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হয়। উ  িনেদশনার আেলােক জলা ও উপেজলাধীন সরকাির দ রসমেুহর উি িখত িসিটেজন চাটার ণয়ন করা
হেয়েছ িকনা এ িবষেয় মি পিরষদ িবভাগ অবিহত নয়।
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মেধ  এ কাযালয়েক ইেমইল: acictdhaka01@gmail.com এই িঠকানায় অবিহত করার জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা।

সংযু : ০১ (এক) পাতা।
 

২-৪-২০১৮

১. পুিলশ পার, ঢাকা। ২.  িসিভল সাজন, পুরাতন 
জনসংখ া ভবন, আিজমপুর, ঢাকা। ৩.  ধান িনবাহী 
কমকতা, জলা পিরষদ, স র-৬, উ রা মেডল টাউন, 
আজমপুর, ঢাকা।  ৬.  পিরচালক, ঔষধ শাসন অিধদ র, 
মহাখালী, ঢাকা। ৭.  পিরচালক ( শাসন), পিরেবশ 
অিধদ র, পিরেবশ ভবন, ই-১৬, আগারগঁাও, শেরবাংলা 
নগর, ঢাকা। ৮.  উপ-পিরচালক, িবভাগীয় জলা ও তথ  
অিফস, ঢাকা। ৯.  উপ-পিরচালক, জলা পিরবার 
পিরক না কাযালয়, আিজমপুর(পুরাতন জনসংখ া ভবন), 
ঢাকা। ১০. উপ-পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ২ 
িনউ ই াটন রাড, ঢাকা। ১১. উপ-পিরচালক, জলা 
পিরসংখ ান অিফস, পিরসংখ ান ভবন, আগারগঁাও, ঢাকা। 
১২. উপ পিরচালক, িবএিডিস, ঢাকা অ ল, ২২ মািনক 
িময়া এিভিনউ, শেরবাংলা নগর, ঢাকা। ১৩. উপ-
পিরচালক, কিৃষ স সারণ, কিৃষ ল াবেরটরী িবি ং, 
ফামেগট, ঢাকা। ১৪. উপ-পিরচালক, যবু উ য়ন অিধদ র, 
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১২, গজনবী রাড, মাহা দপুর, ঢাকা। ১৫. উপ-
পিরচালক, িবআরিডিব, ৫২/৫ িনউ ই াটন, রমনা, ঢাকা।  
১৬. উপ-পিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , 
ঢাকা িবভাগ, কাজী আলাউি ন রাড, ঢাকা। ১৯. উপেজলা 
িনবাহী কমকতা, 
করাণীগ /সাভার/ দাহার/নবাবগ /ধামরাই, ঢাকা। ২০. 

সােকল অিফসার, তজগঁাও উ য়ন সােকল, ১২/৪ 
ধালাইপাড়, ঢাকা। ২১. উপ-মহাব ব াপক, িশ  সহায়ক 
ক , িবিসক, ১২৮, মােলক ম ানসন (৮ম তলা), 

মিতিঝল, ঢাকা-১০০০। ২৭. িবভাগীয় বন কমকতা, বন 
ভবন, মহাখালী, ঢাকা। ২৮. িবভাগীয় রলওেয় ম ােনজার, 
বাংলােদশ রলওেয় শাসন ভবন-৩, কমলাপুর, ঢাকা।                                                 
২৯. িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, এলিজইিড ভবন, ৬২ 
পি ম আগারগঁাও ঢাকা। ৩০. িনবাহী েকৗশলী, 
িবএিডিস ঢাকা িরিজয়ন ( সচ ও সওজ), সচ ভবন, ২২ 
মািনক িময়া এিভিনউ, শের-বাংলা নগর, ঢাকা। ৩১. 
িনবাহী েকৗশলী, ঢাকা পওর িবভাগ-১, ঢাকা পওর 
িবভাগ-১, পািন উ য়ন বাড এিলট হাউজ (৬  তলা) ৫৪, 
মিতিঝল, ঢাকা। ৩২. িনবাহী েকৗশলী, ঢাকা পওর 
িবভাগ-২, পািন উ য়ন বাড, ২৩/১ হাসান কাট (৬  
তলা), মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৩৩. িনবাহী েকৗশলী, 
ঢাকা গণপূত িবভাগ-৩, পূত ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা। 
৩৪. িনবাহী েকৗশলী, ও এ ড এম িবভাগ, বাংলােদশ 
পািন উ য়ন বাড, ১৫৬, মিতিঝল, ঢাকা। ৩৫. িনবাহী 

েকৗশলী, গণপূত ইএমও িবভাগ-৫, ১২ তলা সরকারী 
অিফস ভবন, কিমশনার ভবন(১১ তলা), স ন বািগচা, 
ঢাকা। ৩৬. িনবাহী েকৗশলী, গণপূত ইএমই িবভাগ-৬, 
১২ তলা সরকারী অিফস ভবন, কিমশনার ভবন(১১ তলা), 
স ন বািগচা, ঢাকা। ৩৭. িনবাহী েকৗশলী, জন া  
েকৗশলী অিধদ র, ৬, কাওরান বাজার (১৩ তলা), ঢাকা। 

