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ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০০১.২১.১১০ তািরখ: 
০১ ন ২০২১

১৮ জ  ১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগািরআবগাির ) ) ক াডােররক াডােরর   ০৪০৪ ( ( চারচার ) ) জনজন   কমকতারকমকতার   ২০২০২০২০   স ােলরসােলর   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়
অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

: কা ম  এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, রাজশাহী এর প
নং-২(১৫)০১/ গাপনীয়/এিসআর/ক াডার/ পাট-২/২০০৪/২৫, তািরখ ১৬/০২/২০২১ ি :।

           উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর িনে বিণত ০৪ (চার) জন
কমকতার নােমর পাে  বিণত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা।

ম
কমকতার নাম, পদিব ও েডশন ন র এিসআর এর সময়কাল

০১. শরীফ মাহা দ ফয়সাল
সহকারী কিমশনার

েডশন-৩৭৩

০১-০৯-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০২. মা: আ ল কােশম চৗ রী
সহকারী কিমশনার

০১-০৮-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৩
.

এইচ এম বােছদ আহেমদ
সহকারী কিমশনার
(চ:দা:)

০১-০৮-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৪. মা: নজ ল ইসলাম
সহকারী কিমশনার (চ: দা:)

০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

১-৬-২০২১

জনাব-----------------------------------------------------
--।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০০১.২১.১১০/১(২) তািরখ: ১৮ জ  ১৪২৮
০১ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

১



১-৬-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২
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ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০০১.২১.১১১ তািরখ: 
০১ ন ২০২১

১৮ জ  ১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (করকর ) ) ওও  িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগািরআবগাির ) ) ক াডােররক াডােরর   ১০১০  ( ( দশদশ) ) জনজন   কমকতারকমকতার   ২০২০২০২০   স ােলরসােলর
বািষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়   অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

: মাননীয় অথ ম ীর দ েরর প  নং-অম/ম ী/িপএস/২০২১/৩৪২, তািরখ: ১১/০৩/২০২১ ি :।
          উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত িবিসএস (কর) ও িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর ১০ (দশ)
জন কমকতার নােমর পাে  বিণত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা।
 

ম কমকতার নাম, পদিব ও েডশন ন র এিসআর এর সময়কাল
০১. খ কার হা দ আিম র রহমান

সদ  ( ড-১)(  িনরী া আ িনকায়ন ও আ জািতক বািণজ )
েডশন-১৯

০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০২. মাহা দ গালাম নবী
সদ  (কর) 

েডশন-৬৬

০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৩. মা: সাই ল ইসলাম
সদ  (  ও ভ াট শাসন)

েডশন-২৮

০৬-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৪. মা: আলমগীর হােসন
সদ  (করনীিত)

েডশন-৬৪

০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৫. সয়দ গালাম িকবরীয়া
সদ  (  নীিত ও আইিস )

েডশন-৩০

০৬-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৬. হািফজ আহেমদ েশদ
সদ  (কর শাসন ও মানব স দ ব াপনা)

েডশন-৭০

০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৭. ড. আ ল মা ান িশকদার
সদ  ( সক বা বায়ন ও আই )

েডশন-৩১

০৬-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৮. মা: মা দ সািদক
সদ  ( সক নীিত)

েডশন-৩৩

০৬-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৯. মা: আলমগীর হােসন
মহাপিরচালক, িসআইিস

েডশন-৬৪

০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

১০. হা দ িব ল কবীর
মহাপিরচালক (কা মস গােয় া ও তদ  অিধদ র)

েডশন-৬৮

২২-০৩-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

১



১-৬-২০২১

জনাব-----------------------------------------------------
---।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০০১.২১.১১১/১ তািরখ: ১৮ জ  ১৪২৮
০১ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

১-৬-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২
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ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৫৮ তািরখ: 
১৬ মাচ ২০২১

২ চ  ১৪২৭

িবষয:় ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়   অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।
: জাতীয় রাজ  বােডর প  নং-০৮.০১.০০০০.০০৬.০২.০১.১৯-৫১, তািরখ: ১২/১২/২০২১ ি :।

     উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িনে া  ১৪ জন কমকতার বিণত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন িনেদশ েম
ডািসয়ার  করা হেলা।

ম কমকতার 
নাম, পদিব ও 

েডশন ন র

এিসআর এর 
সময়কাল

অ েবদনাধীন 
কমকতা 
ক ক 

এিসআর 
দািখেলর 
তািরখ

অ েবদনকারী 
ও 

িত া রকারী 
কমকতার 
া র ও সীল

দ
 

ন র

অ েবদনকারী কমকতার 
ম

িত া রকারী 
কমকতার ম

িব প 
ম

এ 
িবভােগর 
ম

১. জািকয়া 
লতানা

 কিমশনার
 ৩৮

০১/০১/২০১৯ 
হেত 

৩১/০৮/২০১৯

০৬/০২/২০২০ আেছ ৯৮ একজন দ , আ িরক, 
িন াবান ও পির মী 
কমকতা। য কান 
দািয়  িদেয় ার উপর 
িনভর করা যায়।

ায়ন যথাথ - -

২. মাহা দ 
এনা ল হক
 কিমশনার
 ৫৩

০১/০১/২০১৯
 হেত

 ১০/০৮/২০১৯

০২/০৭/২০২০ আেছ ৯৭  একজন দ  ও 
িনভরেযা  কমকতা। 
পশাগত আইন কা ন 

িবষেয় ভাল ান আেছ।

ায়ন যথাথ। - -

০১/০৯/২০১৯
 হেত

 ৩১/১২/২০১৯

০২/০৭/২০২০ আেছ ৯৮ ার শাসিনক দ তা 
শংসনীয়।

কত িন  ও 
ক পে র 
আেদশ পালেন 
তৎপর।

- -

৩. মা বা আলী
 কিমশনার
 ৬১

০১/০৮/২০১৯
 হেত

 ৩১/১২/২০১৯

০৫/০৭/২০২০ আেছ ৯৬ িতিন একজন মধাবী 
কমকতা।

- - -

৪. হােসন 
আহমদ
 মহাপিরচালক 
(গেবষণা ও 
পিরসং ান)
 ৪৩

০১/০১/২০১৯ 
হেত 

০৯/০৯/২০১৯

২১/০১/২০২০ আেছ ৯৬ সৎ ও দ  কমকতা, 
কােজর িত উ ম ও 
উে াগ রেয়েছ। িস া  

হেন দ ।

সৎ ও ায়িন  
অিফসার।

- -

১



৫. ইসমাইল 
হােসন 

িসরাজী
  কিমশনার
 ৬২

০১/০১/২০১৯ 
হেত 

০২/০৭/২০১৯

২৭/০১/২০২০ আেছ ৯৬ িতিন একজন, অত  
দ , অিভ  ও 
িনভরেযা  কমকতা।

কমকতা দ  ও 
আেদশ পালেন 
তৎপর।

- -

০৯/০৭/২০১৯ 
হেত 

৩১/১২/২০১৯

২৭/০১/২০২০ আেছ ৯৫ িতিন অত  দ  এবং 
মধািব কমকতা।

কত  পরায়ন ও 
আেদশ পালেন 
তৎপর।

- -

৬. মাঃ শওকাত 
হােসন

  কিমশনার
 ৬৬ 

১/১/২০১৯ হেত 
৩১/৮/২০১৯

২৩/১০/২০১৯ আেছ ৯৭ িবনয়ী ও দ  কমকতা। 
য কান দািয়  িদেয় 
ার উপর িনভর করা 

যায়। আইন ও িবিধ 
িবধান স েক ভাল 
জােনন।

ায়ন 
যথাথ/পেদা িতর 
যা ।

৮/৯/২০১৯ 
হেত 

৩১/১২/২০১৯

৯/২/২০২০ আেছ ৯৮ একজন কমদ  মধাবী 
কমকতা।

-- -

৭ ড. মই ল 
খান
 কিমশনার
 ৫৪

০১/০১/২০১৯
 হেত

 ০১/০৮/২০১৯

০৪/০২/২০২০ আেছ ৯৬ িবনয়ী ও দ  কমকতা। ি মান ও 
কত  পরায়ন 
কমকতা 
পেদা িতর 
যা ।

-

৮. মা: 
মায়াে ম 
হােসন

 কিমশনার
 ৭০

০১/০১/২০১৯
 হেত

 ০৬/০৪/২০১৯

২৯/০১/২০২০ আেছ ৯৭ আ িরক দ  এবং 
স াবনাময় কমকতা।

- -

০৯/০৭/২০১৯
 হেত

 ৩১/১২/২০১৯

২৯/০১/২০২০ আেছ ৯৬ িতিন একজন দ  এবং 
মধাবী কমকতা।

পেদা িতর 
যা ।

-

৯ মাহা দ 
ফখ ল আলম
 কিমশনার
 ৭৬

০৯/০৬/২০১৯
 হেত

 ৩১/১২/২০১৯

১৭/০২/২০২০ আেছ ৯৮ িতিন একজন সৎ, দ  
এবং ায়পরায়ন 
কমকতা।

 ায়ন যথাথ। 
পেদা িতর 
যা ।

-

১০.  মা: শিফ ল 
ইসলাম
 কিমশনার
 ৫০

২৩/০৭/২০১৮
 হেত

 ১৬/১০/২০১৮

২৭/০১/২০২০ আেছ ৯১ একজন িবনয়ী কমকতা। - -

১১.  হা দ 
িব ল কবীর

 কিমশনার 
(চলিত 
দািয় )
 ৬৮

০৯/০৮/২০১৮
 হেত

 ৩১/১২/২০১৮

০৮/০১/২০১৯ আেছ ৯৮ একজন মধাবী ও দ  
কমকতা।

ায়ন যথাথ। -

০৬/০২/২০১৮
 হেত

 ০৮/০৮/২০১৮

০৮/০১/২০১৯ আেছ ৯৮ িতিন একজন অত  
সৎ, দ , অিভ  ও 

িত িতবান কমকতা।

ায়ন যথাথ। -

০১/০১/২০১৯
 হেত

 ১০/০৮/২০১৯

২৯/০১/২০২০ আেছ ৯৬ দ  এবং স াবনাময় 
কমকতা। িবে ষনধম  
কােজ পারদশ ।

পেদা িতর 
যা ।

-

২



১২. এ. ক. এম 
মাহ র 
রহমান
 মহাপিরচালক 
(চলিত 
দািয় )
 ৮৬

০১/০১/২০১৯
 হেত

 ০৪/১২/২০১৯

২৬/০২/২০২০ আেছ ৯৭ মধাবী ও দ  কমকতা। - -

১৩. শওকত আলী 
সাদী
 অিতির  
কিমশনার
 ৮৩

০১/০১/২০১৯
 হেত

 ০৮/০৮/২০১৯

০৩/০২/২০২০ আেছ ৯৬ একজন দ , িবনয়ী ও 
স াবনাময় কমকতা।

ায়ন যথাথ। -

০১/০৯/২০১৯
 হেত

 ৩১/১২/২০১৯

০৩/০২/২০২০ আেছ ৯৮ অ েবদনাধীন কমকতা 
আচার আচরেন 
অমািয়ক। িতিন রাজ  
বা ব এবং বসাবা ব 
কমকতা।

