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ধফলয়: ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়  কর্তকৃ ভাভরা ভধনটধযাং াংক্রান্ত ২৬/০৭/২০১৭ তাধযদখ অনুধিত বায 

কামধৃফফযণী। 
 

বাধত  :  সয়দ আফদুর ভমভন, অধতধযক্ত ধচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়। 
 

তাধযখ  :  ২৬/০৭/২০১৭ ধিস্টাব্দ। 
 

স্থান  :  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য বা কক্ষ,  ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 
 

  (উধস্থত দস্যগদণয তাধরকা ধযধষ্ট-‘ক’ তত যধক্ষত আদছ)  

 
 
 

বাধত উধস্থত করদক শুভবচ্ছা জাধনদয় বায কাজ শুরু কদযন। অত:য বাধতয অনুভমতক্রদভ উধচফ 

(আইন) জনাফ এ, এভ াইফুর াান বায আভরাচ্যসূমচ্ অনুমায়ী ম যায়ক্রভভ উস্থান কভযন। 

০২। ধফগত বায কামধৃফফযণী বায় উস্ান কযা য় এফাং তা তকান প্রকায াংদাধনী ব্যধতদযদক বায় ধনধিত কযা 

য়। 

০৩। বায় ধফগত বায ধদ্ধান্তগুদরা বায় উস্ান কযা য়। উধচফ (আইন) জানান তম, অমধকাাং মদ্ধাভেয উয 

দপ্তয/াংস্াগুভরা অগ্রগমতয তথ্যামদ প্রেযণ কভযভেন মা বায় মাৃদরাচনা কযা য়।  এছাড়া ধকছু ধকছু ধদ্ধান্তমূ ফাস্তফায়ন 

অগ্রগধত চরভান আদছ ভদভ ৃাংধিষ্ট দপ্তয/াংস্ায প্রধানগণ বাদক অফধত কদযন।  

 

০৪. ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ও অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থায তভাট ভাভরায তথ্য: 

 

দপ্তয/াংস্থা/ 

মযদপ্তয/ 

অমধদপ্তয/ 

প্রফাড য এয নাভ 

ভাভরায াংখ্যা ফতযভান ভাভ আগত প্রভাট ভাভরা মনষ্পমি ভা 

প্রভল 

প্রমডাং 

ভাভরায 

াংখ্যা  উচ্চ 

আদারত 

মনম্ন 

আদারত 

উচ্চ 

আদারত 

মনম্ন 

আদারত 

উচ্চ 

আদার

ত 

(ভে) 

মনম্ন 

আদারত 

(ভে) 

উচ্চ 

আদারত 

(মফভে) 

ধনম্ন 

আদারত 

(মফভে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ধফদজএভধ ৩৯৪ ৭৬০ ২ ১৩ ১১৬৯ ০১ ০৭ ০১ ০২ ১১৫৮ 

ধফদজধ (ধফলুপ্ত) ৮৭ ১৮৪ ০১ ০০ ২৭২ ০০ ০০ ০১ ০০ ২৭১ 

ধফটিএভধ ১০৯ ১৯৮ ০২ ০২ ৩১১ ০০ ০২ ০০ ০০ ৩০৯ 

ফাাংরাদদ তাঁত 

তফাড ৃ

০৮ ০৪ ০০ ০০ ১২ ০০ ০০ ০০ ০০ ১২ 

াট অধধদপ্তয ১৫ ১৯ ১৮ ০০ ৫২ ০০ ০১ ০০ ০০ ৫১ 

ফাাংরাদদ তযভ 

উন্নয়ন তফাড ৃ

০৯ ১৮ ০০ ০০ ২৭ ০০ ০০ ০০ ০০ ২৭ 

ফস্ত্র ধযদপ্তয ০৭ ০০ ০০ ০০ ০৭ ০০ ০০ ০০ ০০ ০৭ 

ধফএআযটিআই ০১ ০২ ০০ ০০ ০৩ ০০ ০০ ০০ ০০ ০৩ 

http://www.motj.gov.bd/


আদভজী ন্প ধর: ০৬ ১০ ০০ ০০ ১৬ ০০ ০০ ০০ ০০ ১৬ 

ধরকুইদডন তর ০৮ ১৭ ০০ ০০ ২৫ ০১ ০১ ০০ ০০ ২৩ 

প্রভাট= ৬৪৪ ১২১২ ২৩ ১৫ ১৮৯৪ ০২ ১১ ০৩২ ০২ ১৮৭৭ 
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০৫. বাধত কর দপ্তয/াংস্ায প্রধানগণদক ভাভরায অগ্রগধত ম্পদক ৃঅফধত কযায জন্য অনুদযাধ জানাদর াংস্া 

প্রধানগণ ভাভরায অগ্রগধত বায় উস্ান কদযন। বায় ধফদজএভধয প্রধতধনধধ জানান তম, তায াংস্ায় গত ভাদ আগত 

ভাভরায  াংখ্যা উচ্চ আদারদত ০২টি  ও ধনম্ন আদারদত ১৩টি তভাট ভাভরায াংখ্যা ১১৬৯ টি। তন্দে উচ্চ আদারদত যায় 

ধফদজএভধয দক্ষ ধগদয়দছ ০২টি এফাং ধফদক্ষ ০৩টি । ধনম্ন আদারদত যায় দক্ষ ০৯ টি এফাং ধফদক্ষ ০৪ টি । ভা তদল 

তধডাং যদয়দছ ১১৫৮টি। বাধত যকাদযয ধফদক্ষ যায় ওয়া ভাভরায ধফলদয় ধক ধযদণয ব্যফস্া গ্রণ কযা দয়দছ তায 

অগ্রগধত জানদত চাইদর ধফদজএভধয প্রধতধনধধ জানান তম, যকাদযয ধফদক্ষ ভাভরাগুদরায ধফলদয় আীর দাদয়য কযা দয়দছ। 

ধতধন আযও জানান তম, ইদতাপূদফকৃায বায় ভাভরায গুরুত্ব ধফদফচনায় আীর দাদয়য কযায ধফলদয় ধদ্ধান্ত ধছর। এ তপ্রধক্ষদত 

বাধত ফদরন তম,  ভাভরায গুরুত্ব ধফদফচনায়  নয়, কর ভাভরায তক্ষদেই দফাৃচ্চ  আদারত মনৃ্ত প্রধতদ্বধিতা  কযদত দফ। 

বাধত এখন তথদক ধফদজএভধ কর দপ্তয/াংস্া প্রধানদদয যকাদযয ধফদক্ষ তঘাধলত যাদয়য তক্ষদে কর ভাভরায 

