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১৯ অ হায়ণ ১৪২৬

া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 ৬৫তম
সভার ৯.১ নং আেলাচ সচূীর পািরশ/িস া  মাতােবক ৩২ (বি শ) জেনর নাম মিুজবনগর
সরকােরর কমচারী  িহেসেব  গেজট িনে া  আকাের  কাশ করা  হেলা, যথাঃ  

  জামকুারজামকুার  ৬৫৬৫  তমতম  সভারসভার  আেলাচ সিূচআেলাচ সিূচ  ৯.১৯.১    এরএর  িস ািস া   মাতােবকমাতােবক  

মিুজবনগর সরকােরর কমচারী গেজট

: নং নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা জলা
৬৩৯ দৗলত 

আহেমদ 
ভঁুইয়া

িপতা-আলী 
আহে দ   
ভঁূইয়া

৩নং াবাদ ধানমি ড ধানমি ড ঢাকা-১২০৭

৬৪০ মতৃ 
মা: রিফ ল 

ইসলাম 
ব নীয়া

িপতা-মতৃ 
আ সু 
সাবাহান 

ব নীয়া

জম াম বাউরা পাট াম লালমিনরহাট

৬৪১ মতৃ হািফজ 
উ ীন 
আহা দ

িপতা- মতৃ 
অিমর উ ীন 
আহা দ

হিরহরপুর িশকদারগ িদনাজপুর 
সদর

িদনাজপুর

৬৪২ কািজ ফায়জুল 
বাির 

িপতা-মতৃ 
বজললু বাির

কাটতলী পাট াম পাট াম লালমিনরহাট

৬৪৩ িনর ন 
ভৗিমক

িপতা-মতৃ 
নেৃপ  মার 
ভৗিমক

৫৬ হর মাঠ মু াগাছা মু াগাছা ময়মনিসংহ

৬৪৪ েরশ চ  
িব াস

িপতা-ডাঃ 
ধাং  িবমল 

িব াস

রামগড় বাজার রামগড় রামগড় খাগড়াছিড়

১



৬৪৫ কাজী 
খলী মান 
আহমদ

িপতা-মতৃ কাজী 
মফু ল 
হােসন

াট নং-২০৪, ৪১ 
ই াটন গােডন

ই াটন রমনা ঢাকা-১০০০

৬৪৬ শরীফা খাতনু ামী-খায় ল 
আলম চৗধরূী

৩৮(৩য় তলা), রাড-১২, 
শেখরেটক 

আদাবর মাহা দপুর , ঢাকা।

৬৪৭ মাঃ আলতাফ 
হােসন

িপতা- মতৃ 
িরয়াজ উি ন 
শখ

িনলরুখামার ব াপারীহাট নােগ রী িড় াম

৬৪৮ মা: ইউ ফ 
আলী

িপতা-মতৃ 
মিফজ উি ন

বদনপুর লাই জানগর পাবনা

৬৪৯ রনিজৎ মার 
সন

িপতা-িবে  
িবকাশ সন

দি ন নয়াপাড়া জরা 
নয়াপাড়া

রাউজান চ াম

৬৫০ মতৃ আ লু 
আিজজ 
ব িনয়া

িপতা- মতৃ 
মেয়জ উি ন 
ব িনয়া

উ র দশীবাই কাঁঠালী কাঁঠালী জলঢাকা নীলফামারী

৬৫১ মাঃ আব ু
তােহর

িপতা- মর ম 
আ লু খােলক

আইড়ল কেনল 
বাজার

আখাউড়া া ণবাড়ীয়া

৬৫২ অমলূ  র ন 
দাস

িপতা-মতৃ 
অ দা চরণ দাস

হাট নওগঁা নওগঁা নওগঁা সদর নওগঁা

৬৫৩ মা: আ লু 
হােসম িময়া

িপতা-মতৃ 
আ লু 
ওয়ােজদ িময়া

ঠালনারপাড় বাঁশবািড়য়া, মকুেসদপুর গাপালগ

৬৫৪ মা: আ রু 
রহমান

িপতা-মতৃ হাজী 
নােয়ব আলী

