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ন র: ০৫.৪১.৩০০০.০১২.০৯.০০১.২০.৩৭০ তািরখ: 
২৫ নেভ র ২০২১

১০ অ হাযণ় ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

      
       আগামী ২৮ নেভ র ২০২১ তািরেখ অ ে য় ইউিনয়ন পিরষদ িনবাচন উপলে  ঢাকা িবভােগর িনবাচিন এলাকার
সািবক আইন- লা র া, অপরাধ িতেরাধ ও আচরণ িবিধ িতপালেনর িনিম  আগামী ২৬ নেভ র ২০২১ তািরখ
হেত ২৯ নেভ র ২০২১ তািরখ পয  িন বিণত এি িকউ ভ ািজে টগণেক তােদর নােমর পাে  বিণত িব  জলা

ািজে ট এর কাযালেয়  করা হেলা:
  

িমক কমকতার নাম, পিরিচিত ও কম ল মাবাইল িনেয়াগ ত কম ল
১ জনাব আেনায়ার-উল-হািলম (১৬৬০৩)

উপপিরচালক (িসিনয়র সহকারী সিচব),
বাংলােদশ িতেযািগতা কিমশন, ঢাকা

০১৯১১১০৪৭৮৩

জলা ািজে ট-এর 
কাযালয়, গাপালগ

২ জনাব মা: আিম ল ইসলাম (১৬৮৪৭)
উপপিরচালক (িসিনয়র সহকারী সিচব),
রাজধানী উ য়ন ক প , ঢাকা

০১৯২৯৪৮৬১৫৩

৩ জনাব মাহা দ নািহ ল কিরম (১৭৪০৯)
 িসিনয়র সহকারী ধান (িসিনয়র সহকারী সিচব),
পিরক না িবভাগ, ঢাকা

০১৫৩৪৯০২৭০৯

৪ জনাব িলটন ঢালী (১৭৭১৩)
 সহকারী পিরচালক (িসিনয়র সহকারী সিচব),
বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  (িবডা), ঢাকা

০১৭২৩৩৫৮১৬১
    

৫ জনাব আলী রািজব মাহ দ িম ন (১৭৭৫৪)
এি িকউ ভ ািজে ট (িসিনয়র সহকারী সিচব),
পিরেবশ অিধদ র, ঢাকা

০১৬৭৪৪০৯১৮৯

৬ জনাব মাঃ এরশাদ উি ন (১৭৩৯৮)
উপপিরচালক (িসিনয়র সহকারী সিচব),
র ািন উ য়ন েরা, ঢাকা 

০১৯১৪১৫৯২৪৭

জলা ািজে ট-এর 
কাযালয়, ীগ  

৭ জনাব মাঃ আির ল ইসলাম (১৭৪০৩)
চাজ অিফসার (িসিনয়র সহকারী সিচব),

িম রকড ও জিরপ অিধদ র, ঢাকা

০১৭১৮৪৮৯৫৯৮

৮ জনাব তাপস শীল (১৭৭৬২)
এি িকউ ভ ািজে ট (সহকারী সিচব),
ঢাকা উ র িস  কেপােরশন, ঢাকা

০১৭২৭২৪০৬২৬

৯ জনাব শরীফ আিসফ রহমান (১৭৮০৭)
সহকারী পিরচালক (িসিনয়র সহকারী সিচব),
িবিসএস শাসন একােডিম, ঢাকা

০১৭১৯৩২৭০১৪
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১০ জনাব মা: নাঈম হাসান খান (১৭৮৩৪)
সহকারী পিরচালক (সহকারী সিচব),
িবিসএস শাসন একােডিম, ঢাকা

০১৭৩১৬১৬৮৭৭

১১ জনাব মাহা দ সাই র রহমান (১৭৭৭৫)
সহকারী পিরচালক (িসিনয়র সহকারী সিচব),
বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  (িবডা), ঢাকা

০১৫৫৭৭৮০২৫৯

 
 