দফাৃচ্চ আদারত মনৃ্ত প্রধতদ্বধিতা কযায যাভ ৃপ্রদান কদযন। বাধত ধফদজএভধয ভাভরা ধনষ্পধিয তক্ষদে আযও মত্নফান 

ওয়ায যাভ ৃপ্রদান কদযন।   

 

     তচয়াযম্যান, ধফদজধ বায় জানান তম, তায াংস্ায় উচ্চ আদারদত ০১ টি ভাভরা এদদছ পদর তভাট ভাভরায াংখ্যা 

দাধড়দয়দছ ২৭২টি । অন্যধদদক উচ্চ আদারদতয ধফদক্ষ ০১টি যায় তঘাধলত দয়দছ। ভা তদল তধডাং আদছ ২৭১টি। বাধত 

ধফদক্ষ তঘাধলত ভাভরায যাদয়য ব্যাাদয দ্রুত আধর কযায যাভ ৃপ্রদান কদযন এফাং ভাভরা ধনষ্পধিয ায বৃধদ্ধদত দচষ্ট 

থাকায জন্য তচয়াযম্যান, ধফদজধদক অনুদযাধ জানান।   

 

ধফটিএভধয আইন কভকৃতাৃ বায় জানান তম, এ ভাদ উচ্চ আদারদত ০২টি এফাং ধনম্ন আদারদত ০২টি নতুন ভাভরা 

আায় তভাট ভাভরায াংখ্যা ৩১১টি । অন্যধদদক ধনম্ন আদারদত ০২টি ভাভরা ধফটিএভধয দক্ষ ধনষ্পধি দয়দছ। ভা তদল 

তধডাং আদছ ৩০৯টি । বাধত ভাভরা ধনষ্পধিয ায বৃধদ্ধ কযায জন্য ধফটিএভধয আইন কভকৃতাৃদক ধনদদৃ প্রদান কদযন।  

 

      তাঁত তফাড ৃএয আইন কভকৃতাৃ বায় জানান তম, তায াংস্থায় গত ভাদ ভাভরা ধছর ১২টি। নতুন তকান ভাভরা 

আদধন ফা নতুন তকান ভাভরা ধনষ্পধি য়ধন। ভা তদল তধডাং ভাভরায াংখ্যা ১২টি । তকান ধনষ্পধি তনই। বাধত ভাভরা 

ধনষ্পধিয ায বৃধদ্ধ কযায জন্য আইন কভকৃতাৃদক ধনদদৃনা প্রদান কদযন।  

 

      াট অধধদপ্তয এয আইন কভকৃতাৃ জানান তম, তায দপ্তদয এ ভাদ নতুন ভাভরা এদদছ ১৮টি । ১৮টি  তভাট 

ভাভরায াংখ্যা ৫২টি । ০১টি ভাভরা ধনম্ন আদারদত ধনষ্পধি দয়দছ । ভা তদল তধডাং ভাভরায াংখ্যা ৫১টি । তদফ আইন 

কভকৃতাৃ জানান তম, একই তনচাদযয তফ কদয়কটি তভাকদ্দভা উচ্চ আদারদত শুনানীয জন্য গ্রণ কযা দয়দছ । মা ধনষ্পধি দর 

তফ ধকছু ভাভরা কদভ মাদফ। বাধত একই তনচাদযয ভাভরাগুদরা একটি আদারদত স্থানান্তযপূফকৃ শুনানীয ব্যফস্থা কদয ভাভরা 

ধনষ্পধিয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য াট অধধদপ্তদযয আইন কভকৃতাৃদক যাভ ৃপ্রদান কদযন।   

ফাাংরাদদ তযভ উন্নয়ন তফাদডযৃ আইন কভকৃতাৃ বায় জানান তম, তায াংস্থায ভাভরা ধছর ২৭টি। তকান ভাভরা 

ধনষ্পধি না ওয়ায় ভাল তদল ভাভরা তধডাং আদছ ২৭টি । বাধত উচ্চ আদারদতয ধফদক্ষ তঘাধলত ওয়া যাদয়য ধফদক্ষ দ্রুত 

আধর দাদয়য এয ধনদদৃনা প্রদান কদযন। 



ফস্ত্র ধযদপ্তয, ধফএআযটিআই এফাং আদভজী ন্প এয তকান ভাভরা ধনষ্পধি তনই। বাধত াংধিষ্ট াংস্থায আইন 

কভকৃতাৃদদয ভাভরা ধনষ্পধিদত দচষ্ট ওয়ায জন্য যাভ ৃপ্রদান কদযন।  

ধরকুইদডন তদরয ২৫টি তভাকদ্দভায ভদে উচ্চ আদারদতয দক্ষ ০১টি এফাং ধনম্ন আদারদতয দক্ষ ০১টি তভাট 

০২টি ভাভরা ধনষ্পধি দয়দছ। ভা তদল তধডাং আদছ ২৩টি ভাভরা। বাধত াংধিষ্ট আইন কভকৃতাৃদক ভাভরা ধনষ্পধিয ায 

বৃধদ্ধয যাভ ৃপ্রদান কদযন। 

   

০৬. গুরুত্বপূণ ৃ৩২টি ভাভরা ভধনটধযাং াংক্রান্ত কামকৃ্রভ মাৃদরাচনা: 

 

গুরুত্বপূণ ৃ৩২টি ভাভরায কামকৃ্রভ বায় উস্থান কযা য় মা ধনম্নরূ : 

 

েমতষ্ঠাভনয নাভ: মফভজএভম 

 

ভাভরায নাং  

মভর/েমতষ্ঠাভনয নাভ 

ভাভরায মফলয় (াংভেভ) ভাভরায 

ফাদী/মফফাদী 

ভাভরা 

ভমনটমযাং 

কভ যকতযায নাভ 

 দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ 

অমপাভযয নাভ  

দফী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

(১) ধধবর আধর নাং 

৩১৭/১৫ (ধধবর 

ধটিন পয রীব টু 

আধর নাং ১২৯২/১৫ 

দত উদ্ভূত এফাং ধযট 

ধটিন নাং 

১১৯৮৮/১২ দত 

উদ্ভূত), আধর ধফবাগ, 

ফাাংরাদদ সুধপ্রভ 

তকাট।ৃ  

 
 

অথ ৃভন্ত্রণারয় কর্তকৃ তফযকাযী ধভর মূদয 

ধজওধফ তরান ভওকুদপয ধফলয়টি প্রতযাখ্যাত 

ওয়ায় তা াংধফধান অনুমায়ী তফআইনী 

উদরস্দখ কদয তানারী জুট ধভরস্ ধর: এয 

ধজওধফ তরান ৩,০৬,৩৭,৪৬৫/- টাকা + ২% 

তনার ইন্টাদযষ্ট ভওকুপ কযায ধফলদয় 

ধনদদৃনা তচদয় ধফযাষ্ট্রায়ত্ব তানারী জুট ধভরস্ 

ধর: কর্তৃক্ষ ভাননীয় াইদকাদট ৃধযট ধটিন 

নাং ১১৯৮৮/১২ দাদয়য কদযন। উক্ত ধযট 

ভাভরায় ভাননীয় আদারত গত     ৩০-০৫-১৩ 

তাধযখ শুনানীদদল তানারী জুট ধভরস্ ধর: 