পি ম খিড়বাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা নীলফামারী

৬৫৫ এ, ক, 
হফাজত 

উ াহ 

িপতা-মতৃ 
ইমাজ উি ন 
শখ

াম-৪/৩ সিলমু াহ রাড মাহা দপুর মাহা দপুর ঢাকা

৬৫৬ ড. রংগলাল 
সন 

িপতা-মতৃ রমন 
চ  সন

াম- েলাক  িবজয়, েলাক  
িবজয়

মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার

৬৫৭ মা: খিললরু 
রহমান মা া

িপতা- মতৃ 
হািববরু রহমান 
মা া

ভা ঘর ভা ঘর া ণবাড়ীয়া 
সদর,

া ণবাড়ীয়া

৬৫৮ মাঃ আ লু 
মা ান

িপতা-মতৃ 
আ রু রহমান

ক াব রংপুর রংপুর সদর, রংপুর

৬৫৯ সেত  মার 
দব 

িপতা-মতৃ 
কািমনী মার 
দব

গাভীগঁাও রাণীগঁাও চনুা ঘাট হিবগ

৬৬০ িজত মার 
রায়

িপতা-মতৃ 
েজ  চ  রায়

কাি রপাড়, রামঘাট লাকসাম 
রাড 

কাতয়ালী িম া

৬৬১ গৗর গাপাল 
ঘাষ

িপতা-মতৃ কৃ  
চ  ঘাষ

১৩ ই কনকড া ড 
১৬৯/১, শাি নগর

শাি নগর প ন ঢাকা

৬৬২ আব ল 
গফফার 
চৗধরুী

িপতা-ড. আ লু 
হক চৗধরূী

বাড়ী নং-১৭, রাড 
নং-১১, স র নং-০৬

উওরা উওরা ঢাকা-১২৩০
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৬৬৩ মাঃ শাহ 
আলম

িপতা-মতৃঃ 
আ রু রহমান 
িময়া 

সহরাওয়া ী 
রাড (মধ পাড়া) গাইবা া 

সদর

গাইবা া 
সদর

গাইবা া 
সদর

গাইবা া

৬৬৪ মাঃ জিসম 
উি ন 

িপতা-মতৃ 
িভকচাঁন ভূইয়া

১৩/এ মধ  ব নবাড়ী তজগঁাও তজগঁাও ঢাকা-১২০৮

৬৬৫ নেৃপ  নাথ 
মজুমদার

িপতা- মতৃ 
শেল নাথ 

মজুমদার

মিহষেখালা নড়াইল নড়াইল সদর নড়াইল 

৬৬৬ রিমজ উি ন 
আহেমদ 

িপতা-মতৃ 
নজাম উি ন 

আহে দ

জু াপাড়া রংপুর রংপুর সদর রংপুর

৬৬৭ মা: জয়নাল 
আেবদীন

িপতা- মতৃ 
আহাে দ আলী 
িব াস

তলটিুপ জাড়াদহ হিরনা ডু িঝনাইদহ

৬৬৮ মাঃ খয়রাত 
হােসন

িপতা-মতৃ 
জয়নাল 
আেবদীন

পূব বালা াম বালা াম জলঢাকা নীলফামারী

৬৬৯ মতৃ মাহা দ 
আলী

িপতা-রিহম 
বকস িময়া

স াল রাড রংপুর, রংপুর সদর রংপুর

৬৭০ মা: আ লু 
জিলল 

ামািণক

িপতা-হািনফ 
উি ন ামািণক

িসংগীমারী িসংগীমারী হাতীবা া লালমিনরহাট

রা পিতর আেদশ েম,

৪-১২-২০১৯

রথী নাথ দ
উপ-সিচব ( িটন দািয় )

ন র:
৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.১৯.৬৩৯৩/১(২)

তািরখ: ১৯ অ হায়ণ ১৪২৬
০৪ িডেস 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

৩


