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ন র: ০৮.০০.০০০০.০৩৮.১২.০০৫.১৯.৩৫৪ তািরখ: 
৩০ নেভ র ২০২১

১৫ অ হাযণ় ১৪২৮

াপনাপন

     বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালেয়র ১০ নেভ র ২০২১ তািরেখর ৮০.০০.০০০০.১০৪.০১২.০০২.২০-১৯৫
ন র ারেকর পািরেশর পিরে ি েত জাতীয় রাজ  বােডর , আবগারী ও ভ াট অ িবভােগর িন বিণত সহকারী
রাজ  কমকতাগণেক জাতীয় বতনে ল ২০১৫ এর টাকা ২২,০০০-৫৩,০৬০/- ( ড-৯) বতনে েল “রাজ  কমকতা”
পেদ পেদা িত দান করা হেলা:

মম কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম েড শনেড শন   ন রন র
০১. মা াক আহা দ ৯০৮
০২. মাঃ আ  তােহর ৯০৯
০৩. মাঃ দেলায়ার হােসন ৯২৯
০৪. মাঃ আব র রউপ ৯৩৬
০৫. আ  হনা মা ফা কামাল ৯৩৭
০৬. মাঃ আব ল আিজজ সরকার ৯৩৮
০৭. মাঃ রজাউল হক ৯৪০
০৮. মাঃ পােরায়ার হােসন ৯৪২
০৯. মাঃ মিহ র রহমান ৯৪৩
১০. মাঃ ছেরায়ার আলম ৯৪৫
১১. দবািশষ ৯৪৬
১২. মাঃ িলয়াকত আলী ৯৪৭
১৩. মাঃ আকিছর উি ন মা া ৯৪৮
১৪. দীপক মার ম মদার ৯৪৯
১৫. অিসত মার আচা ৯৫৩
১৬. মাঃ আ ল স ৯৫৪
১৭. িসরাজ দৗ াহ ৯৫৫
১৮. গািব  লাল সরকার ৯৫৬
১৯. া চৗ রী ৯৫৭
২০. মাঃ মা ন কিবর ব িনয়া ৯৫৮
২১. মাঃ ফরহাদ হােসন ৯৫৯
২২. মাঃ তৗিফ ল ইসলাম ৯৬০
২৩. ছিব রানী দ ৯৬১
২৪. মাঃ আিশ র রহমান ৯৬২
২৫. মাঃ মা দ রানা ৯৬৩
২৬. সজল চ বত ৯৬৪
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২৭. মাঃ গালাম ফা ক ৯৬৬