এয দক্ষ অথাৃৎ যকাদযয ধফদক্ষ যায় প্রদান 

কদযন। যাদয়য ধফরুদদ্ধ ভাভান্য সুধপ্রভ তকাদটযৃ 

আধর ধফবাদগ ধধবর ধটিন পয রীব টু 

আধর নাং ১২৯২/১৫ দাদয়য কযা য়। আধর 

ধফবাগ ০৫-০৭-১৫ তাধযখ শুনানী তদল রীব 

ভঞ্জুয কদযদছন এফাং ভাভরাটিয নতুন নম্বয 

দয়দছ ধধবর আধর নাং ৩১৭/১৫।  

ধফদজএভধ 

দক্ষ 

তচয়াযম্যান -

ফনাভ- তানারী 

জুট ধভরস্ ধর: 

এয দক্ষ  

ব্যফস্থানা 

ধযচারক ও 

অন্যান্য। 

তাধভনা 

আখতায, 

অধতধযক্ত 

ধচফ (াট)  

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধচফ, ধফদজএভধ। 
২। ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ।  

(২) ধধবর আধর নাং 

৩১৫/১৫ (ধধবর 

ধটিন পয রীব টু 

আধর নাং ১২৯৪/১৫ 

দত উদ্ভূত),আধর 

ধফবাগ, ফাাংরাদদ 

সুধপ্রভ তকাট।ৃ  

 

 
 

কাদভ জুট ধভরস্ ধর: এয ধজওধফ তরান 

২,৩৪,৪১,৪৫০/- টাকা + ২% তনার ইন্টাদযষ্ট 

ভওকুপ কযায ধফলদয় ধনদদৃনা তচদয় 

ধফযাষ্ট্রায়ত্ব কাদভ জুট ধভরস্ ধর: কর্তৃক্ষ 

ভাননীয় াইদকাদট ৃধযট ধটিন নাং ১১২৭৩/১২ 

দাদয়য কদযন। উক্ত ভাভরায় ভাননীয় আদারত 

গত ৩০-০৫-১৩ তাধযখ শুনানীদদল কাদভ 

জুট ধভরস্ ধর: এয দক্ষ অথাৃৎ যকাদযয 

ধফদক্ষ যায় প্রদান কদযন। যাদয়য ধফরুদদ্ধ 

ভাভান্য সুধপ্রভ তকাদটযৃ আধর ধফবাদগ ধধবর 

ধটিন পয রীব টু আধর নাং ১২৯৪/১৫ 

দাদয়য কযা য়। আধর ধফবাগ ০৫-০৭-১৫ 

তাধযখ শুনানী তদল রীব ভঞ্জুয কদযন এফাং 

ধফদজএভধ 

ক্ষ তচয়াযম্যান 

-ফনাভ- কাদভ 

জুট ধভরস্ ধর: 

দক্ষ  

ব্যফস্থানা 

ধযচারক ও 

অন্যান্য। 

তাধভনা 

আখতায, 

অধতধযক্ত 

ধচফ (াট) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধচফ, ধফদজএভধ। 
২। ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ।  



ভাভরায নাং  

মভর/েমতষ্ঠাভনয নাভ 

ভাভরায মফলয় (াংভেভ) ভাভরায 

ফাদী/মফফাদী 

ভাভরা 

ভমনটমযাং 

কভ যকতযায নাভ 

 দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ 

অমপাভযয নাভ  

দফী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

আধর ভাভরাটিয নতুন নম্বয দয়দছ ধধবর 

আধর নাং ৩১৫/১৫।  

  



(৩) ধধবর আধর নাং 

৩১৬/১৫ (ধধবর 

ধটিন পয রীব টু 

আধর নাং ১২৯১/১৫ 

দত উদ্ভূত), আধর 

ধফবাগ, ফাাংরাদদ 

সুধপ্রভ তকাট।ৃ 

 

 
 

ন্যানার জুট ধভরস্ ধর: এয ধজওধফ তরান 

৪,৭৮,১৬,৩৭৩/- টাকা + ২% তনার ইন্টাদযষ্ট 

ভওকুপ কযায ধফলদয় ধনদদৃনা তচদয় ধফযাষ্ট্রায়ত্ব 

ন্যানার জুট ধভরস্ ধর: কর্তৃক্ষ ভাননীয় 

াইদকাদট ৃধযট ধটিন নাং ১১৯৮৮/১২ দাদয়য 

কদযন। উক্ত ভাভরায় ভাননীয় আদারত গত ৩০-

০৫-১৩ তাধযখ শুনানীদদল ন্যানার জুট ধভরস্ 

ধর: এয দক্ষ অথাৃৎ যকাদযয ধফদক্ষ যায় 

প্রদান কদযন।  যাদয়য ধফরুদদ্ধ ভাভান্য সুধপ্রভ 

তকাদটযৃ আধর ধফবাদগ ধধবর ধটিন পয 

রীব টু আধর নাং ১২৯১/১৫ দাদয়য কযা য়। 

আধর ধফবাগ ০৫-০৭-১৫ তাধযখ শুনানী তদল 

রীব ভঞ্জুয কদযদছন এফাং ভাভরাটিয নতুন নম্বয 

দয়দছ ধধবর আধর নাং ৩১৬/১৫।  

ধফদজএভধ 

ক্ষ তচয়াযম্যান 

-ফনাভ- 

ন্যানার জুট 

ধভরস্ ধর: 

দক্ষ-

ব্যফস্থানা 

ধযচারক ও 

অন্যান্য। 

তাধভনা 

আখতায, 

অধতধযক্ত 

ধচফ (াট) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধচফ, ধফদজএভধ। 
২। ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ। 

(৪) মমএরএ নাং  

২৪২৫/১৬, আমর 

মফবাগ, সুমেভ প্রকাট 

(কনদটম্পট ধটিন 

নাং ২৯৮/১২, াইদকাট ৃ

ধফবাগ উদ্ভূত) 

 

