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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০১১.১৫.৩৫০ তািরখ: 
২৬ লাই ২০২০

১১ াবণ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
      জনাব মাঃ নািছম সরকার, িনরাপ া হরী, কংশনগর এলএসিড, িড়চং, িম া; সং ি - কি উটার নটওয়াক
ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকােক তার আেবদেনর ি েত সং ি  আেদশ বািতল কের ল কম েল যাগদােনর জ
িনেদশ দান করা হেলা। 

     এছাড়া জনাব সালাউি ন আহে দ, িনরাপ া হরী, ময়মনিসংহ িসএসিড, ময়মনিসংহেক তার আেবদেনর ি েত
কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকায় সং ি  দান করা হেলা। িতিন ল কম ল থেক বতন ভাতািদ
উে ালন করেবন। 

     খা  ম ণালেয়র ০১/০৯/২০১৯ তািরেখর ৪২৬ নং ারেক জারী ত খা  অিধদ েরর কমকতা ও কমচারীগেণর
বদিল/পদায়ন নীিতমালা ২০১৯ অ যায়ী তােদরেক ০৫/০৮/২০২০ তািরেখর মে  বদিল ত কম েল যাগদান করার জ
বলা হেলা। অ থায় আগামী ০৬/০৮/২০২০ তািরখ হেত তাৎ িণকভােব কমিব  বেল গ  হেবন। এ বদিলর জ  তারা
কান সরকাির এ/িডএ া  হেবননা।

            মহাপিরচালেকর অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

২৬-৭-২০২০
মাঃ হাসান আল নাঈম

উপ-পিরচালক (তদ  ও মামলা), িবক
কমকতা, উপ-পিরচালক (সং াপন)

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০১১.১৫.৩৫০/১(১২) তািরখ: ১১ াবণ ১৪২৭
২৬ লাই ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা

১



৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, চ াম
৪) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) জলা খা  িনয় ক, ময়মনিসংহ/ িম া।
৬) ব াপক, ময়মনিসংহ িসএসিড, ময়মনিসংহ।
৭) উপেজলা খা  িনয় ক, িড়চং, িম া।
৮) ভার া  কমকতা , কংশনগর এলএসিড, িড়চং, িম া।
৯) জনাব মাঃ নািছম সরকার , িনরাপ া হরী, কংশনগর এলএসিড, িড়চং, িম া। সং ি - কি উটার নটওয়াক
ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১০) জনাব সালাউি ন আহে দ , িনরাপ া হরী , ময়মনিসংহ িসএসিড, ময়মনিসংহ।
১১) অিফস কিপ।
১২) মা ার কিপ।
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মাঃ হাসান আল নাঈম

উপ-পিরচালক (তদ  ও মামলা), িবক
কমকতা, উপ-পিরচালক (সং াপন)
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