 

জলা ািজে ট-এর 
কাযালয়, মাদারী র

১২ জনাব আল-বিশ ল ইসলাম (১৭৭৯৯)
এে ট অিফসার (িসিনয়র সহকারী সিচব),
ঢাকা উ র িস  কেপােরশন, ঢাকা

০১৭৯৫০৯৪৭৯০

১৩ জনাব মা: ওবায় াহ (১৭৮১৯)
 এি িকউ ভ ািজে ট (সহকারী সিচব), িবআইডি উ এ, ঢাকা ০১৭৭২৭৬৬৬৭৭

১৪ জনাব িসফাত উি ন (১৭৮৩১)
 এি িকউ ভ ািজে ট (িসিনয়র সহকারী সিচব),
মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ঢাকা

০১৯১১৫৩২৬৪৬
 
 

১৫ জনাব শাভন রাংসা (১৭৮৯৯),
 এি িকউ ভ ািজে ট (সহকারী সিচব),
িবআইডি উ এ, ঢাকা

০১৯২২৮৯৮০৫৫

১৬ জনাব কমল মার ঘাষ (১৬৫১৮),
উপপিরচালক (িসিনয়র সহকারী সিচব),
জাতীয় হায়ন ক প , ঢাকা

০১৭২৪৪৬৬৩৩৬
 
  

জলা ািজে ট-এর 
কাযালয়, ফিরদ র

১৭ জনাব সয়দ মারাদ আলী (১৭৬৭৭)
 শাল অিফসার মিরন সইফ ,(িসিনয়র সহকারী সিচব), 
নৗপিরবহন অিধদ র, ঢাকা 

০১৬৭৬৩২২৮৭৪
    

১৮ জনাব আ স সামাদ িশকদার (১৭৭৬৩),
এি িকউ ভ ািজে ট (সহকারী সিচব),
ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন, ঢাকা

০১৯১২০৫৪২৮০
    

১৯ জনাব ইমরান হাসাইন সজীব (১৭৮১৪)
শাল অিফসার মিরন সইফ (িসিনয়র সহকারী সিচব), 

নৗপিরবহন অিধদ র, ঢাকা

০১৭৭৫২২৯০০০

২০ জনাব েয়ল আহেমদ (১৭৮৬০)
এি িকউ ভ ািজে ট (িসিনয়র সহকারী সিচব),
ওয়াসা, ঢাকা

০১৭২৩৬১৯৪৯১

০২।    উি িখত িনেয়াগ া  িব  এি িকউ ভ ািজে টগণ ২৬ নেভ র ২০২১ তািরখ বাে  সংি  িব  জলা ািজে েটর
িনকট িরেপাট করেবন। দািয়  পালন শেষ িব  জলা ািজে েটর িনকট হেত অব ি প  হণ বক িনজ কম েল ত াবতন
করেবন।

 ০৩।    জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব। 

২৫-১১-২০২১
এ. ক. এম. মা ামান

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার(সািবক)
ফান: ০২-৪৮৩২২৮২৪
ফ া : ৪৯৩৪৯৯৯৯
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ইেমইল:
adldivcomgdhaka@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.৪১.৩০০০.০১২.০৯.০০১.২০.৩৭০/১(১৪) তািরখ: ১০ অ হাযণ় ১৪২৮
২৫ নেভ র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ
৩) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৪) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচব/সিচেবর দ র, বাংলােদশ িনবাচন কিমশন
৫) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক/রাজ /উ য়ন ও আইিস /এিপএমিব), ঢাকা িবভাগ, ঢাকা
৬) জলা শাসক, ি গ /ফিরদ র/মাদারী র/ গাপালগ
৭) জনাব................................................................................................
৮) কিমশনােরর একা  সিচব, ঢাকা
৯) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা(ওেয়বসাইেট কােশর জ )

২৫-১১-২০২১
ফা িরয়া ইসলাম
সহকারী কিমশনার
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