আরীভ জুট ধভরস্ ধরিঃ  ১৯৮২ াদর 

যকাদযয ধফযাষ্ট্রীয়কযণ নীধতভারায আদরাদক 

আরীভ জুট মভভরয  ব্যফস্থানা স্তান্তয কযায 

জন্য ধল্প প্রধতিান ধর: এয  ব্যফস্থানা 

ধযচারক আদফদন কদয। ব্যফস্থানা  স্তান্তয  

না কযায় াইদকাদট ৃধযট ধটিন ভাভরা নাং 

৮৯৮৫/৯৭ দাদয়য কদয এফাং দক্ষ যায় য়। 

উক্ত যাদয়য ধফরুদদ্ধ ধফদজএভধ ধধএরএ নাং 

৫১৩/০০ দাদয়য কযদর দর ভাভান্য 

আদারত আধর খাধযজ কদযন। ধযট 

ধটিদনয যায় অনুমায়ী ধভরটিয ব্যফস্থানা 

স্তান্তয  না কযায়  ধল্প প্রধতিান ধর: 

কনদটম্পট ধটিন দাদয়য কদযন। কনদটম্পট 

ভাভরায় যকাদযয দক্ষ যায় প্রদান কযায় 

ধল্প প্রধতিান ধর: আধর ধফবাদগ  ধধএরএ 

নাং ২৪২৫/১৬ দাদয়য কদযদছন। 

জগলুর ভামুদ, 

ব্যফস্থানা 

ধযচারক, ধল্প 

প্রধতিান ধর: -

ফনাভ- ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারয়, 

ধফদজএভধ 

গাং। 

  

তাধভনা 

আখতায, 

অধতধযক্ত 

ধচফ (াট) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধচফ, ধফদজএভধ। 
২। ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ।  

(৫) তদওয়ানী 

তভাকদ্দভা নাং 

৪৮৯০/০৮, ৫ভ মৄগ্ম 

তজরা জজ আদারত, 

ঢাকা।  

 
 

ধনাত জুট ধভদরয ভধতধঝদরয ১১ কাঠা ১৩ 

ছটাক জধভ তৎাংরগ্ন অন্যান্য জধভয স্বত্ব 

তঘালনায দাফীদত জননক তভাাম্মৎ জাানাযা 

তফগভ গাং এয দক্ষ ধনদয়াধজত আভদভাক্তায 

তভা: াধফবুয যভান (যাজু) গাং তদওয়ানী 

তভাকদ্দভা নাং ৪৮৯০/০৮ ভাভরা দাদয়য 

কদযন। ফাদী দক্ষয স্বাক্ষীয জফানফন্দী 

াংদাধন কযায আদফদন ও ভদঝাতা 

চুধক্তদেয মূরকধ আদারদত দাধখর কযায 

আদদ দাদনয ধনধভদি ৬ নাং ধফফাদী জননক 

পধযদ তাদদনয ধফফাদীয আদফদন নাভঞ্জুয 

কযা উক্ত চুধক্তে দাধখর দত ভাননীয় 

আদারত ফাদী ক্ষদক অব্যাধত ধদদর পধযদ 

তাদন উক্ত আদদদয ধফরুদদ্ধ ও তদ: 

৪৮৯০/০৮ নাং ভাভরায কামকৃ্রভ স্থধগদতয 

জন্য াইদকাদট ৃধধবর ধযধবন ৯৪০/১৩ 

দাদয়য কদযন। 

তভাাম্মৎ 

জাানাযা  

তফগভ গাং এয 

দক্ষ 

ধনদয়াধজত আভ 

তভাক্তায তভা: 

াধফবুয যভান 

যাজু গাং -

ফনাভ- ধচফ, 

গৃায়ণ ও 

গণপূত ৃ

ভন্ত্রণারয় গাং। 

 

নাধভা 

তফগভ 

মৄগ্মধচফ 

(াট-২) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধচফ, ধফদজএভধ। 
২। ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ।  

  



 (৬) তদওয়ানী 

তভাকদ্দভা নাং ৭০৪/১৪, 

৫ভ মৄগ্ম তজরা জজ 

আদারত, ঢাকা। 

 
 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় দত  ধনাত জুট ধভদরয 

ভধতধঝদরয জধভ (১১ কাঠা ১৩ ছটাক জধভ) 

২১-১০-১৩ তাধযদখয দেয ভােদভ চট্টগ্রাভ 

ধভধত, ঢাকাদক ৯৯ ফছদযয জন্য উক্ত জধভ 

ইজাযা প্রদান কযা য়। যফতীদত ২১-১০-১৪ 

তাধযদখ ভন্ত্রণারয়  কর্তকৃ উক্ত ইজাযা চুধক্ত 

দধরর ফাধতর কযা য়। রীজ ফাধতদরয 

ধযদপ্রধক্ষদত চট্টগ্রাভ ধভধত, ঢাকা কর্তকৃ 

ম্পধিটি তযধজধষ্ট্র রীজ দধররমূদর স্বত্বফান 

ভদভ ৃতঘালনামূরক ধডক্রী প্রদাদনয জন্য 

ভাভরাটি দাদয়য কদযন। 

চট্টগ্রাভ ধভধত, 

ঢাকা -ফনাভ- 

 ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারয়ও 

অন্যান্য। 

নাধভা 

তফগভ 

মৄগ্মধচফ 

(াট-২) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধচফ, ধফদজএভধ। 
২। ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ।  

(৭) ধযধবউ ধটিন নাং 

৩০৩/১৫ (ধধএরএ 

নাং ৯২২/১২, যীট 

ধটিন নাং- ৮১৯৪/১০ 

দত উদ্ভূত) আধর 

ধফবাগ, ফাাংরাদদ 

সুধপ্রভ তকাট।ৃ 

 
 

তফরা আটিধৃপদটক্স-তক রীজ প্রদানকৃত ৫.৩০ 

একয জধভ রীজ চুধক্তয তাৃনুমায়ী 

তপযতদদয়ায জন্য ধভর কর্তকৃ তাদদযদক 

তনাটি প্রদান কযা দর তফরা আটিধৃপদটক্স ধযট 

ধটিন নাং  ৮১৯৪/১০ দাদয়য কদয।। উক্ত 

ধযট ভাভরায় তফরা আটিধৃপদটক্স এয দক্ষ যায় 

ওয়ায় ধভর কর্তকৃ ফাাংরাদদ সুধপ্রভ তকাদটযৃ 

আধর ধফবাদগ ধধএরএ নাং ৯২২/১২ দাদয়য 

কযা য়। উক্ত ধধএরএ নাং ৯২২/১২ 

ভাভরায় ভাভান্য আদারত ১৩-০৮-১৫ 

তাধযদখ শুনানী তদল ধভদরয ধফদক্ষ যায় 

প্রদান কযায় ধভর কর্তকৃ ধযধবউ ধটিন নাং 

৩০৩/১৫ দাদয়য কযা দয়দছ।  

রধতপ ফাওয়ানী 

জুট ধভরস্ ধর: 

