সা��হ অবগিতর জ�)।
১১) মাননীয় কিমশনার (তদ�)-এর একা� সিচব, �ন�িত দমন কিমশন, ঢাকা (মাননীয় কিমশনার-এর সা��হ অবগিতর জ�)।
১২) সিচব-এর একা� সিচব, �ন�িত দমন কিমশন, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।
১৩) উপপিরচালক (�শাসন), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
১৪) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, মি�পিরষদ িবভাগ, িহসাব ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা।
১৫) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, জন�শাসন ম�ণালয়, ঢাকা।
১৬) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৭) িডিভশনাল কে�ালার অব একাউ�স, �লনা।
১৮) উপপিরচালক (অথ �, িহসাব ও িনরী�া), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
১৯) ��া�ামার, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা (অিফস আেদশ� কিমশেনর ওেয়ব সাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
২০) জনাব কাউছার হািমদ (১৮৩৪৫), সিচেবর একা� সিচব, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
২১) পিরবহণ কম �কত�া, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
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