-

১৪. আ ল বাসার 
মা: শিফ র 

রহমান
 থম সিচব 
(  নীিত)
 ৯০

০৮/০৭/২০১৯
 হেত

 ৩০/০৭/২০১৯

০১/২০/২০১৯ আেছ ৯৬ িতিন একজন দ  এবং 
মধাবী কমকতা।

কমকতা 
িমতভাষী ও 
কত পরায়ন 
পেদা িত যা ।

---

১৬-৩-২০২১

জনাব-----------------------------------------------------
----।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৫৮/১(২) তািরখ: ২ চ  ১৪২৭
১৬ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

১৬-৩-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

৩



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 

www.ird.gov.bd

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০০১.২১.৯৭ তািরখ: 
২২ এি ল ২০২১

৯ বশাখ ১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগার ীআবগার ী) ) ক াডােররক াডােরর   ০১০১   জনজন   কমকতারকমকতার   ২০২০২০২০   স ােলরসােলর   এিসআরএিসআর
ডািসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

: জাতীয় রাজ  বােডর প  নং-১(২)গেব:পির: (সম য়)/২০০০/৫০, তািরখ: ১৫/০৩/২০২১ ি :।
     
            উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর িনে বিণত কমকতার
নােমর পাে  বিণত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা।

ম কমকতার নাম, পদিব ও েডশন ন র এিসআর এর সময়কাল
০১. রািফয়া লতানা

উপ কিমশনার
েডশন-১৭৮

০১-০১-২০২০ হেত ১২-০৩-২০২০

২২-৪-২০২১

জনাব রািফয়া লতানা, উপ কিমশনার
কা ম হাউস, আইিসিড, কমলা র, ঢাকা। 

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০০১.২১.৯৭/১ তািরখ: ৯ বশাখ ১৪২৮
২২ এি ল ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

২২-৪-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 

www.ird.gov.bd
ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৭৮ তািরখ: 
২২ মাচ ২০২১

৮ চ  ১৪২৭

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগার ীআবগার ী) ) ক াডােররক াডােরর   ০১০১   জনজন   কমকতারকমকতার   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়   অ েবদনঅ েবদন
ডািসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

        উপ  িবষেয় িনে বিণত কমকতার নােমর পাে  উি িখত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন িনেদশ েম
ডািসয়ার  করা হেলা। 

ম কমকতার নাম, পদিব ও
েডশন ন র

এিসআর এর সময়কাল

০১.   আরিজনা খা ন
 সহকারী কিমশনার
 ৩৬১

০১.০১.২০২০ হেত ৩১.০৮.২০২০

২২-৩-২০২১

জনাব আরিজনা খা ন, সহকারী কিমশনার, কা মস ব  
কিমশনােরট, ঢাকা।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৭৮/১ তািরখ: ৮ চ  ১৪২৭
২২ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

২২-৩-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 

www.ird.gov.bd
ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০০১.২১.১৩৩ তািরখ: 
২২ ন ২০২১

৮ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগার ীআবগার ী) ) ক াডােররক াডােরর   ০১০১   জনজন   কমকতারকমকতার   ২০২০২০২০   স ােলরসােলর   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়
অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

: মাননীয় অথম ীর দ েরর প  নং-অম/ম ী/িপএস/২০২১/৪১২, তািরখ: ১০/০৬/২০২১ ি :।
      উপ  িবষয় ে া  পে র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর িনে বিণত কমকতার নােমর পাে
বিণত সমেয়র এিসআর হণ বক িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা।

ম কমকতার নাম, পদিব ও েডশন ন র এিসআর এর সময়কাল
০১. ড.মই ল খান

মহাপিরচালক
েডশন-৫৪

০৯-০৭-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

২২-৬-২০২১

ড. মঈ ল খান, মহাপিরচালক, িনরী া, গােয় া ও তদ  
অিধদ র,  সংেযাজন কর, ঢাকা।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০০১.২১.১৩৩/১ তািরখ: ৮ আষাঢ ়১৪২৮
২২ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

২২-৬-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 

www.ird.gov.bd
ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১১.২০.১৮৩ তািরখ: 
৩০ সে র ২০২১

১৫ আি ন ১৪২৮

িবষয:় এিসআরএিসআর   েযাজেযাজ   নানা   হওয়ারহওয়ার   া াা া ।।

       উপ  িবষেয়র পিরে ি েত ফাহিমদা মাহজাবীন, ি তীয় সিচব ( সক িশ ণ ও র ার), জাতীয়
রাজ  বাড, ঢাকা এর ০২/০১/২০২০ হেত ৩১/১২/২০২০ পয  কান কমকতার অধীেন কমকাল ৩ মাস ণ
হয়িন িবধায় বািষক গাপনীয় অ েবদন েযাজ  নয় মেম মাণক ও া া হণ বক িনেদশ েম
ডািসয়ার  করা হেলা। 

৩০-৯-২০২১

জনাব ফাহিমদা মাহজাবীন, ি তীয় সিচব ( সক িশ ণ 
ও র ার), জাতীয় রাজ  বাড, ঢাকা।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১১.২০.১৮৩/১ তািরখ: ১৫ আি ন ১৪২৮
৩০ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ, ঢাকা।
২) ডািসয়ার কিপ।

৩০-৯-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 

www.ird.gov.bd
ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৩৯ তািরখ: 
০৪ লাই ২০২১

২০ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগার ীআবগার ী) ) ক াডােররক াডােরর   ০১০১  ( ( একএক) ) জনজন   কমকতারকমকতার   ২০২০২০২০   স ােলরসােলর   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়
অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

:  ায়ন ও অভ রীণ িনরী া কিমশনােরট, ঢাকা এর প  নং-২য়/ই -২৯ (৫) ও /এিসআর/২০০৪
(অংশ-১)/২০০৫, তািরখ: ২০/০৬/২০২১ ি :।

     উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর িনে বিণত কমকতার নােমর
পাে  বিণত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা।

ক
◌্
র
ম

কমকতার নাম, পদিব ও েডশন ন র এিসআর এর সময়কাল

০১. চৗ রী মারইয়াম মাক রাত
সহকারী কিমশনার
২৯৯

২৬.০৮.২০২০ হেত ০৩.১২.২০২০

৪-৭-২০২১

জনাব----------------------------------------------------
-।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৩৯/১ তািরখ: ২০ আষাঢ ়১৪২৮
০৪ লাই ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

১



৪-৭-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 
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ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৫৪ তািরখ: 
০৮ আগ  ২০২১

২৪ াবণ ১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগার ীআবগার ী) ) ক াডােররক াডােরর   ০১০১  ( ( একএক) ) জনজন   কমকতারকমকতার   ২০২০২০২০   স ােলরসােলর   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়
অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

: জাতীয় রাজ  বােডর প  নং-০৮.০১.০০০০.০০৬.০২.২১.-৬০, তািরখ: ০৬.০৭.২০২১ ি :।
         
            উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর ০১ (এক) জন
কমকতার ২০২০ সােলর বািষক গাপনীয় অ েবদন িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা।

ম কমকতার নাম, পদিব ও েডশন ন র এিসআর এর সময়কাল
০১. মা: শওকাত হােসন

কিমশনার
৫২

০৯.০৭.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৮-৮-২০২১

জনাব 
...........................................................................................................।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৫৪/১ তািরখ: ২৪ াবণ ১৪২৮
০৮ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা , অভ রীণ স দ িবভাগ।

৮-৮-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 

www.ird.gov.bd
ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৭১ তািরখ: 
১৮ মাচ ২০২১

৪ চ  ১৪২৭

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগািরআবগাির ) ) ক াডােররক াডােরর   ০২০২  ( ( ইই ) ) জনজন   কমকতারকমকতার   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়   অ েবদনঅ েবদন
ডািসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

: কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, রাজশাহী এর প  নং-২(১৫)/ গাপনীয়/এিসআর/ক াডা/পাট-
২/২০০৪/৩৭,তািরখ: ০১-০৩-২০২১ ি :।

              উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত িন বিণত কমকতাগেণর নােমর পাে  উে িখত
সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা।

: নং কমকতার নাম ও পদবী েডশন ন র এিসআর এর সময়কাল
০১. সয়দ মাকাে স হােসন

উপ কিমশনার
২৪২ ০১.০৭.২০২০- ৩১.১২.২০২০

০২. মিম ল ইসলাম 
সহকারী কিমশনার

৩৪৪ ২৩.০৩.২০২০- ৩১.১২.২০২০

১৮-৩-২০২১

জনাব, ..................................................

