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৪ আষাঢ় ১৪২৭

াপনাপন
জাতীয় মিু েযা া কাউি ল আইন ২০০২ (২০০২ সেনর ৮নং আইন) এর ৭ (ঝ) ধারা অ যায়ী কতৃ
মিু েযা ার তািলকা, সরকার এত ারা Rules of Business 1996 এর Schedule-1 (Allocation of
Business) এর তািলকা ৪১ এর ৫নং িমেক দ  মতাবেল জামকুার ৬৬তম সভার িস া  মাতােবক
 িনে া  ৩৩ ( ততঁি শ) জেনর গেজট বািতল করা হেলাঃ  

জামকুার ৬৬তম সভার আেলাচ সিূচ ৯.২ এর িস া  মাতােবক
বািতলকতৃ সনাবািহনী গেজট

গেজট
নং 

নাম িপতারনাম াম ডাকঘর উপেজলা জলা

১৪১ মাঃ আজম 
উি ন 

মর ম নঈম উি ন ম ডল িমি পাড়া দয়ারামপুর বাগািতপাড়া নােটার

১৩৯ সরদার মাঃ 
আলতাফ 
হাসাইন

মর ম ইউ ফ আলী িমি পাড়া দয়ারামপুর, বাগািতপাড়া নােটার

২৪৯৩ মাঃ জাহাংগীর 
আলম খান

মর ম মাঃ জালাল 
উি ন

অেটায়া
 

পাবনা-৬৬০০ পাবনা সদর পাবনা

১৬৩০৭ মাঃ আ লু 
ওয়া দ মা া

মর ম মাঃ আ লু 
হািলম মা া

য নি
 

পাপাত সালথা ফিরদপুর

৩০৮০ মর ম দেলায়ার
হােসন

মর ম আঃ বােছদ 
তালকুদার

ভবানীপুর পৗজান কািলহাতী টাংগাইল

৬৮৭৫ মর ম নবরু আলী মর ম জিসম উি ন ভবানীপুর পৗজান কািলহাতী টাংগাইল
১৬৯১ আ রু রিশদ মাঃ খারিশদ শখ সালামতপুর কামারখালী মধখুালী ফিরদপুর
১৬৫২০ মাঃ আ রু 

রহমান
মর ম ইসমাইল হােসন ক য়া পািলমা কািলহাতী টাংগাইল

১৮৭৩ মাঃ িগয়াস 
উি ন

মর ম আ লু কােদর বতয়ুা মেধ  
পাড়া

সাল ামপুর সিখপুর টাংগাইল

১



১৬৫২০ মাঃ বজলরু 
রিশদ মা া

মর ম আ লু ওয়া দ 
মা া

নারায়নপুর চাঁদহািট মকু দপুর গাপালগ

৪৫৪২ মাঃ িরয়াজ 
উি ন

মর ম মাহা দ আলী বীরবািস া ক রীপাড়া কািলহাতী টাংগাইল

৯৯৯ রজব আলী 
আহেমদ

মর ম শখ আনছার 
আলী

নলয়ুা নলয়ুা সিখপুর টাংগাইল

১৭০৬ মাঃ আিজম 
উি ন

মর ম ফজর আলী ভামনমারা কৃ পুর মেনাহরদী নরিসংদী

১২৬২৬ মাঃ আ রু রিশদ মর ম আে ল আলী আউিলয়াবাদ আউিলয়াবাদ কািলহাতী টাংগাইল
৯৪ মর ম মাঃ 

লৎুফর রহমান
মর ম মৗঃ উিকল উি ন 
িময়া

লিু লিু রাৈজর মাদারীপুর

১৯৬১ শামছিু ন মাঃেগালাপআলীিব াস পি মব িটয় মািনকগ সদর মািনকগ
১৩৫৯ মাঃ মাতােলব 

িময়া
মর ম লাল িময়া মাথাপাড়া আিজমনগর ভা া ফিরদপুর

১৩১০ আ সু সা ার 
শখ

আব ুতােলব শখ ধলুজিড় চরনারায়নিদয়া আলফাডাংগা ফিরদপুর

৮৫৯ ওিলউর রহমান িহেরা িময়া শখ ধলুজিড় চড়নিদয়া আলফাডাংগা ফিরদপুর
৩৮০৪ মর ম মাঃ 

রায়হান উি ন
মর ম রাকন উি ন চতলু বায়ালমারী বায়ালমারী ফিরদপুর

১৮৪৫৬ মর ম আ লু 
কােদর

মর ম ভা  বপারী দােশরহািট চাির াম িশংগাইর মািনকগ

১৬৯১ আ রু রিশদ শখ মাঃ খারেশদ শখ সালামতপুর কামারখালী মধখুালী ফিরদপুর
৬৬৭০ মাঃ িসরাজ 

িসকদার
মর ম হযরত আলী 
িসকদার

ক িরপাড়া ক িরীপাড়া কািলহাতী টাংগাইল

৩৫৭৯ মর ম মাঃ 
শওকত আলী

মর ম আ লু মিজদ বিটব নারায়ণপুর বলাব নরিসংদী

১৪৩২৩ মর ম আ লু 
লিতফ

মর ম ইরাই মা া মাজাফফরপুর মাজাফফরপুর িশবচর মাদারীপুর

৬৩৯৮ মাঃ আিজজুল 
হক 
 

মর ম আ াস আলী এেলংগা 
উ রপাড়া

এেলংগা কািলহাতী টাংগাইল

৬৫৮৭ ফজললু হক মর ম মাসেলম উি ন ভবানীপুর পৗজান কািলহাতী টাংগাইল
৬৮৩৪ মাঃ সাহরাব 

হােসন
মর ম অিছম উি ন 
ফিকর

ফুলতলা 
 

এফ চিট কািলহাতী টাংগাইল

৬৯০৯ মাঃ হােসম 
আলী

মর ম পাশান আলী ফুলতলা এফ চিট কািলহাতী টাংগাইল

১০৯৮০
 
 

মা: ওয়ােজদ 
আলী

 মর ম মা: আিমর 
িশকদার

আন নগর আন নগর পসা খুলনা

৫০৩৭ আলী হােসন 
খিলফা

হাজী ওহাব আলী কািদরাবাদ কািদরাবাদ মেহ ীগ বিরশাল

১৬৩৩ মা: আ লু 
হািলম

মর ম মিফজ উি ন নি কািঠ নলিছিঠ নলিছিঠ ঝালকাঠী

২



১৬২০০
 
 

এম এ খােলক মর ম ম আলী 
হাওলাদার

ভ িরয়া চ েমাহন সদর বিরশাল

 
 
                       

রা পিতর আেদশ েম,

১৮-৬-২০২০

রথী নাথ দ
উপ-সিচব ( িটন দািয় )

ন র:
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা (বিণত তািলকার াপনিট
গেজেটর অিতির  সংখ ায় কাশ করতঃ ১০ কিপ গেজট অ  ম ণালেয় রণ করার জ  অ েরাধ

করা হেলা) ।
২) িসে ম এনািল  , আইিট সল শাখা , মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৩) উপসিচব , উপ-সিচব (বােজট), মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৪) উপ-সিচব , উপ-সিচব ( শাসন-২, ত য়ন ও সনদ), মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৫) উপসিচব (সনদ), সনদ শাখা, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়

৩


