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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

       িন বিণত কমচারীর আেবদেনর ি েত তার সংি  রকডপ  পরী া িনরী া কের ান, িনরাপ া হরী,
এেট ার/ হলপার ৩  সমমােনর পেদর কমচারীেদর জ তা তািলকায় ( েডশন িল ) তার নােমর পাে  কলাম নং ৪ এ
বিণত িমেক সংেশাধন করা হেলাঃ-

ঃঃ  
নংনং

নামনাম ,  ,  িপতারিপতার   নামনাম ,  ,  িনজিনজ   জলাজলা ,,   
জজ   তািরখতািরখ   ওও  িশ াগতিশ াগত   যা তাযা তা

পদবীপদবী  ওও  বতমানবতমান   কম লকম ল যয  িমেকিমেক  নামনাম   সংেশাধনসংেশাধন  করাকরা   
হ েলাহ েলা

(১
)

(২) (৩) (৪)

১. জনাব চােশ
িপতা- চালােখন
জলা- বর না
জ  তািরখ-০৫/০৩/১৯৮৫
যাগদােনর তািরখ-০৪/০১/২০১২
িশ াগত যা তা-এইচএসিস।

িনরাপ া হরী
গাজী র এলএসিড; 
সং ি -তালতলী এলএসিড, 
বর না।

জ তা তািলকায় তার িপতার নাম 
চালােখন সংেশাধন করা হেলা।

যাগদােনর তািরখ ০৪/০১/২০১২ ও 
জ  তািরখ ০৫/০৩/১৯৮৫ িহেসেব 
তার নাম েডশন তািলকার 
৩২৫৪ এর েল ২৭৬৭ (ক) ত 
 ানা র করা হেলা।

২৯-৪-২০ ১৯

মাঃ আির র রহমান অ
মহাপিরচালক
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 

১



১) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) আ িলক খা  িনয় ক, বিরশাল।
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। (ওেয়ব সাইেট দয়ার েয়াজনীয় ব া
হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।)

৪) জলা খা  িনয় ক, বর না।
৫) উপেজলা খা  িনয় ক, তালতলী, বর না।
৬) উপেজলা খা  িনয় ক, আমতলী, বর না।
৭) ভার া  কমকতা, গাজী র এলএসিড, আমতলী, বর না।
৮) ভার া  কমকতা, তালতলী এলএসিড, বর না।
৯) জনাব চােশ, িনরাপ া হরী, গাজী র এলএসিড
১০) সং ি -তালতলী এলএসিড, বর না।
১১) অিফস কিপ।

২৯-৪-২০ ১৯

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক
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