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৭১/১(২) তািরখ: ৪ চ  ১৪২৭
১৮ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ

১৮-৩-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব
১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 
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ভবন নং-৬ (১৫ তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

গাপনীয়

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৪৩২ তািরখ: 
১৪ জা য়াির ২০২১

৩০ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় ২০১৯২০১৯  ওও  ২০২০২০২০   স ােলরসােলর   গাপনীয়গাপনীয়   অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।
: কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, রং র এর প  নং-০৮.০১.৮৫০০.২৯৯.২১.০০১.১৯, তািরখঃ

০৫-১০-২০২০ ি :

        উপ ◌্  িবষয় ও ে র পিরে ি েত িন বিণত কমকতার নােমর পাে  বিনত সমেয়র গাপনীয় অ েবদন
িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা: 

ম কমকতার নাম ও পদবী পিরিচিত ন র এিসআর এর সময়কাল
১. ফাহাদ আল ইসলাম,

 উপ কিমশনার
 ২২৩

৩০০২২৩ ০১-০৯-২০১৯ 
হেত

 ৩১-১২-২০১৯
২. ইমাম গা ালী

 উপ কিমশনার
 ২৭৩

৩০০২৭৩ ০১-১-২০২০ 
হেত

 ৩১-৮-২০২০
৩. এ. ক. এম. খায় ল বাসার

 সহকারী কিমশনার
- ০১-০১-২০২০ 

হেত
 ২০-০৮-২০২০

১৪-১-২০২১

িবতরণ :
১) জনাব ফাহাদ আল ইসলাম, উপ কিমশনার, ভ াট 
কিমশনােরট, রং র;
২) জনাব ইমাম গা ালী, উপ কিমশনার, কা মস ব  
কিমশনােরট, ঢাকা;
৩) জনাব এ. ক. এম. খায় ল বাসার, সহকারী 
কিমশনার, কা ম হাউস, আইিসিড, কমলা র।  

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮
ফ া : ০২-৯৫৪০৩০৩

৩০ পৗষ ১৪২৭. ১



ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৪৩২/১(৪) তািরখ: ৩০ পৗষ ১৪২৭
১৪ জা য়াির ২০২১

অ িলিপ: 
১) সদ , বাড/  শাসন, জাতীয় রাজ  বাড
২) অিতির  সিচব, এিসআর এর ি গত কমকঅভ রীণ স দ িবভাগ;
৩) সিচব এিসআর এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ;
৪) ডািসয়ার কিপ।

১৪-১-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

. ২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 
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ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৮৪ তািরখ: 
১১ এি ল ২০২১

২৮ চ  ১৪২৭

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগার ীআবগার ী) ) ক াডােররক াডােরর   ০৩০৩  জনজন   কমকতারকমকতার   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়   অ েবদনঅ েবদন
ডািসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

: কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, রাজশাহী এর প
নং-২(১৫)০১/ গাপনীয়/এিসআর/ক াডার/পাট-২/২০০৪/২০, তািরখ: ০৮/০২/২০২১ ি :।

   উপ  িবষেয়র পিরে ি েত কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, রাজশাহী
এর িনে া  ০৩ (িতন) জন কমকতার নােমর পােশ বিণত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন িনেদশ েম ডািসয়ার  
করা হেলা।

            
ম

কমকতার নাম, পদিব ও েডশন 
ন র

এিসআর এর সময়কাল

০১. এিদপ িব াহ
উপ কিমশনার
১৮১

২৬.০১.২০২০ হেত ১২.১১.২০২০

০২. মা: জািহ ল ইসলাম
উপ কিমশনার
১৯২

০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

০৩. মা: মেহদী হাসান
সহকারী কিমশনার (চ: দা:)

০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

১১-৪-২০২১

জনাব,---------------------------------------------------।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৮৪/১ তািরখ: ২৮ চ  ১৪২৭
১১ এি ল ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

১



১১-৪-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 

www.ird.gov.bd
ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০০১.২১.১১৮ তািরখ: 
০৮ ন ২০২১

২৫ জ  ১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগািরআবগাির ) ) ক াডােররক াডােরর   ০৫০৫ ( ( াচাচ) ) জনজন   কমকতারকমকতার   ২০২০২০২০   স ােলরসােলর   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়
অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

       উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর ০৫ ( াচ) জন কমকতার নােমর পাে  বিণত
সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন হণ বক িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা।

ম কমকতার নাম, পদিব ও েডশন 
ন র

এিসআর এর সময়কাল

০১. কামনাশীষ
উপ কিমশনার

েডশন-১৮৮

০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০২. ফােতমা খায় ন র
উপ কিমশনার

েডশন-২৪৩

০১-০১-২০২০ হেত ২৪-১২-২০২০

০৩. মা: আহসান উ াহ
উপ কিমশনার 

েডশন-২৭৭

০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৪. মাছা: আয়শা িসি কা
সহকারী কিমশনার

েডশন-৩২২

০১-০১-২০২০ হেত ২৪-১২-২০২০

০৫. এইচ এম কিবর
সহকারী কিমশনার

েডশন-৩৫৯

০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

৮-৬-২০২১

জনাব-----------------------------------------------------
--।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০০১.২১.১১৮/১ তািরখ: ২৫ জ  ১৪২৮
০৮ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১



১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

৮-৬-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 

www.ird.gov.bd
ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৮৫ তািরখ: 
১২ এি ল ২০২১

২৯ চ  ১৪২৭

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগার ীআবগার ী) ) ক াডােররক াডােরর   ০৬০৬  ( ( ছয়ছয়) ) জনজন   কমকতারকমকতার   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়   অ েবদনঅ েবদন
ডািসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

    উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর িনে বিণত ০৬ (ছয়) জন কমকতার নােমর পােশ
বিণত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা।

ম কমকতার নাম, পদিব ও েডশন ন
র

এিসআর এর সময়কাল

০১. মা: মা ল কিরম
সদ  (কা মস) (িপআরএল)
২৭

০১-০১-২০২০ হেত ৩০-১০-২০২০

০২. জািকয়া লতানা
কিমশনার
৩৮

০১-০১-২০২০ হেত ১৪-০৯-২০২০

০৩. মাহা দ ফাই র রহমান
কিমশনার (চ: দা:)
৮৭

০৫-০২-২০১৯ হেত ৩১-১২-২০২০

০৪. মাহা দ নয়া র রহমান
অিতির  মহাপিরচালক (অিতির  ক
িমশনার)
৯১

২২-০৩-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৫. মানস মার বমন
 কিমশনার/পিরচালক

১৪৪

১৮-০৮-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৬. মাছা: শািকলা পারভীন
 পিরচালক (চ: দা:)

১৫৯

২২-০৩-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

১২-৪-২০২১

জনাব,----------------------------------------------------
-----।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

২৯ চ  ১৪২৭১



ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৮৫/১ তািরখ: ২৯ চ  ১৪২৭
১২ এি ল ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

১২-৪-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 

www.ird.gov.bd
ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৫৭ তািরখ: 
১৪ মাচ ২০২১

২৯ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগার ীআবগার ী) ) ক াডােররক াডােরর   কমকতােদরকমকতােদর   এিসআরএিসআর   ডা িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।
: ০৮.০০.০০০০.০৩৮.১২.০০৬.২১.৫০  ২৫ ফ যা়ির ২০২১ 

            উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর ০৭ (সাত) জন কমকতার নােমর পাে
বিণত সমেয়র এিসআর এর সকল ত ািদ স কভােব িলিপব  থাকায় তােদর এিসআর িনেদশ েম ডািসয়ার  করা
হেলা।

ম কমকতার 
নাম, পদিব 
ও েডশন 
ন র

এিসআর এর 
সময়কাল/বছর

অ েবদনাধীন 
কমকতা 
ক ক 
এিসআর 
দািখেলর 
তািরখ

অ েবদনকারী 
ও 

িত া রকারী 
কমকতার 

া র ও সীল

দ
 

ন র

অ েবদনকারী কমকতার 
ম

িত া রকারী 
কমকতার 
ম

িব প 
ম

এ 
িবভােগর 
ম

০১. মাহা দ 
আির ল 
ইসলাম

 
কিমশনার 
(চলিত 
দািয় )
১৬১

২৯-০১-২০১৯
হেত
৩১-১২-২০১৯

৩০-০১-২০২০ আেছ ৯৪ িতিন একজন ধীমান 
কমকতা।

- নাই -

০২. মা: ল 
আিমন
ড  

কিমশনার
১৫৫

০১-০১-২০১৭
হেত
৩১-০৭-২০১৭

০১-০১-২০১৮ আেছ ৯৮ িতিন একজন িবনয়ী ও 
দ  কমকতা।

তার পশাগত 
দ তা 
অন সাধারণ।

নাই -

০৩. সাধন মার 

 
কিমশনার 
(চলিত 
দািয় )
১৫৭

২৮-০১-২০১৯
হেত
৩১-০৫-২০১৯

১২-০২-২০২০ আেছ ৯৫ একজন মধাবী 
কমকতা।

িতিন একজন 
অত  দ  ও 
অিভ  
কমকতা।

নাই -

১



০৪. এস এম 
শাম ামান

 
কিমশনার 
(চলিত 
দািয় )
১৬৫

২৯-০১-২০১৯
হেত
০৩-০৬-২০১৯

০১-০১-২০২০ আেছ ৯৬ একজন দ , পির মী, 
মধাবী ও কমঠ 

কমকতা।

িতিন একজন 
অত  দ  ও 
অিভ  
কমকতা।

নাই -

০৫. মাহা দ 
মাহ ব 
হাসান

 
কিমশনার 
(চলিত 
দািয় )
১৬৬

০১-০১-২০১৯
হেত
২২-০৭-২০১৯

৩১-০১-২০২০ আেছ ৯৬ িতিন অত  মধাবী ও 
অ গত কমকতা।

িতিন একজন 
অত  দ  ও 
অিভ  
কমকতা।

নাই -

০৬. হা দ 
মাহ জ 
আহমদ

 
কিমশনার 
(চলিত 
দািয় )
১৬৮

০১-০৯-২০১৯
হেত
৩১-১২-২০১৯

১৫-০১-২০২০ আেছ ৯৬ দািয়  পালেন আ িরক 
ও িব তা, আ গত  

শংসনীয়।

- নাই -

০৭. এইচ এম 
শির ল 
হাসান

 
কিমশনার 
 (চলিত 
দািয় )
১৬৩

২৮-০১-২০১৯
হেত
৩১-০৫-২০১৯

১২-০২-২০২০ আেছ ৯৫ একজন মধাবী 
কমকতা।

িতিন একজন 
অত  দ  ও 
অিভ  
কমকতা।

নাই -

১৪-৩-২০২১

জনাব-----------------------------------------------------
---------------।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.৫৭/১ তািরখ: ২৯ ফা ন ১৪২৭
১৪ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

২



১৪-৩-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

৩



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 

www.ird.gov.bd

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৫৫ তািরখ: 
০৮ আগ  ২০২১

২৪ াবণ ১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগার ীআবগার ী) ) ক াডােররক াডােরর   ১০১০  ( ( দশদশ) ) জনজন   কমকতারকমকতার   ২০২০২০২০   স ােলরসােলর   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়
অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

: জাতীয় রাজ  বােডর প  নং-০৮.০১.০০০০.০০৬.০২.২১.-৫৯, তািরখ: ২০.০৬.২০২১ ি :।

           উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর িনে া
কমকতাগেণর নােমর পাে  বিণত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন (এিসআর) িনেদশ েম ডািসয়ার
করা হেলা।