-ফনাভ-তফরা 

আটিধৃপদটক্স। 

জনাফ ধদরী 

কুভায াা 

অমতমযক্ত 

ধচফ (ময: 

 অমডট) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধচফ, ধফদজএভধ। 
২। ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ।  

(৮) অয ভাভরা নাং 

৮০৩/১০, ৩য় মৄগ্ম 

তজরা জজ আদারত, 

চট্টগ্রাভ। 

 
 

ধভদরয  ধফ. এ. দাগ নাং- ১৩৮, ১৩৯ এয ৩ 

একয ৩৪ তক ম্পধি স্বত্বফান ও স্বাথফৃান 

ভদভ ৃতঘালনায ধডধক্র প্রদান এফাং উক্ত জধভয 

ধফ এ খধতয়ান ভূর ভদভ ৃতঘালনা প্রদাদনয 

জন্য ভাভরাটি দাদয়য কদযন। 

 

নুরুদন্নছা তফগভ 

গাং দক্ষ 

আ.জ.ভ তভািঃ 

নাধয 

উধদ্দনগাং-

ফনাভ-আধভন 

জুট ধভল্ গাং 

জনাফ ধদরী 

কুভায াা 

অমতমযক্ত 

ধচফ (ময: 

 অমডট) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধচফ, ধফদজএভধ। 
২। ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ।  

(৯) ধধএরএ নাং 

৩৪৪৩/১৫ (এপএ নাং 

৭৫৯/৯১ দত উদ্ভূত)। 

আধর ধফবাগ, 

ফাাংরাদদ সুধপ্রভদকাট।ৃ 

 
 

 ধভদরয অধপা ৃতকায়াটাৃয াংরগ্ন ৩০ 

তাাং জধভয ভাধরকানা দাফী াংক্রাভত্ম 

ধফলদয় ভভতাজ উধদ্দন গাং তদওয়ানী 

তভাকদ্দভা নাং ০৪/৯১ দাদয়য কযদর ভাভরাটি 

খাধযজ য়। উক্ত খাধযজাদদদয তপ্রধক্ষদত 

ভভতাজ উধদ্দন গাং এয দক্ষ তায তছদর আ: 

ফাদযক ধভয়া গাং ভাননীয় াইদকাদট ৃ পাষ্ট 

আধর নাং ৭৫৯/৯১ ভাভরা কযদর তাদদয 

দক্ষ যায় ওয়ায় ধভর কর্তৃক্ষ আধর 

ভাভরাটি দাদয়য কদযন।  

কধযভ জুট 

ধভরস্ ধর: -

ফনাভ- আ: 

ফাদযক ধভয়া 

গাং 

জনাফ ধদরী 

কুভায াা 

অমতমযক্ত 

ধচফ (ময: 

 অমডট) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধচফ, ধফদজএভধ। 
২। ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ।  

েমতষ্ঠাভনয নাভ: মফটিএভম 

ভাভরায নাং  

মভর/েমতষ্ঠাভনয 

নাভ 

ভাভরায মফলয় (াংভেভ) ভাভরায 

ফাদী/মফফাদী 

ভাভরা 

ভমনটমযাং 

কভ যকতযায 

নাভ  দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ 

অমপাভযয নাভ  

দফী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

  



(১) ধধবর 

আধর- 

২৩৪/২০১৫ দত 

২৩৯/২০১৫ 

(তভাট ৬টি 

ভাভরাটি একই 

ধফলয় াংক্রান্ত 

ওয়ায় একটি 

ক্রদভ ১টি ভাভরা 

ধাদফ 

উদেধখত) 

ধফটিএভধ’য াটদখারাস্থ ওয়াযী তভৌজায় ৪.২৫৪৩ 

একয জধভ যদয়দছ। উক্ত জধভ জাতীয়কযণকৃত 

ঢাদকশ্বযী কটন ধভদরয ম্পধি। ম্পধিয ফদৃল 

তযকড ৃভানগয জধয ফা ধটি জধযদয তযকড ৃ

ধফটিএভধ’য নাদভ য়। ধফটিএভধ দত আদফদন 

ক্রদভ ৪২ ধাযায পুনিঃশুনানী গ্রন কদয তযকড ৃকযা 

য়। অনফধ দখরদাযগণ চূড়ান্ত চাৃ প্রকাদয য 

ধফটিএভধ’য জন্য ৪২ ধাযায় শুনানী গ্রদনয বফধতা 

চযাদরজ্ঞ কদয ভাভান্য াইদকাদট ৃ৬টি যীট 

ধটিন রুজু  কদয। মায যায় ধফটিএভধ’য ধফদক্ষ 

য় এফাং ধফটিএভধ ৬টি ধধবর ধটিন পয রীব 

টু আধর ভাভরা রুজু কদয। আধর শুনানী অদন্ত 

৬টি ধধবর ধটিন পয রীব টু আধর ভাভরায 

রীব ধফটিএভধ’য দক্ষ গ্রাড য়। তৎয, অে 

ধধবর আধর ৬টি ভাভরা য় মা চুড়ান্ত ধনষ্পধিয 

অদক্ষায়। 

ধফটিএভধ 

ফনাভ নাধযন 

সুরতানা, 

ধফটিএভধ 

ফনাভ তভািঃ 

ধনজাভ গাং, 

ধফটিএভধ 

ফনাভ াইদুয 

যভান গাং, 

ধফটিএভধ 

ফনাভ তভািঃ 

আবুর ফাায 

গাং, ধফটিএভধ 

ফনাভ ভঞ্জুরুর 

কধযভ গাং, 

ধফটিএভধ 

ফনাভ আদভদ 

আদযধপন। 

জনাফ তভা: 

যভজান আরী 

মৄগ্মধচফ 

(অমডট) 

জনাফ ীযজাদা ীদুর 

ারুন, মযচ্ারক 

(মযচ্ারন) 

জনাফ কাজী মপভযাজ 

প্রাভন, 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(আইন) 

 

