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ন র: ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.১৯.৬৩০৫ তািরখ: 
২৭ নেভ র ২০১৯

১২ অ হায়ণ ১৪২৬

াপনাপন

ঃ
িমক 
নঃ

নাম িপতার নাম াম ডাকঘর
উপেজলা

জলা

০১ ২৪০০ মাঃ আ লু মিতন মতৃ হািবব 
উ াহ মিু

খাদখা া সানাইমু
ড়ী

সানাইমড়ুী নায়াখালী

০২ ২৪০১ মাঃ শিফ উ াহ মতৃ আলহা  
মৗলভী আ ু াহ

বড় বরাইদ বড় বরাইদ বা া ঢাকা-১২১২

০৩ ২৪০২ মাঃ আ লু মােলক 
(বীর িতক)

মতৃ মািজর আলী নগর ঢাকা দি ণ গালাপগ িসেলট

০৪ ২৪০৩ মাঃ মাবারক 
হােসন

মতৃ িবলােয়ত 
হােসন

সাজাপুর কশবপুর কশবপুর যেশার

০৫ ২৪০৪ নাথুরাম বিনক মতৃ মৃ  
মাহন বিনক

দািড়য়াপাড়া 
মঘনা িব-১১

সদর ৩১০০ িসেলট সদর িসেলট

০৬ ২৪০৫ মাঃ হািববরু রহমান মর ম পীর 
মাহা দ

বাদেমিছল বামিুনয়া বািলয়াডা ী ঠা রগঁাও

০৭ ২৪০৬ মাঃ আ লু লিতফ মতৃ আ লু 
কােদর মিু

দাদপুর 
ভাষানচর

আংগািরয়া শরীয়তপুর 
সদর

শরীয়তপুর

০৮ ২৪০৭ মাঃ আজমল 
হােসন (রউফ)

মতৃ ম াজ আলী মািমনপুর ফ গু ফ গু িসেলট

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 ৬৫তম
সভার ৯.৫ নং আেলাচ সচূীর পািরশ/িস া  মাতােবক ৫১ (একা ) জেনর নাম যু াহত
মিু েযা া িহেসেব  গেজট িনে া  আকাের  কাশ করা  হেলা, যথাঃ  

  জামকুারজামকুার  ৬৫৬৫  তমতম  সভারসভার  আেলাচ সিূচআেলাচ সিূচ  ৯.৫৯.৫    এরএর  িস ািস া   মাতােবকমাতােবক  

যু াহতযু াহত    গেজটগেজট

১



০৯ ২৪০৮ শখ মাঃ ইউ ছ মতৃ শখ মাঃ 
িছটু

পুরানকয়লা 
ঘািট

বিরশাল 
সদর

বিরশাল 
সদর

বিরশাল

১০ ২৪০৯
মাঃ িসরাজুল 

ইসলাম (অবঃ 
পুিলশ)

মতৃ দলওয়ার 
হােসন িব পুুর িব পুুর

গাইবা া 
সদর গাইবা া

১১ ২৪১০ ী মীরানাথ 
গা ামী

গীয় বড়দাকা  
গা ামী

সৗলা দাগাছী বামিুনয়া বািলয়াডা ী ঠা রগঁাও

১২ ২৪১১
আ ার আলী তবু 
উি ন মতৃ হািমদ আলী

মা ার াম 
(বতমান উ র 
চ কানী)

কা রা
িবয়ানীবাজা
র িসেলট

১৩ ২৪১২ কাজী আ লু মা ান
মতৃ কাজী আ লু 
বািরক

ক নং-৬/এ, 
বাসা নং-
ক-১০

িদনাজপুর 
সদর িদনাজপুর

১৪ ২৪১৩ মান  রায় মতৃ পরান রায় িতলকপুর চা 
বাগান

শমেশর 
নগর

- লাউড়া মৗলভীবাজা
র

১৫ ২৪১৪ মাঃ িসরাজুল 
ইসলাম

মতৃ ঠা রধন 
আলী

মছুারগঁাও িসেলট-৩১
০০

দি ণ রমা িসেলট

১৬ ২৪১৫ মাঃ মকবলু হােসন মতৃ অেয়জ 
উি ন

বড়বালা ছড়ান িমঠাপু র রংপুর

১৭ ২৪১৬ িনবারন দাস মতৃ ের  দাস টকুিদরাই িদরাই 
চা পুর

িদরাই নামগ

১৮ ২৪১৭ মজর মাঃ সাহরাব 
আলী (অবঃ)