ম কমকতার নাম ও পদিব েডশন ন র এিসআর এর সময়কাল
০১. গালাম মা: নীর

কিমশনার (চ: দা:)
৩১ ০১.০১.২০২০ হেত ০৬.০৭.২০২০

০২. ড. মই ল খান
মহাপিরচালক

৪০ ০১.০১.২০২০ হেত ৩০.০৬.২০২০

০৩. মা: মা বা আলী
মহাপিরচালক

৪৭ ০১.০১.২০২০ হেত ০৩.০৯.২০২০

০৪. মা: শওকাত হােসন
কিমশনার

৫২ ০৯.০৭.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

০৫. মা: বলাল হাসাইন চৗ রী
কিমশনার

৫৫ ০১.০১.২০২০ হেত ৩০.০৬.২০২০

০৬. ওয়ািহদা রহমান চৗ রী
কিমশনার

৫৭ ২৩.০৩.২০২০ হেত ১৪.০৯.২০২০

০৭. মা: আিজ র রহমান
কিমশনার

৫৯ ০১.০১.২০২০ হেত ০৭.০৭.২০২০

০৮. শওকত আলী সাদী
কিমশনার (চ: দা:)

৬৯ ০১.০১.২০২০ হেত ১৪.০৯.২০২০

০৯. শামীম আরা বগম
অিতির  কিমশনার

১০৩ ০১.০৩.২০২০ হেত ১৪.০৯.২০২০

১০. মা: বশীর আহেমদ
অিতির  কিমশনার

৯৭ ০১.০১.২০২০ হেত ১৪.০৯.২০২০

৮-৮-২০২১
১



জনাব
..........................................................।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৫৫/১ তািরখ: ২৪ াবণ ১৪২৮
০৮ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ।

৮-৮-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২
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ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০০১.২১.১২৮ তািরখ: 
১৪ ন ২০২১

৩১ জ  ১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগািরআবগাির ) ) ক াডােররক াডােরর   ০৭০৭ ( ( স াতসাত ) ) জনজন   কমকতারকমকতার   ২০২০২০২০   স ােলরসােলর   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়
অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

: জাতীয় রাজ  বােডর প  নং-০৮.০১.০০০০.০০৬.০২.২১-৫৬, তািরখ: ১৮/০৫/২০২১ ি :।
      উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর িনে বিণত কমকতােদর নােমর
পাে  বিণত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন হণ বক িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা।

ম কমকতার নাম, পদিব ও েডশন 
ন র

এিসআর এর সময়কাল

০১. হােসন আহমদ
কিমশনার

েডশন-৪৩

০১-০১-২০২০ হেত ০৬-০৭-২০২০
১২-০৭-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০২. ইসমাইল হােসন িসরাজী
কিমশনার

েডশন-৬২

০১-০১-২০২০ হেত ০৫-১২-২০২০

০৩. মাবারা খানম কিমশনার 
েডশন-৮১

১৬-০৩-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৪. মাহা দ ৎফর রহমান
কিমশনার

েডশন-৭৯

০১-০১-২০২০ হেত ১৪-০৯-২০২০

০৫. মাহা দ আকবর হােসন
কিমশনার (চ: দা:)

েডশন-৮৯

০৩-০৩-২০২০ হেত ২১-১১-২০২০

০৬. ড. নািহদা ফিরদী
অিতির  কিমশনার

েডশন-১২১

০১-০১-২০২০ হেত ০৫-০৮-২০২০

০৭. এেকএম ল দা আজাদ
থম সিচর
েডশন-৯৯

০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

১৪-৬-২০২১
কানাই লাল শীল

িসিনয়র সহকারী সিচব

১



জনাব-----------------------------------------------------
---।

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০০১.২১.১২৮/১ তািরখ: ৩১ জ  ১৪২৮
১৪ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

১৪-৬-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২
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ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৬২ তািরখ: 
১৬ আগ  ২০২১

১ ভা  ১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগার ীআবগার ী) ) ক াডােররক াডােরর   ১৯১৯  ( ( উ িনশউিনশ) ) জনজন   কমকতারকমকতার   ২০২০২০২০   স ােলরসােলর   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়
অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

: জাতীয় রাজ  বােডর প  নং-০৮.০১.০০০০.০০৬.০২.০১.২১-৫১, তািরখ: ১২-০৫-২০২১ ি :।

           উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর িনে া
কমকতাগেণর নােমর পাে  বিণত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন (এিসআর) িনেদশ েম ডািসয়ার
করা হেলা।

মম ক মক ত ারক মক ত ার   ন ামন াম  ওও   প দ িবপ দ িব   েড শনেড শন   ন রন র এ িস আ রএ িস আ র   এরএর   স ময়ক ালস ময়ক াল
০১.  ড. মা: সিহ ল হক 

 কিমশনার
২৮ ২৩-০৩-২০২০ হেত ২৯-১০-২০২০

০২.  এস এম মা ন কবীর
 কিমশনার 

৩০ ০১-০১-২০২০ হেত ০৯-০৭-২০২০
০৯-০৭-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৩.  গালাম মা: নীর 
 কিমশনার (চ: দা:)

৩১ ০৭-০৭-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৪.  এ ক এম ামান
 কিমশনার

৩৫ ০১-০১-২০২০ হেত ০৫-১১-২০২০

০৫.  মা: শিফ ল ইসলাম
 কিমশনার

৩৬ ০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৬.  মাহা দ এনা ল হক 
 কিমশনার

৩৯ ১৭-০৯-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৭.  মা: মাহ ামান
 কিমশনার

৪১ ০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৮.  ফারজানা আফেরাজ 
 কিমশনার 

৪৩ ০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

০৯.  কাজী মা ািফ র রহমান 
 কিমশনার

৪৯ ০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

১০.  মাহা দ আহসা ল হক
 কিমশনার

৫০ ০১-০১-২০২০ হেত ২৯-১০-২০২০

১১.  মাহা দ বলাল হাসাইন চৗ রী
 কিমশনার

৫৫ ০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

১২.  মা: মায়াে ম হােসন
 কিমশনার

৫৬ ০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

১৩.  মা: আিজ র রহমান
 কিমশনার 

৫৯ ০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

১৪.  মাহা দ ফখ ল আলম
 কিমশনার

৬২ ০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

. ১



১৫.  ৎফর রহমান 
 কিমশনার

৬৫ ১৭-০৯-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

১৬.  তাসিমনা হােসন না
 কিমশনার

৬৬ ০১-০১-২০২০ হেত ১৪-০৯-২০২০

১৭.  শওকত আলী সাদী 
 কিমশনার (চ: দা:)

৬৯ ১৭-০৯-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০

১৮.  হা দ জািকর হােসন 
 কিমশনার (চ: দা:)

৭০ ০১-০১-২০২০ হেত ১৪-০৯-২০২০

১৯.  মা: সাম ল ইসলাম
 কিমশনার (চ: দা:)

৭৪ ১০-০৭-২০২০ হেত ০৫-১১-২০২০

১৬-৮-২০২১

জনাব ................................................।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৬২/১ তািরখ: ১ ভা  ১৪২৮
১৬ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ।

১৬-৮-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

. ২
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ভবন নং-৬ (১৫ তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

গাপনীয়

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৯ তািরখ: 
০৩ মাচ ২০২১

১৮ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় ২০১৯২০১৯  স ােলরসােলর   গাপনীয়গাপনীয়   অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।
: জাতীয় রাজ  বাড, ঢাকাে এর ারক ন র: ০৮.০১.০০০০.০০৪.০৪.০০৩.২০১৬/২৯৪; তািরখ: ২৭ আগ

২০২০

        উপ ◌্  িবষয় ও ে র পিরে ি েত িন বিণত কমকতার নােমর পাে  বিনত সমেয়র গাপনীয় অ েবদন
িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা: 

ম কমকতার নাম, পদিব ও েডশন ন র এিসআর এর সময়কাল
১. ম. সিফউ ামান

অিতির  কিমশনার, ১০০
২২/৭/
২০১৮ 
হেত 
৩১/১
২/২০
১৮

০১/০
১/২০
১৯ 

হেত 
০৪/১
২/২০
১৯

২. িময়া মা: আ  ওবায়দা
অিতির  কিমশনার, ১২০

২০১৯

৩. ড. আ  র রােশদ আহে দ
অিতির  কিমশনার, ১১০

২২/০
১/২০
১৯

৪. মাহা দ সিফউর রহামান
  কিমশনার (চলিত দািয় ), ১৩৭

১/১/২
০১৯ 
হেত 
১৭/৪/
২০১৯

. ১



৫. আ ল রশীদ িময়া  কিমশনার, ১৫৬ ২৩/৭
/২০১

৯ 
হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

৬. সরাত জাহান
  কিমশনার (চলিত দািয় ) ১৭০

২৮/৭
/২০১

৯ 
হেত 
০১/১
২/২০
১৯

৭. আহেম র রজা চৗ রী
  কিমশনার (চলিত দািয় ), ৩৬৮

১/১/২
০১৯ 
হেত 
৩১/৮
/২০১

৯
৮. কাজী রজাউল হাসান উপ কিমশনার, ২৪১ ১/১০/

২০১৯ 
হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

৯. হা দ ছয় ল আলম
 উপ কিমশনার, ২৫১

১/৪/২
০১৯ 
হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

১০. ফিরদা ইয়াসিমন
উপ কিমশনার, ২৩৬

০৭/০
২/২০
১৯ 

হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

১১  মাসা: ইফেতখার জাহান
 উপ কিমশনার, ২৬৮

০১/০
১/২০
১৯ 

হেত 
১৯/০
৯/২০
১৯

. ২



১২ অেথেলা চৗ রী
 উপ কিমশনার, ২৪৭

১/১/২
০১৯ 
হেত 
৩/৮/
২০১৯
৪/৮/
২০১৯ 
হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

