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ন র: ২৬.০৪.০০০০.১০৮.১৯.০৩২.১৭.২২ তািরখ: 
০৯ জা য়াির ২০১৮

২৬ পৗষ ১৪২৪

াপনাপন

িমক কমকতার নাম, পদবী ও কম ল অিতির  দািয়
০১ জনাব এ.এস.এম. মা ম-উদ- দৗলা

সহকারী পিরচালক
জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র

রা ামা  জলা কাযালয়, রা ামা ।

সহকারী পিরচালক
জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
খাগড়াছিড় জলা কাযালয়, খাগড়াছিড়।

০২ জনাব দবান  িসনহা
সহকারী পিরচালক

জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
নায়াখালী জলা কাযালয়, নায়াখালী।

সহকারী পিরচালক
জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র

ল ী র জলা কাযালয়, ল ী র।

০৩ জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান
সহকারী পিরচালক

জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
িড় াম জলা কাযালয়, িড় াম।

সহকারী পিরচালক
জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র

লালমিনরহাট জলা কাযালয়, লালমিনরহাট।

০৪ জনাব মাঃ শখ সাদী
সহকারী পিরচালক

জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
রং র িবভাগীয় কাযালয়, রং র।

সহকারী পিরচালক
জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র

রং র জলা কাযালয়, রং র
এবং

সহকারী পিরচালক
জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
নীলফামারী জলা কাযালয়, নীলফামারী।

               পরবত  িনেদশ না দয়া পয  িনে া  কমকতাগণেক ােদর নােমর পাে  বিণত কম েল িনজ
দািয়ে র অিতির  দািয়  দান করা হেলাঃ

           ২। অিধদ েরর ২৮ ম ২০১৭ তািরেখর ২৬.০৪.০০০০.১০৮.১৯.০০৭.১৭.৩৯৩, ১৫ এি ল ২০১৫ তািরেখর
২৬.০৪.০০০০ .১০৮.১৯.০০৭.১৫.১৪৫ এবং ০৮ অে াবর ২০১৭ তািরেখর
২৬.০৪.০০০০.১০৮.১৯.০০৭.১৭(ভিলউম-১).৬৫৯ ন র াপন েল যথা েম
খাগড়াছিড়, ল ী র, লালমিনরহাট, নীলফামারী এবং রং র জলা কাযালেয়র অিতির  দািয়  দােনর অংশ
এত ারা বািতল করা হেলা। 

            ৩। জন ােথ জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
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মাঃ শিফ ল ইসলাম ল র
মহাপিরচালক

ন র: ২৬.০৪.০০০০.১০৮.১৯.০৩২.১৭.২২/১(২৪) তািরখ: ২৬ পৗষ ১৪২৪
০৯ জা য়াির ২০১৮

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইলঃ 
১) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম
৩) পিরচালক, কায ম ও গেবষণাগার িবভাগ, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, রং র
৫) জলা ািজে ট, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, রা ামা
৭) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, ল ী র
৮) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৯) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম
১০) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, নীলফামারী
১১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, খাগড়াছিড়
১২) একা  সিচব, ম ীর দ র, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর জ )
১৩) একা  সিচব, সিচেবর দ র, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )
১৪) উপপিরচালক, ..................... িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র,---------------------
----------।
১৫) উপ পিরচালক, কায ম উপ িবভাগ, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
১৬) উপ পিরচালক, শাসন ও অথ উপ িবভাগ , জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
১৭) উপ পিরচালক, িশ ণ ও চার উপ িবভাগ, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
১৮) উপ পিরচালক, গেবষণাগার উপ িবভাগ, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র
১৯) ধান িহসাব র ণ কমকতা, বািণজ  ম ণালয়, ৮৩/িব, িনউ সা লার রাড, মািলবাগ, ঢাকা।
২০) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, রং র।
২১) জলা িহসাব র ণ কমকতা, রা ামা / নায়াখালী/ িড় াম/ রং র/ খাগড়াছিড়/ নীলফামারী/লালমিনরহাট/
ল ী র ।
২২) সহকারী পিরচালক (সকল), জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, ঢাকা।
২৩) জনাব --------------------------------, -----------------------িবভাগ/ জলা কাযালয়, জাতীয় ভা া অিধাকর
সংর ণ অিধদ র,-------------------।
২৪) অিফস কিপ/ ি গত নিথ।

৯-১-২০ ১৮

মাঃ মাগ র রহমান
সহকারী পিরচালক
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