 (২) যীট 

ধটিন-

৯৮৮০/২০১০  

খুরনা তটক্সটাইর ধভর এফাং ওধযদয়ন্ট তটক্সটাইর 

ধভর – ২টা ধভর ১৯৭০ াদর ফাদী/ধটিনায 

ভামুদ আরী মৃধায ধতা দুইটি নন-জুধডধয়ার 

স্টযাম্প এয আনদযধজষ্টাড ৃদুইটি ডকুদভন্ট এয 

ভােদভ তকনা সূদে ভাধরকানায দাফী কদয অে 

ভাভরা রুজু কদয। প্রকৃতদক্ষ, ফাদী ধভর দুইটিয 

তকনায জন্য তৎকারীন মুধরভ কভাধয়ৃার ব্যাাংক 

ফতভৃাদন রুারী ব্যাাংক তথদক ঋণ ধনদয় ক্রয় 

কদযন। তকনায য ধভর দুইটিয ভাধরক ধাদফ 

তক্রতায নাভ জদয়ন্ট স্টক তকাম্পনীদত ধনফন্ধন না 

কযায় উক্ত ক্রয় আইনধদ্ধ য়ধন। তদুধয উক্ত 

ধভর দুইটিয ধফযীদত রূারী ব্যাাংদকয দাফী 

যকায কর্তকৃ পূযণ কযা দয়দছ ধভর দুইটি 

ধনষ্কন্টক কযায স্বাদথ ৃজাতীয়কযদণয য ধ.ও.-২৭ 

এয ক্ষধতপূযণ াওয়ায ধফধান ভদত ফাদী ক্ষ 

যকাদযয ধনকট ১৯৮২ াদর ক্ষধতপূযণ দাফী 

কযদর জদয়ন্ট স্টক তকাম্পানীদত ধনফন্ধন না কযায় 

ক্ষধতপূযণ ান নাই। 

ভামুদ আরী 

মৃধা ফনাভ 

ধফটিএভধ 

জনাফ তভা: 

যভজান আরী 

মৄগ্মধচফ 

(অমডট) 

জনাফ ীযজাদা ীদুর 

ারুন, মযচ্ারক 

(মযচ্ারন) 

জনাফ কাজী মপভযাজ 

প্রাভন, 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(আইন) 

(৩) ভাভান্য 

াইদকাট,ৃ ঢাকা। 

যীট ধটিন-

৩৮৬৬/২০০৮ 

 

ধদ এধয়াটিক কটন ধভদরয াদফক ফাাংরাদদী 

ভাধরকদদয ধনকট স্তান্তয কযা য়। ধভর স্তান্তয 

চুধক্ত চযভ বাদফ বদেয পদর যকায কর্তকৃ 

ধভরটি প্রজ্ঞান জাধয কদয পুনিঃঅধধগ্রন কযা য়। 

জাধযকৃত প্রজ্ঞান এফাং পুনিঃঅধধগ্রদনয ধফরুদদ্ধ 

ধভর গ্রধতায দক্ষয ধযচারক ধাদফ দাফীদায 

জনাফ ইব্রাীভ খধরর অে ভাভরা রুজু কদযন। 

ইব্রাীভ খধরর 

ফনাভ 

ধফটিএভধ গাং। 

জনাফ তভা: 

ভধনরুজ্জাভান 

মৄগ্মধচফ 

(োন-২)  

জনাফ ীযজাদা ীদুর 

ারুন, মযচ্ারক 

(মযচ্ারন) 

জনাফ কাজী মপভযাজ 

প্রাভন, 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(আইন) 

  



(৪) ভাভান্য 

াইদকাট,ৃ ঢাকা। 

যীট ধটিন- 

৫৭৩৯/২০১৩ 

নাযায়নগঞ্জস্থ ধচিযঞ্জন কটন ধভদরয জধভদত 

তটক্সটাইর েী স্থাদনয  প্রকল্পটি ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ অনুদভাধদত। প্রকল্প ফাস্তফায়দনয 

স্বাদথ ৃউক্ত জধভদত ধতনটি পুকুয বযাদটয প্রদয়াজন 

য়। পুকুয বযাদটয জন্য তটডায আফান কযা দর 

ধযদফফাদী আইনজীফী াংগঠন তফরা ভাভান্য 

াইদকাদট ৃউক্ত পুকুয ধতনটি বযাদটয ধফরুদদ্ধ অে 

ভাভরা রুজু কদয।  পুকুয মাদত ধফটিএভধ কর্তকৃ 

বযাট কযদত না াদয তায জন্য এ ভাভরা। 

ধযদফফাদী 

আইনজীফী 

াংগঠন তফরা 

ফনাভ 

ধফটিএভধ গাং। 

জনাফ তভা: 

ভধনরুজ্জাভান 

মৄগ্মধচফ 

(োন-২) 

জনাফ ীযজাদা ীদুর 

ারুন, মযচ্ারক 

(মযচ্ারন) 

জনাফ কাজী মপভযাজ 

প্রাভন, 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(আইন) 

(৫) ভাভান্য 

াইদকাট,ৃ ঢাকা। 

যীট ধটিন- 

৭৫২৪/২০১৪ 

চট্টগ্রাভস্থ বাধরকা উদরন ধভদরয উদ্বৃি ৩.৯০ একয 

জধভ তটডাদযয ভােদভ ধফধক্র কযা য়। ধফধক্রত 

উদ্বৃি জধভয তটডাদয প্রাপ্ত দয এয দ্বাযা যকাদযয 

স্বাথ ৃক্ষুন্ন দয়দছ। এ তপ্রধক্ষদত ভন্ত্রণারয় দত ধফধক্র 

ফাধতদরয জন্য যকায ধদ্ধান্ত গ্রন কদয। ধদ্ধান্ত 

ভদত ভন্ত্রণারয় দত ে প্রযণ কযা য়।    উক্ত 

ধফধক্র ফাধতর আদদদয ধফরুদদ্ধ তক্রতা প্রধতিান অে 

যীট ধটিন রুজু কদয। 

স্মাট ৃধজন্প ধরিঃ 

ফনাভ 

ধফটিএভধ গাং। 

প্রফগভ 

প্রাভরী 

মযীন 

আভভদ 

মৄগ্মধচফ 

(ফাদজট) 

জনাফ ীযজাদা ীদুর 

ারুন, মযচ্ারক 

(মযচ্ারন) 

জনাফ কাজী মপভযাজ 

প্রাভন, 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(আইন) 

(৬) তদওয়ানী 

তভাকদ্দভা নম্বয-

১০/১৯৯৮ (নতুন 

নম্বয-

২০৩/২০১৬)। 

ধফটিএভধ’য ওয়াযী তভৌজায াটদখারাস্থ ম্পধিয 

অনফধ দখরদাযগন ধম্মধরত বাদফ তদওয়ানী 

তভাকদ্দভা দাদয়য কদযন। ভাভরাটিভত অনফধ 

দখরকাযগণ  দীঘ যধদন মাফৎ ফফাভয দাফীভত 

যকাযী মূভে মায মায দখরীয় জমভ তাভদয মনকট  

স্তােভযয দাফী জামনভয়ভেন। 

জনাফ আব্দুর 

জধরর ফনাভ 

ধফটিএভধ। 

প্রফগভ 

প্রাভরী 

মযীন 

আভভদ 

মৄগ্মধচফ 

(ফাদজট) 

