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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০৫১.১৯.৬৬২ তািরখ: 
২৬ নেভ র ২০২০

১১ অ হাযণ় ১৪২৭

াপনাপন

জনাব তাছিলমা খা ন, খা  পিরদশক, উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, গা র, রাজশাহী সং ি : জলা খা  িনয় েকর দ র, রাজশাহী- ক তার
আেবদেনর ি েত  আ িলক খা  িনয় ক, লনা এর অধীেন বদিল করা হেলা। এ বদিলর জ  িতিন কান সরকাির এ/িডএ া  হেবন না।

িতিন খা  ম ণালেয়র ০১/০৯/২০১৯ তািরেখর ৪২৬ নং ারেক জাির ত খা  অিধদ েরর কমকতা ও কমচারীগেণর বদিল/পদায়ন
নীিতমালা-২০১৯ এর অ ে দ-২(ক) অ যায়ী আগামী ০২/১২/২০২০ ি . তািরেখর মে  বদিল ত কম েল যাগদান ও দািয়  হণ/হ া র
করেবন। অ থায় িতিন আগামী ০৩/১২/২০২০ ি . তািরখ হেত তাৎ িণক কমিব  বেল গ  হেবন। 

এেত মহাপিরচালেকর অ েমাদন রেয়েছ। 

...

২৯-১১-২০২০

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০৫১.১৯.৬৬২/১(১২) তািরখ: ১১ অ হাযণ় ১৪২৭
২৬ নেভ র ২০২০

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী
৪) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয,় লনা
৫) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, লনা
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। াপন  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৭) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা। াপন  পরবত  গেজেট ছা ােনার জ  অ েরাধ করা হেলা।
৮) জলা খা  িনয় ক, রাজশাহী
৯) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, গা র, রাজশাহী
১০) উপেজলা খা  িনয় ক, গা র, রাজশাহী।
১১) জনাব তাছিলমা খা ন, খা  পিরদশক, উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, গা র, রাজশাহী সং ি : জলা খা  িনয় েকর দ র, রাজশাহী
১২) মা ার ফাইল/ অিফস কিপ।
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