
 

গ োপনীয় 

 

 

বোাংলোদেশ ফর্ ম নাং ২৯০-ঘ (২০২০ পর্ মন্ত সংশ োধিত)                          গ োপনীয় অনুদবেন ফর্ ম 

 

 

 

 

 

  ণপ্রজোতন্ত্রী বোাংলোদেশ সরকোর 

 

 

 

 

 

 

বোর্ষ মক/আাংর্শক গ োপনীয় অনুদবেন 

বৎসর/সর্য়................................................ 

 

 

(প্রদ োজয সকল অাংশ সাংর্িষ্ট ক কর্ মরোরী কর্তমক স্বহদে পূরণীয়) 

নোর্ :     

ক) বোাংলো.......................................................................................................................... 

খ) ইাংদরর্জ........................................................................................................................ 

আইধি নম্বর (র্ধি থোশে)..................................................... ব্যোর (র্ধি থোশে)................................ 

কযোডোর (র্ধি থোশে).........................................এনআইধি নম্বর................................................ 

অনুদবেদন র্বদবচ্য সর্দয়র পের্ব .................................ের্ মরত পদের নোর্.................................... 

কর্ মস্থল ............................................................................................................................. 

প্রদ োজয ক্ষেশে বতমর্োন পের্ব..........................................কর্ মরত পদের নোর্ ................................. 

কর্ মস্থল ............................................................................................................................. 
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ক্ষ োপনীয় 

সোধোরণ অনুসরণীয় র্বষয়সমূহ 

  

১। জনপ্র োসন র্ন্ত্রণোলশয়র ওশয়বসোইট (www.mopa.gov.bd) হশত ক্ষ োপনীয় অনুশবিন ফর্ ম (PDF) 

A4 সোইজ েো শজ উভয় পৃষ্ঠোয় ধপ্রন্ট েশর স্বহশতেপূররণ েরশত হশব। 

  

২। বোধষ মে গ োপনীয় অনুদবেন (ACR) একজন কর্ মচ্োরীর গেদে পর্িকোবদষ ম একবোর িোধিল করো  োদব। তশব 

বিধলর েোরশণ প্রশর্োজয হশল পৃথক কর্ মস্থল/অনুদবেনকোরীর অিীশন কর্ মকোল ন্যযনতর্ ০৩ (র্তন) র্োস হদল 

প্রধতশেশেই আাংর্শক গ োপনীয় অনুদবেন িোধিল করদত হদব। আাংর্শক ক্ষ োপনীয় অনুশবিন বের্লর পদর 

অথবো বৎসর গশদষ র্নধ মোর্রত সর্দয়র র্দেও েোর্খল করো  োদব। 

 

৩। অনুদবেনোধীন ের্ মচ্োরীর সরোসর্র তেোরককোরী ের্তমে অনুদবেন অনুস্বোের করদত হশব এবাং 

অনুদবেনকোরীর সরোসর্র তেোরককোরী ের্তমে তো প্রর্তস্বোের করদত হশব। 

 

৪। এেোধিে অনুশবিনেোরীর ধনয়ন্ত্রশণ ের্ মরত থোেোর েোরশণ ক্ষেোশনো অনুদবেনকোরীর র্নয়ন্ত্রদণ কর্ মকোল       

০৩ (র্তন) র্োস নো হক্ষল এবং এশেশে একই কর্ মস্থদল ও এেই প্রর্তস্বোেরকোরীর র্নয়ন্ত্রদণ ের্ মেোল ন্যযনতর্ 

০৩ (র্তন) র্োস হদল প্রর্তস্বোেরকোরীর র্নকট গ োপনীয় অনুদবেন েোর্খল করদত হদব। 

 

৫। গকোদনো বৎসর/সর্দয় প্রর্তস্বোেরকোরী একোর্ধক হদল  াঁর অধীদন অর্ধককোল কর্ মরত র্িদলন তাঁশে উক্ত 

এধসআর প্রর্তস্বোের করদত হদব। প্রদতযদকর র্নয়ন্ত্রদণ কর্ মকোল সর্োন হদল র্ র্ন সব মদশষ তাঁশে প্রর্তস্বোের 

করদত হশব। 

 