১৩ হা দ মাহ জ আহমদ
 উপ কিমশনার ১৬৮ 

১/১/২
০১৯ 
হেত 
৩১/৮
/২০১

৯
১৪ এ ক এম লতান মাহা দ

 উপ কিমশনার, ২২৯
১৮/৮
/২০১

৯ 
হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

১৫ ফাহাদ আল ইসলাম উপ কিমশনার ২২৬ ১/১/২
০১৯ 
হেত 
৩১/৮
/২০১

৯
১৬ রািক ল হাসান, উপ কিমশনার, ১৭৭ ১৭/০

২/২০
১৯ 

হেত 
৩১/৮
/২০১

৯
১৭ ি া িব াস

 উপ কিমশনার, ২১৪
২০১৯

১৮ মাহা দ সােজ ল হক
 সহকারী কিমশনার ১৪৩

২৫/২
/২০১

৯ 
হেত 
১৯/৯/
২০১৯

. ৩



২৪/৯/
২০১৯ 
হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

১৯ আলমগীর েসন
সহকারী কিমশনার, ৩৬৯

১/৮/২
০১৯ 
হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

২০ মা: জািকর হােসন
সহকারী কিমশনার, ৩৩৭

১/১/২
০১৯ 
হেত 

২/৯/২
০১৯

২১ ভাত মার িসংহ
সহকারী কিমশনার ৩০৮

১/৮/২
০১৯ 
হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

২২ রবী  মার িসংহ
সহকারী কিমশনার ৩৮৫

১৪/৮/
২০১৯ 
হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

২৩ মৗ মী সরকার
সহকারী কিমশনার ৩২৭

০৭/০
১/২০
১৯ 

হেত 
১৯/০
৯/২০
১৯

২৪ চৗ রী মারইয়াম মাক রাত
সহকারী কিমশনার, ২৯৯

০১/১
০/২০
১৯ 

হেত 
৩০/০
৯/২০
১৯

১/১/২
০১৯ 
হেত 

৩০/০
৯/২০
১৯

. ৪



২৫ আলী রজা হায়দার
সহকারী কিমশনার ৩০২

২৫/৮
/২০১

৯ 
হেত 
৩১/২
/২০১

৯
২৬ মা: আ ল কালাম আজাদ

 সহকারী কিমশনার ৩৪২
১৯/৮/
২০১৮ 
হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

২৭ শ ফতা মাহজাবীন
সহকারী কিমশনার ৩৬৫

১/১/২
০১৯ 
হেত 
১৯/৯/
২০১৯

২৮ মেনায়ারা আ ার
সহকারী কিমশনার ৩৫৪

০১/০
৮/২০
১৯ 

হেত 
 ৩১/১
২/২০
১৯

২৯ ন নাহার িসি কা
 সহকারী কিমশনার

০১/০
৮/২০
১৯ 

হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

৩০ আব র হা ান চৗ রী
সহকারী কিমশনার (চলিত দািয় )

২০১৯

৩১ মা: শাহ আলম
সহকারী কিমশনার (চলিত দািয় )

৫/৩/
২০১৯ 
হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

৩২ ইয়াছিমন আ ার শাহ র
 সহকারী কিমশনার (চলিত দািয় )

০১/০
৮/২০
১৯ 

হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

. ৫



৩৩ মা: ামান হাওলাদার
সহকারী কিমশনার (চলিত দািয় )

১৩/০
৫/২০
১৯ 

হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

৩৪ মা: শাহজাহান
সহকারী কিমশনার (চলিত দািয় )

১৩/০
৫/২০
১৯ 

হেত 
৩১/১
২/২০
১৯

৩৫ রওশন আ ার খান িসে ম এনািল ২০১৯
৩৬ মায়াে ম হােসন

সহকারী কিমশনার (চলিত দািয় )
২০১৯

৩৭ মা: আিজজ আহমদ সহকারী া ামার ২০১৯

৩-৩-২০২১

জনাব, ................................
............................

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮
ফ া : ০২-৯৫৪০৩০৩

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৯/১ তািরখ: ১৮ ফা ন ১৪২৭
০৩ মাচ ২০২১

অ িলিপ: 
১) সিচব, এিসআর এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ।

৩-৩-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

. ৬



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 

www.ird.gov.bd

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৫৬ তািরখ: 
০৮ আগ  ২০২১

২৪ াবণ ১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগার ীআবগার ী) ) ক াডােররক াডােরর   ৬ ১৬ ১  ( ( একষিএকষি ) ) জনজন   কমকতারকমকতার   ২০২০২০২০   স ােলরসােলর   ব া িষকবািষক
গাপনীয়গাপনীয়   অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

: জাতীয় রাজ  বােডর প  নং-০৮.০১.০০০০.০১১.০১.০৮৩.১৯.(অংশ-১)-৩০২, তািরখ: ০৯.০৬.২০২১ ি :।

        উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর িনে া  কমকতাগেণর
নােমর পাে  বিণত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন (এিসআর) িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা।

ম কমকতার নাম ও পদিব েডশন ন র এিসআর এর সময়কাল
০১. খােলদ মাহা দ আ  হােসন

অিতির  কিমশনার
৭৮ ০৩.০৩.২০২০ হেত ০৯.০৭.২০২০

০৯.০৭.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০
০২. হা দ রােশ ল আলম

অিতির  কিমশনার
৮০ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

০৩. ড. নািহদা ফিরদী
অিতির  কিমশনার

৮৪ ০৬.০৮.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

০৪. ম. সিফউ ামান
অিতির  কিমশনার

৮৬ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

০৫. মা: মাহ ল হক ঞঁা
অিতির  কিমশনার

৮৯ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

০৬. িমজা সিহ ামান
অিতির  কিমশনার

৯০ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

০৭. কাজী হ দ িজয়াউ ীন
অিতির  কিমশনার

৯৩ ১১.০৮.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

০৮. ড. আ  র রােশদ আহে দ
অিতির  কিমশনার

৯৬ ০৬.০৮.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

০৯. মা: জািকর হােসন
অিতির  কিমশনার

৯৭ ২২.০৩.২০২০ হেত ০৯.০৭.২০২০
০৯.০৭.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

১০. মা: আ ল মা ান সরদার
অিতির  কিমশনার

১০০ ০১.০৯.২০১৯ হেত ৩১.১২.২০১৯
০১.০১.২০২০ হেত ০৩.১২.২০২০

১১. শামীম আরা বগম
অিতির  কিমশনার

১০৩ ০১.০১.২০১৯ হেত ২৬.১২.২০১৯

১২. হাছান হ দ তােরক িরকাবদার
অিতির  কিমশনার

১০৮ ২২.০৩.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

১৩. মাহা দ হাসমত আলী
অিতির  কিমশনার

১০৯ ২২.০৩.২০২০ হেত ১৩.০৮.২০২০

১৪. মীলা সরকার
অিতির  কিমশনার

১১২ ০১.০৭.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

১



১৫. ড. মাহা দ তা ল ইসলাম
অিতির  কিমশনার

১১৭ ২২.০৩.২০২০ হেত ০৩.১১.২০২০

১৬. মাহা দ ছালাউি ন িরপন
সহকারী কিমশনার

১১৮ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.০৮.২০২০

১৭. হা: মাহ র রহমান
অিতির  কিমশনার (চ: দা:)

১১৯ ০১.০১.২০২০ হেত ১৪.০৫.২০২০

১৮. মা: শিফ র রহমান
 কিমশনার

১২৬ ০১.০১.২০২০ হেত ০৮.০৭.২০২০

১৯. নািহদ নওশাদ ল
 কিমশনার

১২৭ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

২০. মানস মার বমন
 কিমশনার

১৩০ ০১.০১.২০২০ হেত ১৩.০৮.২০২০

২১. মা: িমলন শখ
 কিমশনার

১৩৪ ০১.০১.২০২০ হেত ৩০.০৯.২০২০

২২. মাহা দ তফিছর উি ন ঞঁা
 কিমশনার

১৩৬ ০১.০১.২০২০ হেত ১০.০৮.২০২০

২৩. আ ল রশীদ িময়া
 কিমশনার

১০৭ ০১.০১.২০২০ হেত ০৯.০৭.২০২০
১০.০৭.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

২৪. এস এম শাম ামান
 কিমশনার

১৫১ ০১.০১.২০২০ হেত ১০.০৮.২০২০

২৫. হা দ মাহ জ আহমদ
 কিমশনার

১৫৪ ০১.০১.২০২০ হেত ৩০.০৬.২০২০

২৬. মা: লৎ ল কিবর
 কিমশনার (চ: দা:)

১৫৫ ২৩.০৩.২০২০ হেত ০৫.১১.২০২০

২৭. মাহা দ বা ী শাহিরয়ার িসি কী
 কিমশনার

১৫৯ ০১.০১.২০২০ হেত ০৬.০৮.২০২০

২৮. রািক ল হাসান
উপ কিমশনার

১৬৩ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

২৯. রজভী আহে দ
উপ কিমশনার

১৬৮ ০৩.০৩.২০২০ হেত ৩১.০৮.২০২০
০১.০৯.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৩০. মা: সাই র রহমান
উপ কিমশনার

১৭২ ০১.০৮.২০১৮ হেত ৩১.১২.২০১৮

৩১. মা: জাহা ীর আলম
উপ কিমশনার

১৮০ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.০৮.২০২০

৩২. আ  হািনফ মাহা দ আব ল আহাদ
সহকারী কিমশনার

১৮৬ ০১.০১.২০২০ হেত ০৫.০৮.২০২০
১৭.০৮.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৩৩. িনঝর আহেমদ
উপ কিমশনার

১৯৭ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৩৪. ি া িব াস
উপ কিমশনার

২০০ ০১.০১.২০২০ হেত ২৫.০৮.২০২০

৩৫. নাজ ন নাহার কায়সার
উপ কিমশনার

২০১ ০১.০১.২০২০ হেত ০৫.১১.২০২০

৩৬. মা: আল-আিমন
উপ কিমশনার

২০২ ০১.০১.২০২০ হেত ১০.০৮.২০২০
১১.০৮.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৩৭. বানা ইয়াসিমন
উপ কিমশনার

২০৩ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৩৮. মাহা দ নািহ বী
উপ কিমশনার

২০৭ ১৬.০৩.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

২



৩৯. ফাহাদ আল ইসলাম
উপ কিমশনার

২১২ ০৪.০৯.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০
০১.০১.২০২০ হেত ০৩.০৯.২০২০

৪০. এ, ক, এম, লতান মাহা দ
উপ কিমশনার

২১৫ ০১.০১.২০২০ হেত ১০.০৮.২০২০
১১.০৮.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৪১. িব াল হােসন
উপ কিমশনার

২১৬ ০১.০১.২০২০ হেত ০৩.০৯.২০২০

৪২. চপল চাকমা
উপ কিমশনার

২১৯ ১৬.০৯.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৪৩. পারেভজ রজা চৗ রী
উপ কিমশনার

২৩১ ০৬.০৯.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৪৪. সাইদ আহেমদ েবল
উপ কিমশনার

২৩২ ১৩.০৯.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৪৫. কাম ল ইসলাম
উপ কিমশনার

২৩৪ ০১.০১.২০২০ হেত ৩০.০৬.২০২০
৩০.০৬.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৪৬. কাজী ইরাজ ইশিতয়াক
উপ কিমশনার