 মাঃ হা  িময়া দাই া চৗধরুী বািসল টা াইল 
সদর

টা াইল

১৯ ২৪১৮
আবলু খােয়র 
পাটওয়ারী

মতৃ গালাম 
রহমান 
পাটওয়ারী

ভািটরগঁাও ফিরদগ ফিরদগ চাঁদপুর

২০ ২৪১৯ আবলু হােসম িব,িব, 
িটেজ (অবঃ)

মতৃ আ লু 
জ ার

সােলপুর িসভপুর ধারাম নায়াখালী

২১ ২৪২০ মাঃ আ লু আলী মাবারক আলী সািদপুর বনােপাল শাশা যেশার

২২ ২৪২১ মাঃ আ লু হাই 
(বীর িতক)

আলহা  
মাহমু র রহমান

ডমুনী লু 
রাড, পি ম 

পাড়া/হাজী 
পাড়া

তলনা িখলে ত ঢাকা-১২২৯

২৩ ২৪২২ সাই র রহমান মতৃ আব  িময়া দখিড় িশেবর 
বাজার

িসেলট সদর িসেলট

২৪ ২৪২৩ মাঃ মাকেছদ 
আলম

মাঃ নািজম 
উি ন ম ডল

চিকলাম চি ডপুর ধামইরহাট নওগঁা

২৫ ২৪২৪ পিরমল বড়য়ুা িবিপন চ  
বড়য়ুা

ভালিুকয়াপালং চাকৈবঠাবা
জার

উিখয়া ক বাজার

২৬ ২৪২৫ মাঃ িখিদর আলী মতৃ আরমান 
শখ

জাউবাড়ীয়া উজলপুর মেহরপুর 
সদর

মেহরপুর

২৭ ২৪২৬ হািববরু রহমান মতৃ আলহা  
মাঃ ফজললু হক

মেষরচর বকসীগ বকসীগ জামালপুর

২৮ ২৪২৭ মাঃ ল ইসলাম মর ম এসহাক 
পােটায়ারী

কাঁি রপাড় ভাটরা 
বাজার

রামগ ল ীপুর

২



২৯ ২৪২৮ মাঃ শামছরু রহমান মতৃ মকেছদ 
আলী

বালপুর নওদা াম যেশার সদর যেশার

৩০ ২৪২৯ িফেরাজুর রহমান মতৃ খ কার 
আ লু সু

 দূগাপুর  দূগাপুর আিদতমারী লালমিনরহা
ট

৩১ ২৪৩০ মাঃ গালাম 
মা াফা

মতৃ মধ ুিময়া তারাউিজয়াল হাট 
আমৈতল

ীপুর মা রা

৩২ ২৪৩১ মাহাঃ মিনর 
আহেমদ ভঁূইয়া

মতৃ িসরাজুল 
ইসলাম ভঁূইয়া

দি ণ 
আন পুর

হাসনাবাদ ফুলগাজী ফনী

৩৩ ২৪৩২
তাজুল ইসলাম 
ভঁূইয়া

আলী আমজাদ 
ভঁূইয়া

ড ডাবর 
(নতনুপাড়া), 
বািড় নং-৩৫৮

সনািনবাস 
সাভার সাভার ঢাকা

৩৪ ২৪৩৩  মাঃ ইি স আলী মতৃ আ লু গিন বাঘাবািড় বাঘাবািড় 
ঘাট

শাহজাদপুর িসরাজগ

৩৫ ২৪৩৪ মসুিলম উি ন ইউ ফ ম ডল 
বীর িতক

বােগায়ান খাসমথুরাপু
র

দৗলতপুর ি য়া

৩৬ ২৪৩৫ মাঃ জিসম উি ন মতৃ আবলু 
হােসন ভঁূইয়া

িশবপুর সওদাগর 
বাজার

ফনী সদর ফনী

৩৭ ২৪৩৬
 মাঃ আতাহার 