৬। গ োপনীয় অনুদবেদন সাংর্িষ্ট ক প্রদতযক কর্ মরোরীদক স্পষ্ট কভাোদব নোর্  পের্বসহ র্সল ব্যবহোর, পর্রর্রর্ত নম্বর ও 

তোর্রখসহ স্বোের করদত হদব।  

 

৭। বের্ল/পদেোন্নর্তর গেদে প্রদ োজয হদল সাংর্িষ্ট ক কর্ মচ্োরীর বতমর্োন পের্বর সদে অনুশবিশন ধবশবচ্য সর্শয়র 

পের্ব ও কর্ মস্থল উদেখ করদত হদব। 

                      

৮। র্সআর ফদর্ ম গকোদনো প্রকোর ওভাোর রোইটাং/কোটোকোট/ঘষোর্োজো/ফ্লুইড ব্যবহোর করো  োদব নো। তদব একোন্ত 

প্রদয়োজদন সাংর্িষ্ট ক অাংশটুকু একটোদন গকদট অনুস্বোেরসহ গলখো  োদব।  
                   

৯। অনুস্বোেরকৃত র্সআর ফর্ ম এক েপ্তর হদত অন্য েপ্তদর গপ্ররণ করোর সর্য় অবশ্যই র্সল োলোযুক্ত খোদর্ 

‘গ োপনীয়’ র্লদখ অগ্রোয়নপেসহ গপ্ররণ করদত হদব। গকোদনো অবস্থোদতই ভাঁজ েরো র্োশব নো এবং অনুশবিনোিীন 

ের্ মচ্োরীর র্োেদর্ ক্ষিোধসয়োর সংরেণেোরীর িপ্তশর গপ্ররণ করো  োদব নো। 

 

১০। ধসআর প্রশর্োজয হওয়ো সশেও তো র্থোসর্শয়/র্থোর্থ অনুশবিনেোরীর ধনেট িোধিল নো েরো এবং 

র্থোধনয়শর্ অনুস্বোের ধেংবো প্রধতস্বোের নো েরো অসিোচ্রণ। 

 

১১। র্সআর র্বষয়ক গকোদনো স্পষ্ট কীকরণ  ব্যোখ্যো বো র্নদে মশনোর প্রদয়োজন হদল জনপ্রশোসন র্ন্ত্রণোলদয়র সদে 

গ ো োদ ো  করো গ দত পোদর। 
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গ োপনীয় 

১র্ অাংশ 

স্বোস্থয পরীেো প্রর্তদবেন 

  

নোর্ :............................................................................বতমর্োন পের্ব :................................ 

কর্ মস্থল : ........................................................................................................................ 

                                               (অনুদর্োর্েত র্রর্কৎসক কর্তমক পূরণীয়) 

১। উচ্চতো................................................(ধর্টোর)    ওজন.........................................(গকর্জ) 

দৃর্ষ্ট কশর্ক্ত................................................................ রদক্তর গ্রুপ............................................. 

রক্তরোপ.......................................................................................................................... 

 

২। স্বোস্থয ত দুব মলতো/অসোর্দযমর প্রকৃর্ত ( র্ে থোদক) ..................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

৩। র্রর্কৎসো ত গের্ণর্বভাো .................................................................................................... 

 

তোর্রখ :.................................                  ................................... 

           অনুদর্োর্েত ধচ্ধেৎসশের স্বোের 

                    (নোর্ ও পের্বসহ র্সল) 

 

(ধবশিশ  কর্ মরতদের জন্য প্রশর্োজয) 

1st Part 

Medical Check-up Report 

 

Name:……………………………………Present Designation………… 

  

Working Place……………………………………………………………. 

 

                                              (Filled By Authorized Medical Officer) 

 

1. Height………………   ….(metre);                     Weight………………. …(kg) 

 

Eye-sight…………………………………….…Blood Group……………..... 

 

Blood Pressure…………………… ………………………………………… 

 

2. Physical Weakness/Type of Disability (If any)…………………..................... 

 

………………………………………………………………………………… 

 

3. Medical Category……………….................................................................................. 

 

 

 

Date………………….                                                  ……………….................. 

