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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০০৫.১৯.২০১ তািরখ: 
০৭ মাচ ২০২১

২২ ফা ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
িন বিণত কমচারীেদরেক খা  ম ণালেয়র ২৮/০২/২০২১ তািরেখর ১৩.০০.০০০০.০১৩.১৯.০০২.১৮.১৯৫
নং ারেকর ি েত খা  ম ণালেয়র সং ি  আেদশ বািতল বক কলাম-৪ এ বিণত দ র/কমকতার
অধীন বদিল/পদায়ন/সং ি  দান করা হেলা: 

িমক নং নাম ও পদিব বতমান কম ল য দ র/কমকতার অধীন 
বদিল/পদায়ন/সং ি  দান 

করা হেলা 
(১) (২) (৩) (৪)
০১. জনাব মাঃ দীদা ল আলম

অিডটর
অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা সং ি  
সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

অভ রীণ িনরী া িবভাগ, 
খা  অিধদ র, ঢাকা 
সং ি  সং াপন শাখা, 

শাসন িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা

০২. জনাব েয়ল িময়া
অিডটর

অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা সং ি  

শাসন অ িবভাগ, খা  
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

অভ রীণ িনরী া িবভাগ, 
খা  অিধদ র, ঢাকা 
সং ি  অিতির  
মহাপিরচালেকর দ র, খা  
অিধদ র, ঢাকা

০৩. জনাব এস এম জাবায় ল 
হাসান
িহসাবর ক কাম-
ক ািশয়ার

সা াহার সাইেলা, ব ড়া 
সং ি - অিডট-২ শাখা, খা  
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা। 

সা াহার সাইেলা, ব ড়া 
সং ি  সা াহার িসএসিড, 
ব ড়া 

০৪. জনাব ফােতমা বগম
িনরাপ া হরী

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
ঢাকা
সং ি -পিরক না শাখা, খা  
ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবায়লয়, ঢাকা

জলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, ঢাকা সং ি -

শাসন িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা (অিতির  
পিরচালক, শাসেনর কে  
দািয়  পালন করেবন)
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০৫. জনাব মাঃ আফজাল 
হােসন ান
িনরাপ া হরী

ঢাকা িসএসিড, ঢাকা
সং ি - হণ ও রণ শাখা, 
খা  ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবায়লয়, ঢাকা

ঢাকা িসএসিড, ঢাকা
সং ি  সং াপন শাখা, 

শাসন িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা

০৬. জনাব সিজব ইয়া
িনরাপ া হরী

জলা খা  িনয় েকর দ র, 
ঢাকা
সং ি - হণ ও রণ শাখা, 
খা  ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবায়লয়, ঢাকা 

জলা খা  িনয় েকর দ র, 
ঢাকা সং ি  শাসন 
িবভাগ ( নজারত, সবা 
ড ), খা  অিধদ র, ঢাকা
 

০৭. জনাব মাঃ মাতােলব িময়া
িনরাপ া হরী

ঢাকা িসএসিড সং ি
এফিপএমইউ, খা  ম ণালয়

ঢাকা িসএসিড সং ি - 
িপিপ  শাখা, শাসন 
িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা

এছাড়াও খা  অিধদ েরর িবিভ  িবভাগ/দ ের সং ি েত কমরত িনে া  কমচারীগণেক কলাম-৪ এ
বিণত দ ের/কমকতার অধীেন বদিল/সং ি  দান করা হেলা: 

িমক নং নাম ও পদিব বতমান কম ল য দ র/কমকতার অধীন 
বদিল/পদায়ন/সং ি  দান 

করা হেলা 
(১) (২) (৩) (৪)
০১. মাছাঃ নাছরীন আফেরাজ 

উ মান সহকারী
িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা 
সং ি ঃ অিতির  
মহাপিরচাল কর দ র, খা  
ভবন, ঢাকা।

সং হ িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা

০২. জনাব সয়দ িমরা ল 
ইসলাম
িনরাপ া হরী

কাউখালী এলএসিড, িপেরাজ র 
সং ি  সং াপন শাখা, শাসন 
িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা

কাউখালী এলএসিড, 
িপেরাজ র সং ি  সং হ 
িবভাগ, খা  অিধদ র, 
ঢাকা

০৩. জনাব মাহা দ রিফ ল 
ইসলাম
িনরাপ া হরী

নািরশা এলএসিড, দাহার, ঢাকা 
সং ি  িপিপ  শাখা, শাসন 
িবভাগ, খা  অিধদ র ঢাকা

নািরশা এলএসিড, দাহার, 
ঢাকা সং ি  পিরচালেকর 
দ র, শাসন িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা

০৪. জনাব খাকন হাওলাদার
িনরাপ া হরী

গলািচপা এলএসিড, প য়াখালী
সং ি - শাসন িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা

গলািচপা এলএসিড, 
প য়াখালী সং ি - শাসন 
িবভাগ, খা  অিধদ র, 
ঢাকা (সহাকারী উপ-
পিরচালক, সং াপন এবং 

শাসিনক কমকতার কে  
দািয়  পালন করেবন)

এেত মহাপিরচালেকর অ েমাদন রেয়েছ। 
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৭-৩-২০২১
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০০৫.১৯.২০১/১(৩১) তািরখ: ২২ ফা ন ১৪২৭
০৭ মাচ ২০২১

সদয় অবগিত / অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক (এফিপএমইউ), খা  ম ণালয়
৪) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৬) উপ-সিচব, অভ রীণ শাসন-১, খা  ম ণালয়
৭) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৮) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৯) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র
১০) অিতির  পিরচালক (ভার া ), শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
১১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
১২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী
১৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
১৪) সাইেলা অধী ক, সা াহার সাইেলা, ব ড়া
১৫) িচফ একাউ  এবং িফ া  অিফসার, খা  এবং েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়, খা  ভবন, ঢাকা।
১৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
১৭) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
১৮) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,িপেরাজ র
১৯) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,প য়াখালী
২০) উপ-পিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, খা  অিধদ র
২১) ব াপক, ঢাকা িসএসিড, ঢাকা।
২২) ব াপক, সা াহার িসএসিড, ব ড়া
২৩) সহকারী উপপিরচালক, সং াপন শাখা, খা  অিধদ র
২৪) শাসিনক কমকতা, নজারত শাখা, খা  অিধদ র
২৫) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, কাউখালী, িপেরাজ র/ দাহার, ঢাকা/গলািচপা, প য়াখালী/আদমিদঘী, ব ড়া।
২৬) উপেজলা খা  িনয় ক, কাউখালী, িপেরাজ র।
২৭) উপেজলা খা  িনয় ক, দাহার, ঢাকা।
২৮) উপেজলা খা  িনয় ক, গলািচপা, প য়াখালী।
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২৯) ভার া  কমকতা, কাউখালী এলএসিড, িপেরাজ র/ নািরশা এলএসিড, দাহার, ঢাকা/ গলািচপা এলএসিড,
প য়াখালী।
৩০) জনাব....................................
৩১) মা ার কিপ/অিফস কিপ।

৭-৩-২০২১
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক

৪