জনাফ ীযজাদা ীদুর 

ারুন, মযচ্ারক 

(মযচ্ারন) 

জনাফ কাজী মপভযাজ 

প্রাভন, 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(আইন) 

 

প্রধতিাদনয নাভ: ধফদজধ (ধফলুপ্ত) 

 

ভাভরায নাং  

মভর/েমতষ্ঠাভনয 

নাভ 

ভাভরায মফলয় (াংভেভ) ভাভরায 

ফাদী/মফফাদী 

ভাভরা 

ভমনটমযাং 

কভ যকতযায 

নাভ  দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ 

অমপাভযয নাভ  

দফী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

(১)  রীব টু 

আীর নাং-

২২০৮/১৩ 

 

ইউধনবাৃদর জুট তেডা ৃধরিঃ নাভীয় ম্পধিয 

ভামরকানা াংক্রাে ভাভরা। 

ফাদী-ধধনয়য 

কাযী ধচফ , 

ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারয় গাং 

ধফফাদী-দতযন্দ্র 

কৃষ্ণ তচৌিঃ 

জনাফ তগৌতভ 

কুভায 

বট্টাচাম,ৃ 

মৄগ্ম-ধচফ 

(াট-৩)  

জনাফ প্রভাোঃ লুৎপয 

যভান, ম, 

(২)  এপ,এ নাং -

৩০৫/০৪  

 

প্রভা য যাজা জানকী নাথ যায় নাভীয় াংস্থায 

ম্পমিয ভামরকানা াংক্রাে ভাভরা। 

ফাদী-াজী 

ভনসুয আভভদ 

গাং মফফাদী -

মফভজম গাং 

জনাফ তগৌতভ 

কুভায 

বট্টাচাম,ৃ 

মৄগ্ম-ধচফ 

(াট-৩) 

ঐ 

(৩) এপ,এ,টি নাং-

১০৫/২০০৫ 

এপ.এ.নাং-৪৯/০৫ 

 

নাযায়ণগঞ্জ তজরা য টানফাজায স্থ অফধস্থত তযরী 

কুরী ফাগাদন য ম্পধিয ভাধরকানা াংক্রাে 

ভাভরা।  

ফাদী-ধফদজধ 

গাং, ধফফাদী-

তগারাভ যভান 

গাং 

জনাফ তগৌতভ 

কুভায 

বট্টাচাম,ৃ 

মৄগ্ম-ধচফ 

(াট-৩) 

ঐ 

  



(৪) মমবর 

মযমবন নাং -

৫২০৩/০৭ 

 

াংস্থায প্রদৌরতপুযস্থ এভ প্রক -২ প্রে াউভজয 

ম্পমিয ভামরকানা াংক্রাে  ভাভরা। 

ফাদী-জনাফ 

মদুর ইরাভ , 

মফফাদী-মফভজম 

জনাফ তগৌতভ 

কুভায বট্টাচাম,ৃ 

মৄগ্ম-ধচফ 

(াট-৩) 

ঐ 

(৫) ধধবর যীট 

ধটিন  নাং-

৬৯১১/১৩, 

ফাাংরাদদ াট 

কদাদযন 

চট্টগ্রাভস্ এধধ মাৃ১রী াউদজয ১.৯৩৩০ 

একয ধফক্রদয়য দযে ধফজ্ঞধপ্ত ০২/১৩ (১ভ 

ফায)  এ ভাভরা। 

তধরভ ধফন 

াদরক ফনাভ ফস্ত্র 

ও াট ভন্ত্রণারয় 

জনাফ তগৌতভ 

কুভায বট্টাচাম,ৃ 

মৄগ্ম-ধচফ 

(াট-৩) 

ঐ 

প্রধতিাদনয নাভ: ফাাংরাদদ তাঁত তফাড ৃ
 

ভাভরায নাং  

মভর/েমতষ্ঠাভনয 

নাভ 

ভাভরায মফলয় (াংভেভ) ভাভরায 

ফাদী/মফফাদী 

ভাভরা 

ভমনটমযাং 

কভ যকতযায নাভ 

 দফী 

দপ্তয/াংস্থায 

ট্যাগ অমপাভযয 

নাভ  দফী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

(১)  ভাভান্য 

াইভকাট য মফবাগ 

মযট মটিন নাং -

৫৬৭/২০০৩ 

ফাাংরাদদ তাঁত 

তফাড ৃ

প্রফনাযম মি মভযপুয েকল্প ফাস্তফায়ন 

ম যাভয় ১৯৯৭ াভর েকল্প এরাকায় ফমস্ত গভে 

উঠায় েকল্প ফাস্তফায়ভন মফঘ্ন য়। েকল্পটি 

সুষ্ঠুবাভফ ফাস্তফায়ভনয মনমভি েকল্প এরাকা 

প্রথভক ফমস্ত উভচ্ছভদয মফরুভদ্ধ কাম যক্রভ গ্রণ 

কযা য়। ফমস্ত উভচ্ছদকাভর ফমস্তফাীভদয 

ভে মযনা প্রফগভ গাং ফাদী ভয় ফমস্ত 

উভচ্ছভদয মফরুভদ্ধ ভাভান্য াইভকাভট য 

৮৪২৪/২০০২ নাং মযট মটিন দাভয়য কভযন। 

ভাভান্য াইভকাট য মনভদ যনা ভাভরাটি 

২৯.১২.২০০২ তামযভখ মনষ্পমি কভযন। 

১১.১২.২০০২ তামযভখ ভাননীয় ফস্ত্র ভন্ত্রীয 

বামতভে অনুমষ্ঠত বায় েকল্প এরাকা 

ভত ফমস্ত উভচ্ছদ অমবমাভনয জন্য 

২৬.১২.২০০২ তামযখ মনধ যাযণ কযা য়। উক্ত 

মদ্ধাভেয মফরুভদ্ধ াংক্ষুদ্ধ ভয় ামনা প্রফগভ 

গাং ১২.০১.২০০৩ তামযভখ ভাভান্য 

াইভকাট য মফবাভগ মযট মটিন নাং 

৫৬৭/২০০৩ ভাভরা দাভয়য কভযন। ভাভরায 

আমজযয মফফযণী ভত প্রদখা মায় প্রম , 

মটিনাযগণ বালাণভটক েকল্প এরাকায় 

১৯৭৪ ার ভতই ফফা কযায কথা উভিখ 

কভয যকায ঢাকায মফমবন্ন এরাকা ভত োয় 

৪ (চ্ায) াজায মযফাযভক বালাণভটক 

এরাকায় ফফা কযায ব্যফস্থা কভযন। প্রই 

প্রথভক তাযা অত্র এরাকায় ফফা কভয 

আভে। উক্ত বালাণভটক ফমস্ত এরাকায় 

তাভদয জীফন মাত্রায ভান উন্নয়ভনয জন্য ফহু 

স্কুর, ভাদ্রাা, ভমজদ গভে উভঠভে। যাস্তা 

ঘাট মনভ যাণ কযা ভয়ভে । এোো মফমবন্ন 

এনমজ, ফাাংরাভদ প্রযডভকা য প্রাাইটি 

অন্যান্য াংস্থা তাভদয ামন যফযাভয জন্য 

টিউফভয়র স্থান , ামন াংযেণ ব্যফস্থা , 

ফাদীোঃ ামনা 

প্রফগভ গাং থানািঃ 

বালাণদটক, 

কাপরুর,  

ঢাকা-১২১৬ 

 