                                                                                        Signature of the Medical officer 

                                                                                         (Seal with Name & Designation) 
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                                                            গ োপনীয় 

২য় অাংশ 

(অনুদবেনোধীন কর্ মরোরী কর্তমক পূরণীয়) 

 

১. অনুদবেনকোরীর নোর্ :.............................................................................................. 
পের্ব....................................................কর্ মস্থল............................................................ 

.....................................................................................................................................
আইধি নম্বর ( র্ে থোদক)....................................ই-গর্ইল…….. ........................................... 

অনুদবেনকোরীর অধীদন প্রকৃত কর্ মকোল.…...../....…/…........ হদত…...../…..../…….....প মন্ত                                                

 

প্রদ োজয ক্ষেশে প্রোক্তন পের্ব .............................................................. ................................... 

কর্ মস্থল.............................................................. ..............................................................  

 

২. প্রর্তস্বোেরকোরীর নোর্ :............................................................................................. 
পের্ব...........................................................কর্ মস্থল.......................................................... 

.......................................................................................................................................

আইধি নম্বর ( র্ে থোদক).........................................ই-গর্ইল…….……………………. 

প্রধতস্বোেরকোরীর অধীদন প্রকৃত কর্ মকোল….…/……/…....... হদত…....../...…../……. .প মন্ত 

 

প্রদ োজয ক্ষেশে  প্রোক্তন পের্ব 

.............…………………………………………...................................... 

কর্ মস্থল……………………………………………………………….... 

 

৩. আংধ ে ক্ষ োপনীয় অনুশবিশনর ক্ষেশে র্বদবরয বছশর আর ক্ষেোশনো আংধ ে ক্ষ োপনীয় অনুশবিন প্রশর্োজয নো 

হশল তোর গর্য়োে ও েোরণ ব্যোিো (সেল প্রর্োণপে সংযুক্ত েরশত হশব) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অনুদবেনোধীন কর্ মরোরীর স্বোের 

                                                                                                নোর্ ও পের্বসহ র্সল 
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গ োপনীয় 

৩য় অং  

(অনুদবেনোধীন কর্ মরোরী কর্তমক পূরণীয়) 

 

অনুদবেদন র্বদবরয সর্দয় কর্ মরত র্ন্ত্রণোলয়/র্বভাো /অর্ফদসর নোর্.................................................... 

...................................................................................................................................... 

............./........../................. হদত.............../........./.................প মন্ত সর্দয়র গ োপনীয় অনুদবেন। 

১। নোর্ : 

২। র্পতোর নোর্ : 

৩। র্োতোর নোর্ : 

৪। জন্ম তোর্রখ :                                                     ৫। ধপআরএল শুরুর তোধরি : 
 

৬। ক) বববোর্হক অবস্থো :                                                         খ) বতমর্োন সন্তোন সাংখ্যো : 

৭। সশব মোচ্চ ধ েো ত ক্ষর্োগ্যতো : 
 

৮। ই-গর্ইল (ব্যর্ক্ত ত) : 
 

৯। রোকর্রদত প্রদবদশর তোর্রখ : (ক) সরকোর্র রোকর্রদত :  

 

    (খ) গ দজদটড পদে :                                                ( ) কযোডোদর : 

 
 

১০। অনুদবেদন র্বদবরয সর্দয় কর্ মরত ক) পদের নোর্ : 

 

খ) কর্ মস্থল : 

                                                                

 ) গ ো েোদনর তোর্রখ :  

 
 

১১। অনুদবেনকোরীর অধীদন রোকর্রর পূণ ম গর্য়োে……/..…/……. হদত…..../…../…..... প মন্ত। 

 

১২। অনুদবেদন র্বদবরয সর্দয়র কোদজর সাংর্েপ্ত র্ববরণ : 

 ক) 

 

 খ) 

 

  ) 

 

             ঘ) 

               

             ঙ) 

             

তোর্রখ : …………/……../…………..                   অনুদবেনোধীন কর্ মরোরীর স্বোের 

  নোর্ ও পের্বসহ র্সল 

 

 

  প্রদ োজয ক্ষেশে প্রোক্তন পের্ব ও কর্ মস্থল 
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গ োপনীয় 

