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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০০৫.১৯.৪২৩ তািরখ: 
১১ ম ২০২১

২৮ বশাখ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
শাসন িবভাগ, খা  অিধদ েরর ০৬/০৫/২০২১ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০০৫.১৯.৩৯০  নং

আেদেশ নব িজত আ িলক খা  িনয় েকর দ র, ময়মনিসংহ িবভােগ ০৭ জনেক পদায়ন করা হয়। 

এ েণ, উ  আেদশ েত আংিশক সংেশাধন কের জনাব উ ম মার রায়, সহকারী রসায়নিবদ, আ িলক
খা  িনয় ক, ঢাকােক তার িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব নব িজত আ িলক খা  িনয় েকর দ র,
ময়মনিসংেহ সহকারী রসায়নিবেদর দািয়  পালেনর জ  িনেদশ দান করা হেলা। এ দািয়  পালেন িতিন
িবিধ মাতােবক ভাতা া  হেবন। 

এেত মহাপিরচালেকর অ েমাদন রেয়েছ।
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উপপিরচালক

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০০৫.১৯.৪২৩/১(১৭) তািরখ: ২৮ বশাখ ১৪২৮
১১ ম ২০২১

সদয় অবগিত / অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) উপ সিচব, শাসন-২ অিধশাখা, খা  ম ণালয়
৫) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা।
৬) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রং র।

১



৭) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ময়মনিসংহ।
৮) সাইেলা অিধ ক, নারায়নগ  সাইেলা, নারায়নগ ।
৯) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, ঢাকা/রং র/ময়মনিসংহ/...............
১০) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১১) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,ময়মনিসংহ।
১২) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, ীগ ।
১৩) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, গাপালগ ।
১৪) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ি গ / গাপালগ /নারায়নগ /ময়মনিসংহ/........................
১৫) ব াপক, নারায়নগ  িসএসিড, নারায়নগ ।
১৬) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, .....................................।
১৭) জনাব, ...........................................।
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