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ন র: ৩০.০০.০০০০.০১০.৯৯.০০১.২০.৬৯৭ তািরখ: 
১৪ নেভ র ২০২১

২৯ কািতক ১৪২৮

াপনাপন
   জন শাসন ম ণালেয়র ২৯ অে াবর ২০২১ ি . তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৩০.১২.০০৩.২০-৫৩৮ নং াপন েল এ
ম ণালেয়র অধীন সং া হােটলস ই ার াশনাল িলিমেটড (িহল)-এর সিচব (উপসিচব) জনাব মাঃ আলতাফ হােসন-
ক সিচব পেদ পেদা িত করা হয়। পরবত েত জন শাসন ম ণালেয়র ০১ নেভ র ২০২১ ি . তািরেখর
০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০৩.২১-৮৫০ নং াপন েল সিচব ( সিচব) জনাব মাঃ আলতাফ হােসন (৬৮২০)- ক এ
ম ণালেয়র অধীন সং া হােটলস ই ার াশনাল িলিমেটড (িহল)-এর সিচব ( সিচব) পেদ পেদা িতর অ বিহত

েবর কম েল (ইনিস ) ষেণ িনেয়াগ দান করা হেয়েছ। ার যাগদানপ  হণ বক হােটলস ই ার াশনাল
িলিমেটডর-এর সিচব ( সিচব) পেদ িনে া  শেত িনেদশ েম িনেয়াগ দান করা হেলা: 
            (ক)       িতিন বতন ম অ যায়ী বতন উে ালন করেবন;
            (খ)        িতিন পেদর সে  সংি  িবধািদ পােবন;
            (গ)        তােক িবনা ভাড়ায় বাস ান দয়া হেল িতিন কান বািড় ভাড়া ভাতা হণ করেত পারেবন না;
            (ঘ)        িতিন েযাজ  সকল বা তা লক াদা যথা- ভিব  তহিবল, গা ী বীমা, ক াণ তহিবল ইত ািদ      
                     িবিধ মাতােবক পিরেশাধ কিরেবন।

২।         জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

১৪-১১-২০২১

আহেমদ জািমল
উপ-সিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ০২-৯৫৪৫৮৩৫
ফ া : ৯৫১৫৪৯৯
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়): 
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১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা
৩) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৪) সিচব, জন িবভাগ, রা পিতর কাযালয়, ঢাকা
৫) চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প , িমেটালা, ঢাকা
৬) চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন, ঢাকা
৭) অিতির  সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৮) ধান িনবাহী কমকতা, বাংলােদশ িরজম বাড, ঢাকা
৯) ব াপনা পিরচালক ও িসইও, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড, ঢাকা
১০) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ সািভেসস িলিমেটড, ঢাকা
১১) ব াপনা পিরচালক, হােটল  ই ার াশনাল িলিমেটড
১২) পিরবহন কিমশনার, সরকাির যানবাহন অিধদ র
১৩) সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
১৪) জনাব মাঃ আলতাফ হােসন (৬৮২০), পিরচালক ( সিচব), হােটল  ই ার াশনাল িলিমেটড
১৫) পিরচালক, সরকারী আবাসন পিরদ র, ঢাকা
১৬) উপসিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
১৭) উপপিরচালক, ফরমস ও কাশনা অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
১৮) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
১৯) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয়
২০) উপসিচব, ষণ-১ শাখা, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২১) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
২২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
২৩) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসােরর কাযালয়, বসামিরক িবমান
পিরবহন ও পযটন ম ণালয়, ৩য় ফজ, স নবািগচা, ঢাকা।
২৪) া ামার, আইিস  সল, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
২৫) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব সল, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
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