৪থ ম অাংশ 

(এ অাংদশ নম্বর প্রেোদনর ঘরগুদলো অনুদবেনকোরী কর্তমক অনুস্বোের কদর পূরণীয়। গর্োট নম্বর ৬৯ বো তোর ধনশচ্ হদল তো র্বরূপ 

র্হসোদব  ণ্য হদব; এদেদে র্বরূপ র্ন্তদব্যর ন্যোয় একইভাোদব অনুশোসনর্োলোর ৪.৩ নাং অনুদেে অনুসরণপূব মক তেনু োয়ী েোর্লর্লক 

প্রর্োণক সাংযুক্ত করদত হদব ) 

মূল্যোয়দনর র্বষয় প্রোপ্ত নম্বর 

ব্যর্ক্ত ত ববর্শষ্ট কয ৪ ৩ ২ ১ 

৪.১ ননধতেতো      

৪.২ সততো      

৪.৩ শৃঙ্খলোদবোধ     

৪.৪ র্বরোর ও র্োেোজ্ঞোন      

৪.৫ ব্যর্ক্তত্ব     

  ৪.৬ সহদ োর্ তোর র্শনোভোব     

৪.৭ সর্য়োনুবর্তমতো     

৪.৮ র্নভা মরদ োগ্যতো     

৪.৯ েোর্য়ত্বদবোধ     

৪.১০ কোদজ আগ্রহ ও র্শনোশর্ো      

৪.১১ ঊর্ধ্মতন ের্তমপশের ধনশি ম নো পোলদন তৎপরতো     

৪.১২ উদ্যর্ ও উদদ্যো      

৪.১৩ ক্ষসবোগ্রহীতোর সক্ষে ব্যবহোর     

                             কো মসম্পোেন 

৪.১৪ গপশো ত জ্ঞোন     

 ৪.১৫ কোদজর র্োন     

৪.১৬ কতমব্যর্নষ্ঠো      

 ৪.১৭ সম্পোর্েত কোদজর পর্রর্োণ      

 ৪.১৮ র্সদ্ধোন্ত গ্রহদণ েেতো      

 ৪.১৯ র্সদ্ধোন্ত বোেবোয়দন সোর্যম     

 ৪.২০ অধীনস্থদের তেোরর্ক ও পর্ররোলনোয় সোর্যম      

 ৪.২১ িল ত েোশজ সহশর্োধ তো ও ক্ষনর্তত্ব িোশনর সের্তো     

 ৪.২২ ই-নধথ ও ইন্টোরদনট ব্যবহোশর আগ্রহ ও িেতো     

 ৪.২৩ উদ্ভোবনী েোশজ আগ্রহ ও সের্তো     

 ৪.২৪ প্রকোশ ের্তো (র্লখন)     

 ৪.২৫ প্রকোশ ের্তো (বোরর্নক)     

 

গর্োট প্রোপ্ত নম্বর 

(অনুস্বোের্রত 

ঘরগুদলোর গ ো ফল) 

অসোধোরণ অত্যযত্তর্ উত্তর্ চ্লধতর্োন রলর্ত র্োদনর র্নক্ষচ্ 

৯৫-১০০ ৯০-৯৪ ৮০-৮৯ ৭০-৭৯ ৬৯ বো তোর র্নদর 

অদে      

কথোয়      

 

              

                                   

                                                                                অনুদবেনকোরীর অনুস্বোের 
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গ োপনীয় 

৫র্ অাংশ 

(অনুদবেনকোরী কর্তমক পূরণীয়) 

 

 ৪থ ম অাংদশ বর্ণ মত হয়র্ন এর্ন র্বষদয় র্ন্তব্য ( র্ে থোদক) : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 উপদর প্রেত্ত র্ন্তব্য গকোন ধরদনর  প্রদ োজযটদত টকর্রহ্ন র্েন : 

   

                                  প্র ংসোমূলে র্ন্তব্য               

                 

                 র্বরূপ র্ন্তব্য          

             
*(র্ব. দ্র. : র্বরূপ র্ন্তদব্যর গেদে অনুশোসনর্োলোর ৪.৩ নাং অনুদেে অনুসরণপূব মক সতকীকরণ গনোটশসহ েোর্লর্লক তযপ্রর্োণ 