২৮. মাঃ নজ ল ইসলাম ৯৬৮
২৯. মাঃ মা র রহমান ৯৬৯
৩০. মাঃ নওেশর আলী ৯৭০
৩১. নিমতা রায় ৯৭২
৩২. মাঃ শিফ ল ইসলাম ৯৭৩
৩৩. মাঃ শািহ ল ইসলাম ৯৭৪
৩৪. মাঃ আ র রউফ ান ৯৭৭
৩৫. মাঃ ল ইসলাম ৯৭৮
৩৬. মাঃ মাহতাব উি ন সরদার ৯৮১
৩৭. মাঃ নাজ ল আহসান ৯৮২
৩৮. মাহাং আব ল লিতফ ৯৮৪
৩৯. িদলীপ মার শীল ৯৮৫
৪০. িশরীন লতানা ৯৮৬
৪১. মাঃ আতাউর রহমান ৯৮৭
৪২. মাঃ সাঈদ হাসান তােহর ৯৮৮
৪৩. মাঃ আকবর হােসন ৯৯০
৪৪. আ াহ আল িসনা ৯৯১
৪৫. কাজী মাঃ এমরান হােসন ৯৯২
৪৬. রশমা খা ন ৯৯৩
৪৭. মাঃ মতেল র রহমান ৯৯৪
৪৮. মাঃ নঈম মীরন ৯৯৫
৪৯. মাঃ মাতাহার উি ন িশকদার ৯৯৬
৫০. এফ, এম. মিশউর রহমান ৯৯৭
৫১. রািজয়া লতানা ৯৯৮
৫২. িবকাশ চ  দবনাথ ৯৯৯
৫৩. সয়দ মাসিফ র রহমান ১০০০
৫৪. জাফর আহমদ ১০০১
৫৫. মাঃ আব ন র ১০০২
৫৬. সি ত মার আচা ১০০৩
৫৭. িমজা র রহমান ১০০৪
৫৮. মাঃ আ স সালাম ১০০৫
৫৯. সন নারায়ন চ ১০০৬
৬০. মাঃ জসীম উি ন হাওলাদার ১০০৭
৬১. মাহা দ আতী ামান ১০০৯
৬২. মাঃ রিফ ল ইসলাম ১০১০
৬৩. মাঃ মাফা ল হােসন ১০১১
৬৪. ভাষ চ  বাস ১০১৩
৬৫. ভাস মার িব াস ১০১৪
৬৬. মাঃ মাহ র রহমান ১০১৫
৬৭. মাঃ শাম র রহমান ঞা ১০১৭
৬৮. মাঃ আব র রহমান ১০১৮
৬৯. মাঃ আকবর হােসন ১০১৯
৭০. মাঃ রজাউল কিরম সরদার ১০২০
৭১. মাঃ িমজা র রহমান ১০২১
৭২. মাঃ ফিরদ উি ন সরকার ১০২২
৭৩. মাঃ মাহ বার রহমান ১০২৩
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৭৪. মাঃ আ ল হাসানাত িময়া ১০২৪
৭৫. ভেবশ চ  িব াস ১০২৫
৭৬. মাঃ মা দ কিরম ১০২৬
৭৭. কািহ র বগম ১০২৭
৭৮. মাঃ আ স সা ার ১০২৮
৭৯. এ, ক,এম, রিফ ল ইসলাম ১০২৯
৮০. মাঃ নািসর উি ন ১০৩০
৮১. মাঃ রিফ ল ইসলাম ১০৩১
৮২. মাঃ আব ল আিকক ঞা ১০৩২
৮৩. ওয়ািহ ামান খান ১০৩৩
৮৪. জয়নাল আেবদীন ১০৩৪
৮৫. মাঃ এমদা ল হক সরদার ১০৩৫
৮৬. মাঃ ফজ ল হক ১০৩৬
৮৭. মাঃ খায় ল ইসলাম ১০৩৭
৮৮. সালমা আ ার ১০৩৮
৮৯. মাঃ জািহ ল ইসলাম জামাল ১০৩৯
৯০. মাঃ সাই ল ইসলাম ১০৪০
৯১. আ.ক.ম বজ র রশীদ ১০৪১
৯২. সয়দ বদ ল আলম ১০৪৩
৯৩. মাঃ খিবর আহা দ ইঁয়া ১০৪৪
৯৪. মাঃ মিতয়ার রহমান ১০৪৫
৯৫. মাঃ তয় র রহমান ১০৪৬
৯৬. মাঃ আছা ল কিরম ১০৪৭
৯৭. মাঃ রজাউল কিরম ১০৪৮
৯৮. মাঃ আেনায়ার হােসন খান ১০৫০
৯৯. মাঃ আলমগীর তা কদার ১০৫১

১০০. মাঃ মা ফা কামাল পাশা ১০৫২
১০১. মাঃ নজ ল ইসলাম ১০৫৩
১০২. এ.এইচ.এম নজ ল ইসলাম ১০৫৪
১০৩. সািবনা ইয়াসিমন ১০৫৬
১০৪. মাঃ মাহ র রহমান খান ১০৫৭
১০৫. মাঃ খাকন িসকদার ১০৫৮
১০৬. উৎপল ম ১০৫৯
১০৭. মাঃ আশরা ল আলম ১০৬০
১০৮. মাঃ নজ ল ইসলাম ১০৬১
১০৯. আলমগীর কিবর ১০৬২
১১০. মাহা দ ই ািহম হােসন ১০৬৩
১১১. মাঃ িসরা ল ইসলাম ১০৬৪
১১২. মাঃ সাই ল ইসলাম তা কদার ১০৬৫
১১৩. মাঃ আতাউর রহমান সরকার ১০৬৬
১১৪. মাঃ হািব ল ইসলাম ১০৬৭
১১৫. মাঃ ল আলম ১০৬৮
১১৬. মাঃ িমজা র রহমান ১০৬৯
১১৭. মাসা ত লশানা আ ার পারভীন ১০৭০
১১৮. মাঃ সিলম চৗ রী ১০৭৪
১১৯. আ ল হািলম ১০৭৫
১২০. মাঃ মিন ামান িময়া ১০৭৬
১২১. মাঃ কামাল হােসন ১০৭৭
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১২২. মাছা ৎ খসানা বগম ১০৭৮
১২৩. অপন মার সন ১০৭৯
১২৪. মাঃ আিম ল হক ১০৮০

