
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বািণজ  ম ণালয় 

জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র 
শাসন শাখা 

১ কারওয়ান বাজার, িসিব ভবন(৮ম তলা), ঢাকা 
www.dncrp.gov.bd

ন র: ২৬.০৪.০০০০.১০৮.৩৩.০০১.১৮.১২২ তািরখ: 
১১ এি ল ২০১৮

২৮ চ  ১৪২৪

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

        জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ েরর ঢাকা, চ াম, রাজশাহী, লনা, বিরশাল, িসেলট ও রং র িবভাগীয় কাযালেয়র
সহকারী পিরচালকগেণর অ েল বাংলােদশ কি উটার কাউি ল ক ক www.dncrp.gov.bd এর ডােমইেনর আওতায় অিধদ েরর
িবভাগীয় কাযালয়স েহর সহকারী পিরচালকগেণর পদবীর িবপরীেত িনে া  ১৬( ষাল)  অিফিসয়াল ই- মইল আইিড থেক সকল কার
ত ািদ আদান- দান করেবন। 
 (১) ad-dhakadiv@dncrp.gov.bd, (২) admet1-dhakadiv@dncrp.gov.bd,
 (৩) admet2-dhakadiv@dncrp.gov.bd, (৪) admet3-dhakadiv@dncrp.gov.bd, 
(৫) ad-chattogramdiv@dncrp.gov.bd, (৬)admet-chattogramdiv@dncrp.gov.bd, 
 (৭) ad-rajshahidiv@dncrp.gov.bd, (৮) admet-rajshahidiv@dncrp.gov.bd,
 (৯) ad-barishaldiv@dncrp.gov.bd, (১০) admet-barishaldiv@dncrp.gov.bd,
 (১১) ad-khulnadiv@dncrp.gov.bd, (১২) admet-khulnadiv@dncrp.gov.bd,
 (১৩) ad-sylhetdiv@dncrp.gov.bd, (১৪) admet-sylhetdiv@dncrp.gov.bd,
 (১৫) ad1-rangpurdiv@dncrp.gov.bd, (১৬) ad2-rangpurdiv@dncrp.gov.bd।

       ২। ন ন ই- মইল আইিডস েহর গাপনীয় ন র (Password) িনজ দািয়ে  পিরবতন কের িনেত হেব। 
        ৩। এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।                                              

১১-৪-২০ ১৮

মাঃ শিফ ল ইসলাম ল র
মহাপিরচালক

ফান: ০২-৮১৮৯৪২৬
ফ া : ০২-৮১৮৯৪২৫

ইেমইল: dg@dncrp.gov.bd

ন র: ২৬.০৪.০০০০.১০৮.৩৩.০০১.১৮.১২২/১(৯৪) তািরখ: ২৮ চ  ১৪২৪
১১ এি ল ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) সিচব, বািণজ  ম ণালয়

1



২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, লনা
৫) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৬) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৭) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৮) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, বিরশাল
৯) পিরচালক, কায ম ও গেবষণাগার িবভাগ, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
১০) পিরচালক, শাসন ও অথ িবভাগ , জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
১১) জলা শাসক (সকল)
১২) উপপিরচালক, ঢাকা িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, ঢাকা
১৩) উপপিরচালক, রাজশাহী িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, রাজশাহী
১৪) উপপিরচালক, বিরশাল িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, বিরশাল
১৫) উপপিরচালক, লনা িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, লনা
১৬) উপপিরচালক, রং র িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, রং র
১৭) উপ পিরচালক, কায ম উপ িবভাগ, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
১৮) উপ পিরচালক, শাসন ও অথ উপ িবভাগ , জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
১৯) উপ পিরচালক, িশ ণ ও চার উপ িবভাগ, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
২০) উপ পিরচালক, গেবষণাগার উপ িবভাগ, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
২১) উপপিরচালক, চ াম িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, চ াম
২২) উপপিরচালক, িসেলট িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, িসেলট
২৩) ধান িহসাবর ণ কমকতা, বািণজ  ম ণালয়, িসিজএ ভবন (৪থ তলা, গট নং-৪), স ন বািগচা, ঢাকা-১০০০
২৪) সহকারী পিরচালক (সকল), জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, ঢাকা।
২৫) সহকারী পিরচালক, সকল িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র,--------------
২৬) সহকারী পিরচালক, সকল জলা কাযালয়, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, ----------------
২৭) অিফস , কিপ।

১১-৪-২০ ১৮

মাঃ মাগ র রহমান
সহকারী পিরচালক
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