সাংযুক্ত করদত হদব) 

 
 

 

 

তোর্রখ : ………………………                                          অনুদবেনকোরীর স্বোের 

          (নোর্ ও পের্বসহ র্সল) 

 

 

 

  পর্রর্রর্ত নাং ( র্ে থোদক) 

   প্রদ োজয গেদে প্রোক্তন পের্ব ও কর্ মস্থল : 
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                                                       †Mvcbxq 

৬ষ্ঠ অাংশ 

(প্রর্তস্বোেরকোরী কর্তমক পূরণীয়) 

 

আধর্ অনুশবিনেোরীর মূল্যোয়শনর সশে এের্ত/এের্ত নই (অপ্রশর্োজয অং টুকু ক্ষেশট ধিন)। 

উপরন্তু প্রশয়োজশন ধনশচ্র ে/ি/ /ঘ-এর র্শে প্রশর্োজযটিশত র্ন্তব্য ধলখুন : 

 

ে) এের্ত হশল র্ন্তব্য (র্ধি থোশে) : 

 

 

 

ি) *এের্ত নো হশল র্ন্তব্য (আবধিে) : 

 

 

 

 

 ) অনুশবিনেোরী ও প্রধতস্বোেরেোরী এেই ব্যধক্ত হশল বো প্রধতস্বোের প্রশয়োজন নো হশল েোরণ : 

  

 

 

 

 

ঘ)*ধবরূপ র্ন্তব্য (র্ধি থোশে) : 

 

 

 

 

 

 

 

  

*(র্ব. দ্র. : র্বরূপ র্ন্তদব্যর গেদে অনুশোসনর্োলোর ৪.৩ নাং অনুদেে অনুসরণপূব মক সতকীকরণ গনোটশসহ েোর্লর্লক তযপ্রর্োণ 

সাংযুক্ত করদত হদব) 

 

ঙ) প্রিত্ত নম্বরঃ 

 

                                                            

  

 

তোর্রখ : ………………………                                      প্রধতস্বোেরকোরীর স্বোের 

                                                                                        (নোর্ ও পের্বসহ র্সল) 

 

 

  পর্রর্রর্ত নাং ( র্ে থোদক) 

   প্রদ োজয গেদে প্রোক্তন পের্ব ও কর্ মস্থল : 

অশে  

েথোয়  
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                        †Mvcbxq 
                                                      ৭র্ অাংশ 

(গডোর্সয়োর সাংরেণকোরী র্ন্ত্রণোলয়/র্বভাো /িপ্তর কর্তমক পূরণীয়) 

 

১। পূরণকৃত ফর্ ম প্রোর্প্তর তোর্রখ : 

২। গৃহীত কো মক্রর্ (প্রদ োজয গেদে) : 

৩। প্রেত্ত  ড় নম্বর (প্রদ োজয গেদে) : 

 

  

                                                           েোর্য়ত্বপ্রোপ্ত কর্ মচ্োরীর স্বোের ও র্সল 

                                                                                      নোর্ …………………... 

                                                                                       পের্ব………………….. 

                                                                                        পর্রর্রর্ত নাং……………... 

                                                                                        তোর্রখ…………………. 

 

 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

অনুদবেনোধীন কর্ মরোরীর জন্য র্নদে মশোবর্ল 

 

১। ১র্-৩য় অাংশ পূরণপূব মক ০২ (দুই) প্রে র্সআর ফর্ ম অগ্রোয়নপেসহ অনুদবেনকোরীর র্নকট প্রর্তবির        

৩১ জোনুয়োর্রর র্দে েোর্খল করদত হদব। 

২। র্সআর ফদর্ মর ৩য় অাংদশ র্লর্খত ব্যর্ক্ত ত তযোর্ে জনপ্রশোসন র্ন্ত্রণোলদয়র র্পর্ডএস এর সদে (প্রশর্োজয 

ক্ষেশে) সাং র্তপূণ ম হদত হদব। 

৩। র্সআর ফশর্ মর ৩য় অংশ  ১১ নাং ক্রর্র্দক অনুদবেনকোরীর অধীদন প্রকৃত কর্ মকোল সঠিকভাোদব উদেখ 

করদত হদব। 

 

 

 

