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পিরপপিরপ
িবষয:় যথাযথ ক পে র মা েম প /আেবদন রণ

          অ  দ েরর ২০/১২/২০১৭ তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০১.৯৬.২৩৭৫ নং ারেক খা  অিধদ রাধীন মাঠ
পযােয়র সকল সং াপনা হেত খা  অিধদ ের িরত সকল িচ  -প /সকল ধরেনর আেবদন যথাযথ ক পে র মা েম
অ গামী করা এবং বদিলর আেবদন রণ করার ে  আেবদনকারীর চাকির িববরণীসহ রণ করার জ  িনেদশ দান
করা হয়। িক  ল  করা যাে , উি িখত িনেদশ যথাযথভােব অ সরণ করা হে  না; যা ত সরকাির কমচারী
(আচরণ) িবিধমালা, ১৯৭৯ এর পিরপ ী এবং সরকাির কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮ অ যায়ী
শাি েযা ।

         এমতাব ায়, উ  পে র অ ি েম খা  অিধদ রাধীন মাঠ পযােয়র সকল সং াপনা হেত খা  অিধদ ের
িরত  সকল িচ -প /সকল ধরেণর আেবদন অ গামী করার ে  আবি কভােব (বদিলর আেবদেনর সােথ

আেবদনকারীর চাকির িববরণীসহ) যথাযথ ক পে র মা েম মহাপিরচালক( ড-১) বরাবর রণ করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। অ থায় সরকাির কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮ অ যায়ী ব া হণ
করা হেব।
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িবতরণ: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা
২) পিরচালক, শাসন/সবিব/চসসা/িহসাব ও অথ/পউকা/সং হ/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী, িনমাণ ও র ণােব ণ ইউিনট (িসএমইউ), খা  অিধদ র
৪) আইন উপেদ া (অিতির  দািয় ), খা  অিধদ র, ঢাকা
৫) ধান িমলার, পা েগালা সরকাির আ িনক ময়দা িমল, ঢাকা
৬) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ (তার িনয় ণাধীন সকল
দ ের পিরপ  রণ করেত অ েরাধ করা হেলা)
৭) অিতির  পিরচালক, এম.আই.এস.এ .এম/অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৮) ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
৯) সাইেলা অধী ক নারায়ণগ  সাইেলা/চ াম সাইেলা/আ গ  সাইেলা,িব-বাড়ীয়া/সা াহার সাইেলা, ব ড়া/ ীল
সাইেলা, লনা/ মাংলা সাইেলা, বােগরহাট
১০) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা (পিরপ  খা  অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট

কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।)
১১) জলা খা  িনয় ক (সকল) .................................
১২) উপ-পিরচালক(তদ  ও মামলা/িপিপ ), শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
১৩) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক (খা ), চ াম/ লনা
১৪) ব াপক (সকল).............................................................
১৫) সহকারী উপপিরচালক (সং াপন), শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
১৬) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা। (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )
১৭) পিরচালক ( শাসন) এর ি গত সহকারী, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
১৮) অিফস/মা ার কিপ
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