২৩৬ ০১.০১.২০২০ হেত ০৩.০৯.২০২০

৪৭. সরাত জাহান
উপ কিমশনার

২৩৯ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৪৮. তানভীর আহে দ
উপ কিমশনার

২৪০ ০১.০৯.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৪৯. মা: সােহল রানা
উপ কিমশনার

২৪৫ ১৪.০৯.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৫০. ফরেদৗসী মাহ ব
উপ কিমশনার

২৪৬ ০১.০১.২০২০ হেত ০৫.১১.২০২০

৫১. অেলাক মার হাজরা
উপ কিমশনার

২৫০ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৫২. মা: সাই ল হক
উপ কিমশনার

২৬০ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৫৩. মাহা দ মহরাজ-উল-আলম স াট
উপ কিমশনার

২৬১ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৫৪. স ীিত ামািণক
ি তীয় সিচব

২৬৬ ১৯.০৮.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৫৫. নাজ ন নাহার
সহকারী কিমশনার

২৭৬ ০১.০৫.২০১৮ হেত ৩১.০৭.২০১৮

৫৬. চৗ রী মারইয়াম মাক রাত
সহকারী কিমশনার

২৮৩ ০১.০১.২০২০ হেত ২৫.০৮.২০২০

৫৭. এইচ. এম. আহসা ল কবীর
সহকারী কিমশনার

২৯৪ ০১.০১.২০২০ হেত ১০.০৯.২০২০

৫৮. মা: আ ল কালাম আজাদ
সহকারী কিমশনার

৩২৬ ০১.০১.২০১৯ হেত ০৫.০৮.২০১৯

৫৯. হ দ মিহ উি ন
সহকারী কিমশনার

৩২৯ ০১.০১.২০২০ হেত ০৫.১১.২০২০

৬০. ন নাহার িলিল
সহকারী কিমশনার

৩৪০ ০১.০১.২০১৯ হেত ৩১.০৫.২০১৯

৬১. মা: আব ল কাই ম
সহকারী কিমশনার

৩৫৫ ০১.০১.২০২০ হেত ৩১.১২.২০২০

৩



৮-৮-২০২১

জনাব ...............................................................

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৫৬/১ তািরখ: ২৪ াবণ ১৪২৮
০৮ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ।

৮-৮-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

৪



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

অভ রীণ স দ িবভাগ 
এিসআর শাখা 

www.ird.gov.bd
ভবন নং-৭ (৩য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৪৩ তািরখ: 
০৪ লাই ২০২১

২০ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( (   ওও  আবগার ীআবগার ী) ) ক াডােররক াডােরর   ১৯৮১৯৮  ( ( একশতএকশত   আটান ইআটান ই) ) জনজন   কমকতারকমকতার   ব া িষকবািষক  গাপনীয়গাপনীয়
অ েবদনঅ েবদন   ড া িসয়ার করণডািসয়ার করণ ।।

: জাতীয় রাজ  বােডর প  নং-০৮.০১.০০০০.০১৯.০১.০৮৩.১৯ (অংশ-১).৩০২, তািরখ: ০৯/০৬/২১ ি :।
    উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত িবিসএস (  ও আবগারী) ক াডােরর ১৯৮ (একশত আটা ই) জন
কমকতার নােমর পাে  বিণত সমেয়র বািষক গাপনীয় অ েবদন হণ বক িনেদশ েম ডািসয়ার  করা হেলা:

ম কমকতার নাম, পদিব ও 
েডশন ন র

এিসআর এর সময়কাল

০১. সয়দ আিতকর রহমান
অিতির  কিমশনার
৮৭

০১.০১.২০২০
হেত

০৫.১১.২০২০
০২. মাহা দ মাহ ল হাসান

অিতির  কিমশনার
৯১

২৫.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০৩. তাসিন র রহমান

অিতির  কিমশনার
৯২

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৮.২০২০
০৪. কাজী হ দ িজয়াউ ীন

অিতির  কিমশনার
৯৩

০১.০১.২০২০
হেত

১০.০৮.২০২০
০৫. খ কার নাজ ল হক

অিতির  কিমশনার
৯৫

১৬.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০৬. অ ণ মার িব াস

অিতির  কিমশনার
৯৯

০১.০১.২০২০
হেত

০৫.১১.২০২০
০৭. এস, এম সােহল রানা

অিতির  কিমশনার
১০২

০১.০৭.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০৮. মাহা দ শিফ উি ন

অিতির  কিমশনার
১০৫

২২.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০৯. মাহা দ হাসমত আলী

অিতির  কিমশনার
১০৯

১৬.০৮.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০

১



১০. মা: খায় ল কিবর িময়া
অিতির  কিমশনার
১১৫

০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৬.২০২০

১১. মাহা দ সালাউি ন িরপন
অিতির  কিমশনার
১১৮

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১২. হা: মাহ র রহমান

অিতির  কিমশনার
১১৯

১৮.০৫.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৩. ড. মা: নয়া ল ইসলাম

অিতির  কিমশনার
১২০

০৭.০৭.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৪. মাহা দ সিফউর রহমান

অিতির  কিমশনার
১২৩

০১.০১.২০২০
হেত

০৬.০৭.২০২০
১৫. মাহা দ সােজ ল হক

সহকারী কিমশনার
১২৯

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৬. মাহা দ সিলম শখ

 কিমশনার (চ: দা:)
১৩২

০১.০১.২০১৯
হেত

৩১.১২.২০১৯
০১.০১.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৭. মীর আ  আ াহ আল-সাদাত
 কিমশনার (চ: দা:)

১৩৩

০১.০১.২০২০
হেত

০৮.০৭.২০২০
১৮. মাহা দ তফিছর উি ন ঞঁা

 কিমশনার (চ: দা:)
১৩৬

১৩.০৮.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৯. মা: তাফােয়ল আহেমদ

 কিমশনার (চ: দা:)
১৩৭

০৬.০৮.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
২০. মা: িমনহাজ উি ন

 কিমশনার (চ: দা:)
১৩৮

০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৬.২০২০
০১.০৭.২০২০

হেত
১৭.১১.২০২০

২১. মা: ল আিমন
 কিমশনার (চ: দা:)

১৪১

২৫.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
২২. সাধন মার 

 কিমশনার (চ: দা:)
১৪৩

১৮.০৮.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০১.০১.২০২০

হেত
৩১.০৭.২০২০
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২৩. মাহা দ আির ল ইসলাম
 কিমশনার (চ: দা:)

১৪৭

২৫.০৩.২০২০
হেত

০৪.০৭.২০২০
২৪. খািদজা আখতার

 কিমশনার (চ: দা:)
১৪৮

০১.০১.২০২০
হেত

০৬.০৮.২০২০
০৯.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

২৫. এইচ এম শির ল ইসলাম
 কিমশনার (চ: দা:)

১৪৯

০১.০১.২০২০
হেত

১০.০৮.২০২০
১৯.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

২৬. মাহা দ মাহ  হাসান
 কিমশনার (চ: দা:)

১৫২

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
২৭. িসফাই-ই-মিরয়ম

 কিমশনার (চ: দা:)
১৫৩

১৬.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
২৮. সরাত জাহান

 কিমশনার (চ: দা:)
১৫৬

০১.০৭.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮
০১.০২.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

২৯. মা: শাম ল আেরিফন খান
 কিমশনার (চ: দা:)

১৫৭

১৯.০৮.২০১৯
হেত

৩১.১২.২০১৯
২৪.০৩.২০২০

হেত
১২.০৭.২০২০
১২.০৭.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৩০. মাহা দ বা ী শাহিরয়ার 
িসি কী

 কিমশনার (চ: দা:)
১৫৯

২৩.০৮.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০

৩১. আেয়শা আ ার
উপ কিমশনার 
১৬০

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৩২. মা: শাহী র কবীর পােভল

উপ কিমশনার 
১৬১

২৫.০৮.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮
৩৩. মা: তােরক হাসান

উপ কিমশনার 
১৬২

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৫.২০২০
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০১.০৬.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৩৪. রািক ল হাসান

উপ কিমশনার 
১৬৩

০১.০৯.২০১৯
হেত

৩১.১২.২০১৯
৩৫. রািফয়া লতানা

উপ কিমশনার 
১৬৪

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৩০.০৪.২০২০

হেত
৩১.০৮.২০২০

৩৬. আকতার হােসন
উপ কিমশনার 
১৬৫

০৮.০৩.২০২০
হেত

১৯.১১.২০২০
৩৭. মাহা দ নািজউর রহমান িময়া

উপ কিমশনার 
১৬৬

০১.০১.২০২০
হেত

১৭.১১.২০২০
৩৮. মা: দেলায়ার হােসন

উপ কিমশনার 
১৬৯

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০১.০১.২০২০

হেত
৩১.০৮.২০২০

৩৯. মাসা: সারিমন আ ার 
ম মদার
উপ কিমশনার 
১৭০

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৮.২০২০

৪০. মন দাশ
উপ কিমশনার 
১৭১

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৪১. মা: সাই র রহমান

উপ কিমশনার 
১৭২

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০১.০১.২০২০

হেত
৩১.০৮.২০২০

৪২. মিহব র রহমান ঞা
উপ কিমশনার 
১৭৩

০১.০৮.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০১.০১.২০২০

হেত
৩১.০৭.২০২০

৪৩. কামনাশীষ
উপ কিমশনার 
১৭৪

০১.০৮.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮
৪৪. হা দ ইমিতয়াজ হাসান

উপ কিমশনার 
১৭৪

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০

৪



৪৫. মা: হািফ ল ইসলাম
উপ কিমশনার 
১৭৬

০১.০১.২০১৯
হেত

৩১.০৩.২০১৯
৪৬. হাসনাইন মাহ দ

উপ কিমশনার 
১৭৭

০১.০৮.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০১.০১.২০২০

হেত
৩১.০৭.২০২০

৪৭. ইসরাত জাহান মিন
উপ কিমশনার 
১৭৯

২২.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৪৮. মা: জাহা ীর আলম

উপ কিমশনার 
১৮০

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৪৯. মাহা দ সালাহউি ন িরজভী

উপ কিমশনার 
১৮১

০১.১০.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৫০. মাছা: শািমমা জসিমন