অনুদবেনকোরীর জন্য র্নদে মশোবর্ল 

 

১। অনুদবেনকোরীশে প্রথদর্ অনুদবেনোধীন কর্তমক পূরণকৃত অাংশ  োরোই অদন্ত র্থোথ মতো র্নর্িত করদত হশব। 

২। র্সআর ফশর্ মর ৩য় অংশ  ১১ নাং ক্রর্র্দক বর্ণ মত তাঁর অধীদন অনুদবেনোধীন কর্ মরোরীর প্রকৃত কর্ মকোল 

র্নর্িত হদয় র্সআর অনুস্বোের েরশত হশব। উদেখ্য উক্ত কর্ মকোল ১ (এে) পধিেোবশষ ম ন্যযনতর্ ০৩ (ধতন) 

র্োস নো হদল র্সআর অনুস্বোের করো  োদব নো। 

৩। র্সআদরর উভায় কর্পদত ৪থ ম অাংদশ নম্বর প্রেোদনর ঘরগুদলো অনুস্বোের কদর পূরণ করদত হশব। 

৪। অনুদবেনোধীন কর্ মচ্োরী সম্পদকম র্সআদরর ৪থ ম অাংদশ প্রর্তফর্লত হয়র্ন এর্ন র্বষদয় র্ন্তব্য (র্ধি থোশে) 

র্নধ মোর্রত ৫র্ অাংদশ র্লর্পবদ্ধ করদত হশব। 

অশে  

েথোয়  
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৫। র্বরূপ র্ন্তব্য প্রেোদনর পূদব ম অনুদবেনোধীন কর্ মরোরীদক অবশ্যই র্লর্খতভাোদব সতকম কদর সাংদশোধদনর সুদ ো  

র্েদত হদব। অনুশোসনর্োলোর ৪.৩ নাং অনুদেে অনুসরণপূব মক র্বরূপ র্ন্তদব্যর পদে সতকীকরণ গনোটদশর 

কর্পসহ েোর্লর্লক তযপ্রর্োণ সাংযুক্ত করদত হদব।                                                       

                                                  

৬। র্সআদরর ৪থ ম হদত ৫র্ অাংশ পূরণ করোর পর ফর্ ম দুট ধসল োলোযুক্ত খোদর্ গ োপনীয়ভাোদব অগ্রোয়নপেসহ 

প্রর্তবির ২৮ গফব্রুয়োর্রর র্দে প্রর্তস্বোেরকোরীর র্নকট গপ্ররণ করদত হদব। 

৭। সাংর্িষ্ট ক সকলদক অগ্রোয়নপদের অনুর্লর্প প্রেোন করদত হদব। 

 

                 

    প্রধতস্বোেরেোরীর জন্য ধনশি ম োবধল          

 

১। প্রর্তস্বোেরকোরীশে অনুদবেনোধীন কর্ মরোরীর র্বষদয় তাঁর ব্যর্ক্ত ত প মদবেদণর আদলোদক অনুদবেনকোরীর 

র্ন্তব্যসহ মূল্যোয়ন প মোদলোরনো কদর ৬ষ্ঠ অাংশ পূরণ করদত হশব। 

২। প্রর্তস্বোেদরর পর ফর্ ম দুট সাংর্িষ্ট ক র্ন্ত্রণোলয়/র্বভাো /অর্ধেপ্তর/সাংস্থোর গডোর্সয়োর সাংরেণকোরী কর্তমপদের 

র্নকট র্সল োলোযুক্ত খোদর্ অগ্রোয়নপেসহ আবর্শ্যকভাোদব ৩১ র্োদর মর র্দে গপ্ররণ করদত হশব এবাং 

সাংর্িষ্ট কদেরদক অনুর্লর্প র্েদয় অবর্হত করদত হশব। 

 

                                              ----------------------------------                                                                                                     

 

 



