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৩ াবণ ১৪২৭

িবষয:় উ মানউ মান   সহকারীসহকারী//না িজরনািজর --কামকাম--উ মানউ মান   সহকারীসহকারী//অিডটরঅিডটর //িহস াবর কিহসাবর ক--কামকাম--ক ািশয়ারক ািশয়ার   পেদরপেদর
খসড়াখসড়া   জ তাজ তা   তা িলকাতািলকা  ( ( েডশনেডশন   িলিল ) ) ণয়নণয়ন।।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, খা  অিধদ রাধীন িবিভ  াপনায় কমরত উ মান সহকারী/নািজর-কাম-উ মান
সহকারী/অিডটর/িহসাবর ক-কাম-ক ািশয়ার পেদর খসড়া জ তা তািলকা ( েডশন িল ) ণয়েনর লে  িন বিণত ‘‘ছক’’
মাতােবক ত ািদ েয়াজনঃ-

‘‘‘‘ছকছক ’’’’
ঃনং নাম, িপতার নাম, জ  তািরখ (এসএসিস সনদ 

অ যায়ী), িনজ জলা এবং িশ াগত যা তা 
পদিব ও 
বতমান 
কম ল

সরকাির চাকিরেত ১ম 
যাগদােনর তািরখ ও 

পদবী

বতমান পেদ পেদা িতর 
আেদশ নং ও তািরখ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বতমান পেদ যাগদােনর তািরখ চাকির িববরণী (পদিব ও ময়াদকাল) ম
(৬) (৭) (৮)

এমতাব ায়, উে িখত ‘‘ছক’’ মাতােবক ত ািদ এবং হালনাগাদ চাকির বিহ আ িলক খা  িনয় েকর মা েম আগামী
২০/০৮/২০২০ ি . তািরেখর মে  অ  দ ের রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১৮-৭-২০২০

িবতরণ :
১) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র,ঢাকা। 
২) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাক।
৫) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৬) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, 
খা  অিধদ র, ঢাকা।

মাঃ হাসান আল নাঈম
উপ-পিরচালক

১



৭) ধান িমলার, পা েগালা সরকাির আ িনক ময়দা িমল, 
ঢাকা।
৮) অিতির  পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, 
ঢাকা।
৯) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা।
১০) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাক।
১১) ধান িনয় ক, ধান িনয় ক এর দ র, ধান িনয় ক, 
ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
১২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, ঢাকা।
১৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, চ াম।
১৪) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, রাজশাহী।
১৫) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয,় লনা।
১৬) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, রং র।
১৭) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, বিরশাল।
১৮) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, িসেলট।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) সাইেলা অিধ ক, সাইেলা অিধ ক, চ াম সাইেলা, চ াম/নারায়  সাইেলা, নারায়নগ /আ গ
সাইেলা, ণবািড়য়া/সা াহার সাইেলা, ব ড়া/ মাংলা সাইেলা, বােগরহাট/ ি ল সাইেলা, লনা।
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। প  খা  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৪) জলা খা  িনয় ক, (সকল) .........................।
৫) অিফস , কিপ।
৬) মা ার , কিপ।
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