উপ কিমশনার 
১৮২

০৪.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০১.০১.২০২০

হেত
০৩.০৯.২০২০

৫১. মা: শাফােয়ত হােসন
উপ কিমশনার 
১৮৩

১৪.০৬.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০১.০১.২০২০

হেত
০৩.০৬.২০২০
২৬.০৮.২০১৯

হেত
৩১.১২.২০১৯

৫২. মা: সােজ ল হক
উপ কিমশনার 
১৮৪

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৫৩. মা: মােলকীন নািসর আক

সহকারী কিমশনার 
১৮৫

০১.০১.২০২০
হেত

১০.০৯.২০২০
৫৪. আ  হািনফ মাহা দ আব ল 

আহাদ
সহকারী কিমশনার 
১৮৬

১৮.০৩.২০১৯
হেত

১৭.১০.২০১৯

৫৫. মা: িমজা র রহমান
উপ কিমশনার 
১৮৭

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৫৬. হা দ কাম ল হাসান

উপ কিমশনার 
১৮৮

২৫.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০

৫



৫৭. ইসরাত জাহান মা
উপ কিমশনার 
১৮৯

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৫৮. মা: পােয়ল পাশা

উপ কিমশনার 
১৯০

০১.০১.২০২০
হেত

২০.০৫.২০২০
০৬.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৫৯. িকেশায়ার িশিরন
উপ কিমশনার 
১৯১

০১.০১.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮
০৫.০১.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৬০. মা: র-উি ন িমলন
উপ কিমশনার 
১৯২

০৫.০১.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮
৬১. মা: আ ল আলীম

উপ কিমশনার 
১৯৩

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৮.২০২০
১৩.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৬২. কা ন রাণী দ
উপ কিমশনার 
১৯৫

০৩.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৬৩. মা: িরয়া ল ইসলাম

উপ কিমশনার 
১৯৬

০১.০১.২০২০
হেত

১০.০৮.২০২০
১১.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৬৪. মা: শািকল খ কার
উপ কিমশনার 
১৯৯

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৬৫. ি া িব াস

উপ কিমশনার 
২০০

২৬.০৮.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৬৬. নাজ ন নাহার কায়সার

উপ কিমশনার 
২০১

০১.০১.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮
৬৭. মা: আল-আিমন

উপ কিমশনার 
২০২

১৩.০৮.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০২০
৬৮. মা: এনা ল হক

উপ কিমশনার 
২০৪

০১.০১.২০১৮
হেত

৩০.০৬.২০১৮

৬



০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৮.২০২০
০৭.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৬৯. এস এম শামী র রহমান
উপ কিমশনার 
২০৫

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৭০. মাহা দ মা র রহমান

উপ কিমশনার 
২০৬

০১.০১.২০২০
হেত

১৬.০৮.২০২০
১৭.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৭১. তপন চ  দ
উপ কিমশনার 
২০৮

০৪.০৩.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮
০১.০১.২০২০

হেত
০২.০৭.২০২০
০৩.০৭.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৭২. মা: ফখ ল আিমন চৗ রী
উপ কিমশনার 
২০৯

০৩.০৩.২০২০
হেত

২৭.০৮.২০২০
৭৩. মা: খায় ল আলম

উপ কিমশনার 
২১০

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৭৪. মা: বা ল ইকবাল

উপ কিমশনার 
২১১

০৬.০১.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮
০১.০১.২০২০

হেত
৩০.০৭.২০২০
৩১.০৭.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৭৫. িব াল হােসন
উপ কিমশনার 
২১৬

০১.০১.২০১৮
হেত

০২.০৮.২০২০
০১.০১.২০১৯

হেত
৩১.১২.২০১৯
১৩.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৭



৭৬. শােহদ আহেমদ
উপ কিমশনার 
২১৭

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৭৭. িনতীশ িব াস

উপ কিমশনার 
২১৮

১৪.০৫.২০১৯
হেত

৩১.১২.২০১৯
০১.০১.২০২০

হেত
৩১.০৭.২০২০
০১.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৭৮. চপল চাকমা
উপ কিমশনার 
২১৯

০১.০১.২০২০
হেত

২১.০৬.২০২০
৭৯. এিবিলন সাংমা

উপ কিমশনার 
২২০

০৮.০৩.২০২০
হেত

০১.০৯.২০২০
৮০. ফিরদা ইয়াসমীন

উপ কিমশনার 
২২২

২৭.০২.২০২০
হেত

১৯.১২.২০২০
৮১. রাখসানা খা ন

উপ কিমশনার 
২২৪

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৭.২০২০
০৬.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৮২. শা  পাল
উপ কিমশনার 
২২৫

০১.০৯.২০১৯
হেত

৩১.১২.২০১৯
০১.০৮.২০১৮

হেত
৩১.১২.২০১৮

৮৩. মা: িরয়া ল ইসলাম
উপ কিমশনার 
২২৬

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৮৪. কাজী রজাউল হাসান

উপ কিমশনার 
২২৭

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৮৫. সয়দ মাকাে স হােসন

উপ কিমশনার 
২২৮

০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৬.২০২০
৮৬. ফােতম খায় ন র

উপ কিমশনার 
২২৯

০১.০১.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮
৮৭. কবা ইফফাত

উপ কিমশনার 
২৩০

০১.০১.২০২০
হেত

১০.০৯.২০২০

৮



১৩.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৮৮. সাইদ আহেমদ েবল

উপ কিমশনার 
২৩২

০১.০১.২০২০
হেত

০৩.০৯.২০২০
৮৯. অেথেলা চৗ রী

উপ কিমশনার 
২৩৩

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৯০. মা: সােরায়া ল কিবর

উপ কিমশনার 
২৩৫

০১.০১.২০২০
হেত

১৬.০৮.২০২০
১৭.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৯১. কাজী ইরাজ ইশিতয়াক
উপ কিমশনার 
২৩৬

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৯২. হা দ ছয় ল আলম

উপ কিমশনার 
২৩৭

০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৬.২০২০
৯৩. তপন মার চ বত

উপ কিমশনার 
২৩৮

০৬.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৯৪. তানভীর আহেমদ

উপ কিমশনার 
২৪০

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৮.২০২০
৯৫. আেয়শা আ ার

উপ কিমশনার 
২৪২

২৫.০৩.২০২০
হেত

২৭.০৮.২০২০
৩১.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৯৬. মা: মেহ ব হক
উপ কিমশনার 
২৪৩

০৩.০৩.২০২০
হেত

২৫.০৮.২০২০
০২.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

৯৭. মা: রজাউল হক
উপ কিমশনার 
২৪৪

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
৯৮. মা: সােহল রানা

উপ কিমশনার 
১৭০

০১.০১.২০২০
হেত

১৩.০৯.২০২০
৯৯. রােবয়া খা ন

উপ কিমশনার 
২৬১

০১.০১.২০২০
হেত

১৯.০১.২০২০

৯



২০.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১০০ মা: মা ািফ র রহমান

উপ কিমশনার 
২৬২

০১.০১.২০২০
হেত

১০.০৯.২০২০
১৩.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১০১ ফিরদ-আল-মা ন
উপ কিমশনার 
২৬৩

০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৬.২০২০
০১.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১০২ মা: মিশয়ার রহমান ম ল
উপ কিমশনার 
২৬৫

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৮.২০২০
০১.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১০৩ সমরিজৎ দাস
উপ কিমশনার
২৬৬ 

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১০৪ মা: সিলম রজা

উপ কিমশনার 
২৬৭

০১.০১.২০২০
হেত

১২.০৯.২০২০
১৩.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১০৫ মাসা: ইফেতখার জাহান
উপ কিমশনার 
২৬৮

০৩.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১০৬ রেবকা লতানা

উপ কিমশনার 
২৬৯

০১.০১.২০২০
হেত

১৫.০৮.২০২০
১৬.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১০৭ সানিজদা শারিমন
উপ কিমশনার 
২৭০

০৮.০৩.২০২০
হেত

০৪.০৮.২০২০
০৯.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১০৮ মাহা দ আব স সােদক
উপ কিমশনার 
২৭১

০১.০৮.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮

১০



০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৯.২০২০
০১.১০.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১০৯ মা: শাহাদাত জািমল
উপ কিমশনার 
২৭২

২৫.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১১০ ইমাম গা ালী

উপ কিমশনার 
২৭৩

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১১১ মাহা দ মহরাজ উল-আলম 

স াট
উপ কিমশনার 
২৭৫

১৫.১০.২০১৯
হেত

৩১.১২.২০১৯
০১.০৪.২০১৬

হেত
১৮.০৮.২০১৬

১১২ মা: ফয়সাল িবন রহমান
উপ কিমশনার 
২৭৬

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১১৩ উ ম িব াস

উপ কিমশনার 
২৭৯

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০১.০১.২০১৮

হেত
১২.০৭.২০১৮

১১৪ স ীিত ামািণক
সহকারী কিমশনার 
২৮০

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৭.২০২০
১১৫ মন চাকমা

উপ কিমশনার 
২৮২

২৫.০৩.২০২০
হেত

৩০.০৮.২০২০
০১.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১১৬ সািনয়া আ ার
উপ কিমশনার 
২৮৩

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১১৭ মা: শর ি ন িমঞা

উপ কিমশনার 
২৮৪

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১১৮ কািজয়া লতানা

সহকারী কিমশনার 
২৮৫

২২.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১১৯ সাই ল আলম

উপ কিমশনার 
২৮৬

০১.০৪.২০১৬
হেত

১৮.০৮.২০১৬

১১



১২০ জাবায়দা খানম
উপ কিমশনার 
২৮৯

২৯.০৪.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১২১ উ ম চাকমা

সহকারী কিমশনার 
২৮৭

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১২২ অ পম চাকমা

সহকারী কিমশনার 
২৮৮

০১.০১.২০২০
হেত

০৭.০৯.২০২০
১৩.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০
০১.০৮.২০১৮

হেত
৩১.১২.২০১৮

১২৩ নাজ ন নাহার
সহকারী কিমশনার 
২৯২

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১২৪ রাইয়া লতানা

সহকারী কিমশনার 
২৯৩

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০

১২৫ িদপা রাণী হালদার
সহকারী কিমশনার 
২৯৪

০১.০১.২০২০
হেত

২৬.০৭.২০২০
১২৬ মা: শিহ ামান সরকার

সহকারী কিমশনার 
২৯৫

০১.০১.২০২০
হেত

২৬.০৫.২০২০
২৭.০৫.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১২৭ সাগর সন
সহকারী কিমশনার 
২৯৬

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১২৮ মা: শামীম-উল-আলম

সহকারী কিমশনার 
২৯৭

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৮.২০২০
০১.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১২৯ মাহা দ হািব র রহমান
সহকারী কিমশনার 
২৯৮

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৮.২০২০
০১.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৩০ সানিজদা খানম
সহকারী কিমশনার 
৩০০