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

বািষক গাপনীয় িতেবদন (ACR) শাখা
সেবা  অ ািধকার 

ন র ৩০.৩১.০০০০.২২১.৮৬.০০১.২১.১১০৩ তািরখ: 
১৯ অে াবর ২০২১

৩ কািতক ১৪২৮

িব ি / না শ

িবষয়ঃিবষয়ঃ  জন শাসনজন শাসন   ম ণ ালয়ম ণালয়  ক কক ক  নিব াস তনিব াস ত   গাপনীয়গাপনীয়   অ েবদনঅ েবদন   ফমফম  ব াংলােদশবাংলােদশ   ফরমফরম  নংনং  ২৯০২৯০--ঘঘ
(( ২০২০২০২০   পযপয   সংেশািধতসংেশািধত ) ) বহ ারবহ ার   ওও  গাপনীয়গাপনীয়   অ েবদনঅ েবদন   অ শাসনমালাঅ শাসনমালা --২০২০২০২০   িতপালনিতপালন।।

ঃ  জন শাসন ম ণালেয়র ারক নং- ০৫.০০.০০০০.১০২.২২.০০১.১৬(অংশ-২)-৩০, তািরখঃ০২ ন, ২০২১।

উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, জন শাসন ম ণালয়
ক ক নিব াস ত গাপনীয় অ েবদন ফম বাংলােদশ ফরম নং ২৯০-ঘ (২০২০ পয  সংেশািধত) বহার ও গাপনীয়
অ েবদন অ শাসনমালা-২০২০ জির করা হেয়েছ।

২.০ অ  ক পে র ১০ম১০ম   ওও  তত   েডরেডর   কমকতােদরকমকতােদর  জ  ব ত  নিব াস ত গাপনীয় অ েবদন ফম 
েযাজ  হেব।  জন শাসন ম ণালেয়র ওেয়বসাইট হেত উপিরউ  ফরম ডাউনেলাড করা যােব।

৩.০ এমতাব ায়, বাংলােদশ ফরম নং ২৯০-ঘ (২০২০ পয  সংেশািধত) বহার ও গাপনীয় অ েবদন
অ শাসনমালা-২০২০ িতপালেনর িনিম  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১৯-১০-২০২১
মাঃ জিহ ল ইসলাম
পিরচালক ( শাসন)

সংি  সকলেক অবগিতর জ  অ েরাধসহ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) সদ  ( শাসন), সদ  ( শাসন) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
২) সদ  (অথ), সদ  (অথ) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
৩) সদ  (পিরচালনা ও পিরক না), সদ  (পিরচালনা ও পিরক না) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল
ক প
৪) সদ ( াইট া াড এ  র েলশনস), সদ  ( াইট া াড এ  র েলশনস) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক
িবমান চলাচল ক প
৫) সদ  (িনরাপ া), সদ  (িনরাপ া) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প

১



৬) ধান েকৗশলী, ধান েকৗশলীর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
৭) িনবাহী পিরচালক( সম ), িনবাহী পিরচালক ( সম ) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
৮) িনবাহী পিরচালক (হশাআিব), িনবাহী পিরচালক (হশাআিব) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
৯) পিরচালক (সকল), িসএএিব, িমেটালা, ঢাকা।
১০) পিরচালক (িসএনএস), িসএনএস এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  (ক পে র ওেয়বসাইেট

কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা) 
১১) পিরচালক(মানব স দ উ য়ন ও সাধারণ িশ ণ), শাসন (সদর দ র) অিধশাখা, বাংলােদশ বসামিরক িবমান
চলাচল ক প
১২) ত াবধায়ক েকৗশলী (সকল), িসএএিব, িমেটালা, ঢাকা।
১৩) ত াবধায়ক েকৗশলী(ই/এম), ই/এম সােকল, ক  , বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
১৪) িবমানব র ব াপক, চ াম।/িসেলট।
১৫) উপ-পিরচালক (স ি  ব াপনা), স ি  ব াপনা (সদর দ র) অিধশাখা, বাংলােদশ বসামিরক িবমান
চলাচল ক প
১৬) উপ পিরচালক ( শাসন), শাসন (হশাআিব) শাখা, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
১৭) িপএস  চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
১৮) উপ-পিরচালক (িহসাব িনরী া), অিডট অিধশাখা, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
১৯) িনবাহী েকৗশলী (সকল)
২০) সহকারী পিরচালক ( শাসন-১), সহকারী পিরচালক ( শাসন-১) , বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
২১) িবমানব র ব াপক, চ াম।/িসেলট।
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