১২৫. মাঃ আজহা ল ইসলাম ১০৮১
১২৬. তপন মার দাশ ১০৮২
১২৭. মাঃ ই ািহম হােসন ১০৮৩
১২৮. মাঃ ইম ল হােসন পাটওয়ারী ১০৮৪
১২৯. পন চ  শীল ১০৮৫
১৩০. ঃ জিসম উি ন ১০৮৬
১৩১. সয়দা জ ে সা বগম ১০৮৭
১৩২. সয়দা আফেরাজা বগম ১০৮৮
১৩৩. মাঃ কামাল হােসন ১০৮৯
১৩৪. মাঃ গালাম িকবিরয়া ১০৯০
১৩৫. দী  শখর দাস ১০৯১
১৩৬. এ, এইচ, এম মহিসন কিবর ১০৯২
১৩৭. সািবনা খানম ১০৯৩
১৩৮. অিভম  মার িব াস ১০৯৪
১৩৯. অিনবান মার সাহা ১০৯৫
১৪০. মাঃ িমজা র রহমান ১০৯৬
১৪১. জল মার দ ১০৯৭
১৪২. সয়দ সিলম মাহ দ ১০৯৮
১৪৩. অ প রায় ১০৯৯
১৪৪. মাঃ আিম ল ইসলাম ১১০০
১৪৫. নারায়ন র ১১০১
১৪৬. মাঃ ওমর ফা ক ১১০৩
১৪৭. নাল কাি  সরকার ১১০৪
১৪৮. মাঃ মই ল ইসলাম ১১০৫
১৪৯. মাঃ ৎ ল হক ১১০৬
১৫০. তাহিমদ আহে দ ১১০৭
১৫১. মাঃ আল আহসান হাবীব ১১০৮
১৫২. মাঃ শওকত ওসমান ১১০৯
১৫৩. িজ.এম নািসর উ ীন ১১১০
১৫৪. মাহা দ নজ ল ইসলাম ১১১১
১৫৫. বা ল হােসন ১১১২
১৫৬. সালমা আ ার ১১১৩
১৫৭. কাজী হািব র রহমান ১১১৪
১৫৮. মাঃ জাহাংগীর আলম ১১১৫
১৫৯. িশপন মার দাস ১১১৬
১৬০. মাঃ আলমগীর হােসন ১১১৭
১৬১. র আহা দ ১১১৮
১৬২. মাঃ জ ল ইসলাম ১১১৯
১৬৩. ভাবনা বালা দাস ১১২০

০২।     জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব এবং সি িলত েডশন তািলকা অ যায়ী পেদা িত া
কমকতােদর অব ান িনন ত হেব।
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রা পিতর আেদশ েম,

৩০-১১-২০২১

মা: আহসান হািবব
উপ সিচব

ফান: ০২-৯৫৪৫১৮৮

ন র: ০৮.০০.০০০০.০৩৮.১২.০০৫.১৯.৩৫৪/১(১১) তািরখ: ১৫ অ হাযণ় ১৪২৮
৩০ নেভ র ২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) চয়ার ান, জাতীয় রাজ  বাড, স নবািগচা, ঢাকা।
২) সিচব, বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয়, আগার াও, ঢাকা।
৩) সদ  (  ও ভ াট শাসন), জাতীয় রাজ  বাড, স নবািগচা, ঢাকা।
৪) সিচব ( ), অভ রীণ স দ িবভাগ, ঢাকা।
৫) কিমশনার/মহাপিরচালক (সকল), ............................................................।
৬) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, অভ রীণ স দ িবভাগ, ঢাকা।
৭) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম  ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা (বাংলােদশ গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর
অ েরাধসহ)।
৮) চীফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, অভ রীণ স দ িবভাগ, স নবািগচা, ঢাকা।
৯) িবভাগীয়/ জলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার (সকল), ...................................................................।
১০) সহকারী া ামার, অভ রীণ স দ িবভাগ ( াপন  ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ েরাধসহ)।
১১) জনাব ...........................................................।
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