হােসন, বীর িতক

মর ম মাঃ 
আছেলম উি ন 
ম ডল

ইনছাপ নগর
ইনছাপ 
নগর দৗলতপুর ি য়া

৩৮ ২৪৩৭  মতৃ মাখেলছরু 
রহমান

হািরছ উি ন তারাগন আখাউড়া আখাউড়া িব-বাড়ীয়া

৩৯ ২৪৩৮  খিললরু রহমান ম আলী রায়াচালা রায়াচালা মরুাদনগর িম া
৪০ ২৪৩৯  মাহাঃ রহম আলী রিহম আলী পাতািজয়া পাতািজয়া শাহাজাদপুর িসরাজগ

৪১ ২৪৪০
মাঃ এ ক এম 
গালাম মা ফা

মাহাঃ মমতাজ 
উি ন

৩২/৭, িস 
ক, তাজমহল 
রাড

মাহা দপুর মাহা দপুর ঢাকা

৪২ ২৪৪১ মাঃ মাইন উি ন মতৃ মেয়জ 
উি ন

কািশডা া বাজনাহার িবরল িদনাজপুর

৪৩ ২৪৪২ আ লু কােদর 
মা া

আনছার আলী 
মা া

কালেকাট কনকােপই
ত

চৗ াম িম া

৪৪ ২৪৪৩ আ লু হািকম আহেমদ আলী 
মা া

বািলেঘালা রামচ পুর ঝালকািঠ 
সদর

ঝালকাঠী

৪৫ ২৪৪৪ মাঃ আফজাল 
হােসন তালকুদার

মতৃ মিফজ 
উ ীন তালকুদার

মিহষমু ডা মিহষমু ডা পচািচয়া ব ড়া

৪৬ ২৪৪৫ মতৃ মাসেলম িময়া মতৃ দওয়ান 
আলী বপারী

ছিলমাবাদ ছিলমাবাদ বা ারামপুর িব-বাড়ীয়া

৪৭ ২৪৪৬ মাঃ হাসমত আলী 
মা া

হােসন আলী 
মা া

পতাং পতাং বােকরগ বিরশাল

৪৮ ২৪৪৭ েবদার আবলু 
বশর

মতৃ মু ী 
করামত আলী

মা ার পাড়া রামগড় 
বাজার

রামগড় খাগড়াছিড়

৪৯ ২৪৪৮ মােজদা বগম ামী-শরীফ 
উি ন

মািসলা মািসলা চৗগাছা যেশার

৩



৫০ ২৪৪৯ মাঃ িমজা র 
রহমান

মতৃ জিরবু া 
িময়া

খানপুর খানপুর সদর িদনাজপুর

৫১ ২৪৫০
এস. ই ডিভট 
(ইউ ফ) মতৃ এস. গােসল

এফও-৮, 
শরশাহ 

কেলানী

বােয়জীদ 
বা ামী

বােয়জীদ 
বা ামী চ াম

রা পিতর আেদশ েম,

২৭-১১-২০১৯

রথী নাথ দ
উপ-সিচব ( িটন দািয় )

ন র:
৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.১৯.৬৩০৫/১(২)

তািরখ: ১২ অ হায়ণ ১৪২৬
২৭ নেভ র ২০১৯

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 ১০০ কিপ গেজট অ  ম ণালেয় রণ করার জ  অ েরাধ

করা হেলা) ।
২) িসে ম এনািল  , আইিট সল শাখা , মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়

৪


