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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০৫১.১৯.২৭৬ তািরখ: 
২২ মাচ ২০২১

৮ চ  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
খা  অিধদ র ক ক আমদািন ত খা শ  চ াম ব ের জ ির খালাস কায ম তদারিক/পিরদশেনর জ

শাসন িবভাগ, খা  অিধদ েরর ১৫/০৩/২০২১ তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.১৭০.১৭-৯৮৮ নং আেদেশ
২০ জনেক মণ আেদশ দয়া হয়। এ েণ, িনে া  িতন জনেক উ  আেদশ হেত অ াহিত দান করা
হেলাঃ

ঃনং নাম ও পদিব বতমান কম ল
০১. জনাব শাহ আলম

উপ-খা  পিরদশক
উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, ি শাল, সং ি েত জলা খা  
িনয় েকর দ র, ময়মনিসংহ।

০২. জনাব মাঃ মা ম িম াত
সহকারী উপ-খা  পিরদশক

ঈ রগ  এলএসিড-১, ময়মনিসংহ সং ি : ধানীখলা 
এলএসিড, ময়মনিসংহ

০৩. জনাব মা: রােসল িময়া
সহকারী উপ-খা  পিরদশক

নারায়নগ  িসএসিড, নারায়নগ ।

জন ােথ এ আেদশ জাির করা হেলা। 

এেত মহাপিরচালেকর অ েমাদন রেয়েছ। 

২৩-৩-২০২১
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০৫১.১৯.২৭৬/১ তািরখ: ৮ চ  ১৪২৭
২২ মাচ ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র

১



৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
৪) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, চ াম
৫) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক (খা ), চলাচল ও সংর ন িনয় েকর কাযালয়, চ াম।
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৭) জলা খা  িনয় ক,
ফিরদ র/মাদারী র/জামাল র/টা াইল/নারায়ণগ /ময়মনিসংহ/িসেলট/ মৗলভীবাজার/ নামগ /হিবগ /গাজী র/ঢাকা।
৮) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, খা  ও েযাগ ব াপনা ম ণালয়, খা  ভবন, ঢাকা।
৯) ােনজার, তজ াও িসএসিড, ঢাকা/নারায়নগ  িসএসিড, নারায়নগ /ময়মনিসংহ িসএসিড, ময়মনিসংহ।
১০) জলা িহসাব র ণ কমকতা, ফিরদ র/মাদারী র/ময়মনিসংহ/জামাল র/টাংগাইল/মািনকগ /িসেলট/
মৗলভীবাজার/ নামগ /হিবগ /নারায়ণগ /গাজী র/ ঢাকা।
১১) সংর ণ ও চলাচল কমকতার কাযালয়, ঈ রগ  এলএসিড-১, ঈ রগ , ময়মনিসংহ।
১২) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, ভা া, ফিরদ র/মাদারী র সদর/ লপর, ময়মনিসংহ/মাদারগ /জামাল র সদর,
জামাল র/ ঞা র/সিখ র/ম র/ঘাটাইল/টাংগাইল সদর/কািলহাতী, টাংগাইল/ গৗরী র/ লবািড়য়া/ঈ রগ /
ি শাল/হা য়াঘাট/ াগাছা/ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ/সা িরয়া, মািনকগ / িব নাথ, িসেলট/বড়েলখা,
মৗলভীবাজার/দি ণ নামগ , নামগ /মাধব র, হিবগ / না ঘাট, হিবগ /ব র, নারায়ণগ  /কািলয়াৈকর,
গাজী র/সাভার, ঢাকা।
১৩) উপেজলা খা  িনয় ক, ভা া, ফিরদ র/মাদারী র সদর/ লপর, ময়মনিসংহ/মাদারগ /জামাল র সদর,
জামাল র/ ঞা র/সিখ র/ম র/ঘাটাইল/টাংগাইল সদর/কািলহাতী, টাংগাইল/ গৗরী র/ লবািড়য়া/ঈ রগ /
ি শাল/হা য়াঘাট/ াগাছা/ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ/সা িরয়া, মািনকগ / িব নাথ, িসেলট/বড়েলখা,
মৗলভীবাজার/দি ণ নামগ , নামগ /মাধব র, হিবগ / না ঘাট, হিবগ /ব র, নারায়ণগ  /কািলয়াৈকর,
গাজী র/সাভার, ঢাকা।
১৪) ভার া  কমকতা, িমজা র এলএসিড/ ঞা র এলএসিড/সিখ র এলএসিড/ম র এলএসিড, টা াইল/ গৗরী র
এলএসিড/ লবািড়য়া এলএসিড/ াগাছা এলএসিড/ধানীখলা এলএসিড/হা য়াঘাট এলএসিড, ময়মনিসংহ/দরব
এলএসিড, জ া র, িসেলট/নয়াপাড়া এলএসিড, মাধব র, হতিবগ /কািলয়াৈকর এলএসিড, গাজী র/সভার এলএসিড,
সভার, ঢাকা।
১৫) জনাব, ..........................................................................................................................।
১৬) মা ার ফাইল/ অিফস কিপ।

২৩-৩-২০২১
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক

২