৩৮. িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ িবভাগ, 
চয়ারম ান বাড়ী, বনানী, ঢাকা। ৪০. িনবাহী েকৗশলী, 

িশ া েকৗশল অিধদ র, ঢাকা জান, ২২-িড, শের-
বাংলা নগর, আগারগঁাও, ঢাকা। ৪১. জলা াণ ও 
পুণবাসন কমকতা, ঢাকা কােল েরট, ঢাকা। ৪২. জলা 

ীড়া অিফসার, জলা ীড়া অিফস, মাওলানা ভাসানী 
িডয়াম, ম নং-২০১, ঢাকা। ৪৩. জলা খাদ  িনয় ক, 

২৯৯, পি ম জুড়াইন, ঢাকা। ৪৪. জলা মৎ  কমকতা, 
জলা মৎ  কমকতার দ র, মৎ  ভবন (৭ম তলা), 

রমনা, ঢাকা।  ৪৫. জলা রিজ ার, রিজ ী কমে , 
নািবে া, ঢাকা। ৪৬. জলা ািণ স দ কমকতা, জলা 

ািণ স দ দ র, ািণ পুি  ভবেনর ৩য় তলা, কিৃষখামার 
সড়ক, ফামেগট, ঢাকা। ৪৭. জলা সমবায় কমকতা, জলা 
সমবায় কাযালয়, আগারগঁাও, িসিভকেসকর এফ-১০, 
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শের-বাংলা নগর, ঢাকা। ৪৮. জলা িশ া অিফসার, 
জলা িশ া অিফস, দা স সালাম রাড, িমরপুর বাংলা 

কেলজ সংল , িমরপুর-১, ঢাকা। ৪৯. জলা কমা ড া ট, 
আনসার ও িভিডিপ, ৩৭, হাটেখালা রাড, ঢাকা। ৫০. 
জলা িনবাচন অিফসার, িসিনয়র জলা িনবাচন 

অিফসােরর কাযালয়, ট-ই-১৪/ জড, িনবাচন িশ ণ 
ইনি িটউট ভবন, আগরগঁাও, ঢাকা। ৫১. জলা িশ  
িবষয়ক কমকতা, বাংলােদশ িশ  একােডমী, রাড 
নং-০৬, সকশন-১১, বাড়ী নং-৭, িমরপুর, ঢাকা। ৫২. 
জলা বাজার কমকতা, ঢাকা জলা, মাহা দপুর কিৃষ 

মােকট(২য় তলা), মাহা দপুর, ঢাকা-১২০৭।  ৫৩. জলা 
াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, 

িমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬। ৫৪. জলা মিহলা িবষয়ক 
কমকতা, ১/৬ এ, ক-িব, লালমিটয়া, ঢাকা। ৫৫. জলা 
কমকতা, ঢাকা জলা শাখা,জাতীয় মিহলা সং া, ১৪৭/ই, 

ীণ রাড, ঢাকা। ৫৬. যু -পিরচালক, িবআইডি উিটএ, 
ঢাকা নদী ব র, সদর ঘাট, ঢাকা। ৫৭. উপ-মহাপিরদশক, 
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ২৯, পুরানা 
প ন, ঢাকা জলা, ঢাকা। ৫৮. উপ-ত াবধায়ক, ঢাকা 
ক ীয় কারাগার, করাণীগ , ঢাকা। ৫৯.  পিরচালক, 

ইসলািমক ফাউে ডশন, হ  ক া , আসেকানা, 
িবমানব র, ঢাকা। ৬০. সহকারী পিরচালক, জলা 
উপা ািনক িশ া বু েরা, উপা ািনক িশ া ভবন, 
২৩২/১, তজগঁাও িশ  এলাকা, ৪থ তলা ঢাকা। ৬১. 
সহকারী পিরচালক, জলা কমসং ান জনশি  অিফস, 

বাসী কল াণ ভবন( লেভল-এম) ৭১,৭২ পুরাতন 
এিলফ া ট রাড, ই াটন গাডন, রমনা, ঢাকা। ৬২. 
সহকারী পিরচালক, িহ  ধম কল াণ া , ধম িবষয়ক 
ম ণালয়, ১/আই পিরবাগ, শাহাবাগ, ঢাকা। ৬৩. সহকারী 
পিরচালক, জলা স য় অিফস, ডন াজা (৫ম তলা), ৯ িব 
িব এিভিনউ, িল ান, ঢাকা। ৬৪. ধান তলুা উ য়ন 
কমকতা, তলুা উ য়ন বাড, কিৃষ ল াবেরটরী িবি ং, 
খামার বািড়, ফামেগট, ঢাকা। ৬৫. মখু  পিরদশক, পাট 
অিধদ র, ১০ বীর উ ম শহীদ আশফা স সামাদ সড়ক, 
মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৬৬. মহাব ব াপক (িবপনন 
িডিভশন- দি ণ), িততাস গ াস কাং িলঃ, ১০৫ কাজী 
নজ ল ইসলাম এিভিনউ, কাওরান বাজার, ঢাকা।
ঢাকা
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