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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০০৯.২০.২২৯ তািরখ: 
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১০ আষাঢ ়১৪২৭

াপনাপন

         শাসন িবভােগর ১৩/০২/২০২০ তািরেখর ৩৩৪ নং াপেন জনাব মাঃ িমজা র রহমান, জলা
খা  িনয় ক, িড় াম- ক িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব জলা খা  িনয় ক, লালমিনরহাট এর দািয়

দান করা হয়। এ েণ, উ  কমকতােক জলা খা  িনয় ক, লারমিনরহাট এর অিতির  দািয়  হেত
অ াহিত দান করা হল। পাশাপািশ,িনয়িমত জলা খা  িনয় ক, লালমিনরহাট পদায়ন না করা পয
জনাব মাঃ আব ুল কােদর, জলা খা  িনয় ক, রং ুর- ক িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব জলা খা
িনয় ক, লালমিনরহাট এর দািয়  দান করা হেলা।

          মহাপিরচালেকর অ েমাদন েম জন ােথ জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব। 

২৪-৬-২০২০
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০০৯.২০.২২৯/১(২১) তািরখ: ১০ আষাঢ ়১৪২৭
২৪ ন ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র

১



৭) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৮) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খা  অিধদ র
৯) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র
১০) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রং র
১১) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ এম/অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র
১২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
১৩) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর দ র, িড় াম
১৪) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,ঠা র াও
১৫) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৬) উপ-পিরচালক, সরকারী ফরমস ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা। াপন  পরবত  গেজেট ছাপােনার জ
অ েরাধ করা হল।
১৭) উপ-পিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, খা  অিধদ র
১৮) উপ-পিরচালক, তদ  ও মামলা শাখা, খা  অিধদ র
১৯) জলা িহসাবর ণ কমকতা, লালমিনরহাট।
২০) অিফস কিপ।
২১) মা ার কিপ।
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