
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মিু যু  িবষয়ক ম ণালয় 

পিরবহন পলুভবন , সিচবালয় সংেযাগ সড়ক,
ঢাকা-১০০০। 
গেজট শাখা 

www.molwa.gov.bd
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৪ আষাঢ় ১৪২৭

াপনাপন
জাতীয় মিু েযা া কাউি ল আইন ২০০২ (২০০২ সেনর ৮নং আইন) এর ৭ (ঝ) ধারা অ যায়ী কতৃ
মিু েযা ার তািলকা, সরকার এত ারা Rules of Business 1996 এর Schedule-1 (Allocation of
Business) এর তািলকা ৪১ এর ৫নং িমেক দ  মতাবেল  িনে া  গেজট বািতল করা হেলাঃ                
            

জামকুার ৬৬তম সভার আেলাচ সচূী ৯.২ এর িস া  মাতােবক
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রা পিতর আেদশ েম,

১৮-৬-২০২০

রথী নাথ দ
উপ-সিচব ( িটন দািয় )

ন র:
৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০১.২০.৭৯৬/১(৫)

তািরখ: ৪ আষাঢ় ১৪২৭
১৮ জনু ২০২০

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা (বিণত তািলকার াপনিট
গেজেটর অিতির  সংখ ায় কাশ করতঃ ১০ কিপ গেজট অ  ম ণালেয় রণ করার জ  অ েরাধ

করা হেলা) ।
২) িসে ম এনািল  , আইিট সল শাখা , মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৩) উপসিচব , উপ-সিচব (বােজট), মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৪) উপসিচব (সনদ), সনদ শাখা, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৫) উপ-সিচব , উপ-সিচব ( শাসন-২, ত য়ন ও সনদ), মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়

২