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০

১২



১৩১ এ. ক. এম. খায় ল বাসার
সহকারী কিমশনার 
৩০১

০৬.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০১.০১.২০১৯

হেত
৩১.১২.২০১৯

১৩২ আলী রজা হায়দার
সহকারী কিমশনার 
৩০২

০১.০৮.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০১.০১.২০২০

হেত
৩১.০৭.২০২০

১৩৩ িন ণ চাকমা
সহকারী কিমশনার 
৩০৩

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৩৪ কািনজ ফারহানা িশ

সহকারী কিমশনার 
৩০৪

০১.০১.২০১৮
হেত

২৬.০৭.২০১৮
১৬.০৩.২০২০

হেত
২২.০৮.২০২০

২৩.০৮.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৩৫ মাহা দ কাউছার আলম 

পাটওয়ারী
সহকারী কিমশনার 
৩০৫

০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৭.২০২০
৩১.০৭.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৩৬ িম ল বিণক
সহকারী কিমশনার 
৩০৬

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৩৭ তানভীর আহে দ

সহকারী কিমশনার 
৩০৭

০১.০১.২০১৬
হেত

১৬.০৭.২০১৬
০১.০১.২০২০

হেত
৩০.০৬.২০২০
০১.০৭.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৩৮ ভাত মার িসংহ
সহকারী কিমশনার 
৩০৮

০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৬.২০২০
০১.০৭.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৩



১৩৯ এইচ. এম. আহসা ল কবীর
সহকারী কিমশনার 
৩১০

২০.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৪০ র-এ-হাসনা সানিজদা অন য়া

সহকারী কিমশনার 
৩১১

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৪১ মা: ইফেতখার আলম ইয়া

সহকারী কিমশনার 
৩১২

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৪২ মা: আল আিমন

সহকারী কিমশনার 
৩১৪

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৮.২০২০
০১.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৪৩ আসমা আ ার
সহকারী কিমশনার 
৩১৫

০১.০১.২০১৮
হেত

৩১.০৭.২০১৮
০১.০১.২০১৮

হেত
৩১.১২.২০১৮
০১.০৩.২০২০

হেত
৩১.০৮.২০২০

০৮.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৪৪ রবী সাহা

সহকারী কিমশনার 
৩১৬

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৭.২০২০
১২.০৮.২০২০

হেত
১৫.১১.২০২০

১৪৫ হা দ মাহ জ আলম
সহকারী কিমশনার 
৩২০

২৩.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৪৬ নাসিরন আকতার ইিত

সহকারী কিমশনার 
৩২১

০১.০১.২০২০
হেত

০৬.০৯.২০২০
০৭.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৪৭ আ াহ আল মা ন
সহকারী কিমশনার 
৩২৩

২৮.০৪.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৪৮ মা: মাহ র রহমান

সহকারী কিমশনার 
৩২৪

২৫.০৭.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮

১৪



০১.০১.২০২০
হেত

১০.০৮.২০২০
১৬.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৪৯ ওমর মিবন
সহকারী কিমশনার 
৩২৫

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৮.২০২০
০১.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৫০ নাজমা জ ািবন
সহকারী কিমশনার 
৩২৬

২৪.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৫১ শােকরা খা ন

সহকারী কিমশনার 
৩২৮

০১.০১.২০১৮
হেত

৩১.০৮.২০১৮
০১.০১.২০২০

হেত
৩১.০৮.২০২০
০১.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৫২ মহা: পারেভজ আল জামান
সহকারী কিমশনার 
৩২৯

০১.০১.২০২০
হেত

১৩.১২.২০২০

১৫৩ হািব র রহমান
সহকারী কিমশনার 
৩৩০

০১.০১.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮
০১.০১.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৫৪ মা: নয়া ল হাসান
সহকারী কিমশনার 
৩৩১

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৫৫ মা: কফােয়ত উ াহ 

ম মদার
সহকারী কিমশনার 
৩৩২

০১.০১.২০১৮
হেত

৩০.০৯.২০১৮
০১.০১.২০২০

হেত
০৭.০৯.২০২০

১৫৬ মা: ল বািসর
সহকারী কিমশনার 
৩৩৩

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৫৭ মা: সালাইমান হােসন

সহকারী কিমশনার 
৩৩৪

০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৫.২০২০

১৫



০১.০৬.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৫৮ মা: তােরক মাহ দ

সহকারী কিমশনার 
৩৩৫

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৮.২০২০
১৫৯ সাবিরনা আিমন

সহকারী কিমশনার 
৩৩৬

৩০.০৮.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৬০ মা: জািকর হােসন

সহকারী কিমশনার 
৩৩৭

১৯.০১.২০২০
হেত

২১.০৯.২০২০
২৮.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৬১ ন ন আকতার িদনা
সহকারী কিমশনার 
৩৩৮

২৫.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৬২ খািদজা পারভীন মী

সহকারী কিমশনার 
৩৩৯

১১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৬৩ তানিজলা ইয়াছিমন

সহকারী কিমশনার 
৩৪০

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৬৪ মা: বায়িজদ হােসন

সহকারী কিমশনার 
৩৪১

০১.০১.২০২০
হেত

২৬.০৮.২০২০

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৬৫ মা: আ ল কালাম আজাদ

সহকারী কিমশনার 
৩৪২

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৬৬ ি য়াংকা দাস িশ

সহকারী কিমশনার 
৩৪৩

০১.০১.২০২০
হেত

০৩.১২.২০২০
১৬৭ মা: িমজা র রহমান

সহকারী কিমশনার 
৩৪৬

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০৬.০১.২০১৮

হেত
৩১.১২.২০১৮

১৬৮ মা: আ ল বােতন
সহকারী কিমশনার 
৩৪৭

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৬৯ মাধব িবকাশ দব রায়

সহকারী কিমশনার 
৩৪৮

০১.০১.২০২০
হেত

২৫.০৮.২০২০

১৬



১৩.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৭০ ফারহানা বগম

সহকারী কিমশনার 
৩৪৯

০১.০১.২০২০
হেত

১০.০৯.২০২০
১৩.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৭১ অ পা দব
সহকারী কিমশনার 
৩৫০

০৪.০৩.২০১৮
হেত

৩০.০৬.২০১৮
১২.০৩.২০২০

হেত
২৭.০৮.২০২০
৩১.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৭২ মা: আ ল হা ান
সহকারী কিমশনার 
৩৫২

২২.০৩.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৭৩ জ ে ছা

সহকারী কিমশনার 
৩৫৩

০১.০৯.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৭৪ মেনায়ারা আ ার

সহকারী কিমশনার 
৩৫৪

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৭৫ আন মান আরা আ ার

সহকারী কিমশনার 
৩৫৫

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০

১৭৬ ন নাহার িলিল
সহকারী কিমশনার 
৩৫৬

০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৭.২০২০
০৪.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৭৭ পায়ন চাকমা
সহকারী কিমশনার 
৩৫৭

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৭৮ আহেম র রজা চৗ রী

সহকারী কিমশনার 
৩৫৮

০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৬.২০২০
০১.০৭.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৭৯ ি  রায়
সহকারী কিমশনার 
৩৬০

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০

১৭



১৮০ আরিজনা খা ন
সহকারী কিমশনার 
৩৬১

৩১.০৮.২০২০
হেত

২৫.০১.২০২০
১৮১ িমজা রােফজা লতানা

সহকারী কিমশনার 
৩৬২

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৮২ মাহা দ সাই র রহমান

সহকারী কিমশনার 
৩৬৩

০১.০১.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮
১৮৩ শ ফতা মাহজাবীন

সহকারী কিমশনার 
৩৬৫

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৮৪ িময়া মা: নাজ ল হক

সহকারী কিমশনার 
৩৬৬

০১.০১.২০১৮
হেত

৩১.১২.২০১৮
০১.০১.২০২০

হেত
১৫.১২.২০২০

১৮৫ শখ মা: মা র রহমান
সহকারী কিমশনার 
৩৬৭

০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৯.২০২০
২০.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৮৬ এ. এস. এম. নাজ ল হক 
িশ ল
সহকারী কিমশনার 
৩৬৮

০১.০১.২০২০
হেত

১৬.০৯.২০২০
১৭.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৮৭ আলমগীর েসন
সহকারী কিমশনার 
৩৬৯

০১.০১.২০২০
হেত

৩০.০৬.২০২০

০১.০৭.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
০১.০৭.২০১৮

হেত
৩১.১২.২০১৮

১৮৮ িশদা খা ন
সহকারী কিমশনার 
৩৭০

০১.০১.২০২০
হেত

১০.০৯.২০২০
১১.০৯.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৮৯ রজাউল কিরম
সহকারী কিমশনার 
৩৭২

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০

১৮



১৯০ শরীফ মাহা দ ফয়সাল
সহকারী কিমশনার 
৩৭৩

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.০৮.২০২০
১৯১ েলখা খানম

সহকারী কিমশনার 
৩৭৬

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৯২ মা: িব াল হােসন

সহকারী কিমশনার 
৩৭৮

০৩.১৬.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৯৩ উে  নািহদা আ ার

সহকারী কিমশনার 
৩৭৯

২৫.০৩.২০২০
হেত

৩০.০৬.২০২০
০১.০৭.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৯৪ মা: আ ল কােশম
সহকারী কিমশনার 
৩৮০

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৯৫ সে াষ সেরন

সহকারী কিমশনার 
৩৮২

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৯৬ ণয় চাকমা

সহকারী কিমশনার 
৩৮৩

০১.০১.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০
১৯৭ মা: আিম ল ইসলাম

সহকারী কিমশনার 
৩৮৪

০১.০১.২০২০
হেত

১০.০৮.২০২০
০১.০৮.২০২০

হেত
৩১.১২.২০২০

১৯৮ রবী  মার িসংহ
সহকারী কিমশনার 
৩৮৫

০১.০১.২০২০
হেত

০২.০৭.২০২০

০১.০৭.২০২০
হেত

৩১.১২.২০২০

৪-৭-২০২১

জনাব-----------------------------------------------------
-।

কানাই লাল শীল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০২০৮

২০ আষাঢ ়১৪২৮১৯



ারক ন র: ০৮.০০.০০০০.০৪৫.২১.০১২.২০.১৪৩/১(২) তািরখ: ২০ আষাঢ ়১৪২৮
০৪ লাই ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (এিসআর) এর ি গত কমকতা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) ডািসয়ার কিপ।

৪-৭-২০২১
কানাই লাল শীল 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২০