ধফফাদীিঃ মচ্ফ, 

ফস্ত্র  াট , 

গৃায়ন  গণপূতয , 

ভূমভ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় 

মচ্ফারয়-ঢাকা, 

প্রজরা োক -

ঢাকা, মচ্প 

ম্যাভরামরটন 

ম্যামজভেট-ঢাকা, 

ভা পুমর 

মযদ যক-ঢাকা, 

প্রচ্য়াযম্যান-

ফাাংরাভদ তাঁত 

প্রফাড য (েভুক্ত) 

জনাফ প্রভাোঃ 

প্রযজাউর  

কাভদয 

যুগ্মমচ্ফ (ফস্ত্র-

২) 

 

১। জনাফ আবুর 

কাভভ প্রভাোঃ  

    প্রফাযান 

উমিন, দস্য  

২। জনাফ প্রভাোঃ 

ভন জুয কামদয,  

    মচ্ফ 

৩। জনাফ প্রভাোঃ 

লুৎপয যভান,  

    (আইন) 



ভাভরায নাং  

মভর/েমতষ্ঠাভনয 

নাভ 

ভাভরায মফলয় (াংভেভ) ভাভরায 

ফাদী/মফফাদী 

ভাভরা 

ভমনটমযাং 

কভ যকতযায নাভ 

 দফী 

দপ্তয/াংস্থায 

ট্যাগ অমপাভযয 

নাভ  দফী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

প্রভনটাময ব্যফস্থা গ্রণ মফমবন্ন ব্যফস্থা 

েদান কভয। ফমস্তফাীগণ দীঘ যমদন ধভয অত্র 

এরাকায় ফফা কযা অফস্থায় যকায 

তাভদয পুনফ যান না কভয তাভদয উভচ্ছভদয 

মদ্ধাে গ্রণ কযায় তাযা াংক্ষুদ্ধ ভয় এই 

ভাভরা দাভয়য কভযভেন।  

 (২) ভাভান্য 

াইভকাট য মফবাগ 

মযট মটিন নাং -

১০০৭৭/২০১৫ 

ফাাংরাদদ তাঁত 

তফাড ৃ 

ধভযপুয তফনাযধ ধে এরাকায ৪০ (চধে) একয 

জধভয ভদে তাঁত তফাদডযৃ দখদর থাকা ০৩ (ধতন) 

একয জধভ জাতীয় গৃায়ণ কর্তৃক্ষ গত 

১৯.০৮.২০১৫ তাধযদখ ফাাংরাদদ তাঁত তফাডদৃক 

তযধজধষ্ট্র কদয তদয়। উক্ত জধভয ীভানায় 

কাঁটাতাদযয তফড়া ধনভাৃদণয জন্য ০১.১০.২০১৫ 

তাধযদখ ঠিকাদায ধনদয়াগ তদয়া য়, প্রায় ৮০% 

কাজ ভাপ্ত দয়দছ। যকাধয ধদ্ধান্ত অনুমায়ী 

ঢাকায ফাইদয তখারাদভরা জায়গায় তাঁধতদদয 

পুনফৃান কযায রদক্ষয স্থান ধনফাৃচদনয কামকৃ্রভ ও 

প্রকল্প প্রণয়দনয কামকৃ্রভ াদত তনয়া য়। এরূ 

কামকৃ্রভ চরভান অফস্থায় প্রকল্প এরাকায় 

অনফধবাদফ ফফাযত তফনাযধ তাঁধতগণ ঢাকায 

ফাইদয তখারাদভরা জায়গায় তাঁধতদদয পুনফাৃন 

এফাং উক্ত প্রকল্প এরাকায় প্লট ফযাদদ্দয জন্য 

তাঁধতদদয ধনকট দত আদফদন প্রধত ১০,০০০/- 

(দ াজায) টাকা গ্রণ কযা য়। ত তপ্রধক্ষদত 

ফাদী াংক্ষুদ্ধ দয় ধচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ও 

তচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ তাঁত তফাড ৃ ৯(নয়) 

জন-তক ধফফাদী কদয আদারদত ধযট ধটিন নাং-

১০০৭৭/২০১৫ ভাভরা দাদয়য কদযন। ভাভরায 

আধজদৃত উদেখ কযা দয়দছ তম, “ধটিনাযগণ 

ফহু ফছয পূফ ৃদত প্রকল্প এরাকায় ফফা কদয 

আদছন, তাঁদদয পুনফাৃদনয জন্য যকায জধভ 

অধধগ্রণ কদযদছন, প্রকল্প গ্রণ কদযদছ, প্লট ফযাদ্দ 

তদয়ায জন্য তাদদয ধনকট দত আদফদদনয াদথ 

জাভানত ধদদফ ১০,০০০/- (দ াজায) টাকা 

কদয জভা গ্রণ কদযদছ, ধফধবন্ন ভয় যকায 

তাদদয প্লট প্রদাদনয প্রধতশ্রুধত ধদদয়দছ এরূ 

অফস্থায় উক্ত প্রকল্প এরাকায় প্লট ফযাদ্দ না ধদদয় 

তাদদয ঢাকায ফাইদয তখারাদভরা জায়গায় প্রকল্প 

গ্রণ কদয ফা স্থানান্তয কদয তাঁধতদদয পুনফাৃন 

কযায যকাধয ধদ্ধান্ত গ্রণদমাগ্য নয় ধফধায় 

আদারদত এ ভাভরা দাদয়য কদযদছ। 

ফাদীিঃ আব্দুর 

ভান্নান, ধতািঃ 

মৃত ইধি আরী 

তদওয়ান, তফনাযধ 

ধে, থানািঃ 

বালাণদটক, 

কাপরুর, ঢাকা-

১২১৬ গাং  ৮০ 

জন 

 

মফফাদীোঃ মচ্ফ, 

ফস্ত্র  াট , 

গৃায়ন  গণপূতয , 

ভূমভ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় 

মচ্ফারয়-ঢাকা, 

প্রজরা োক -

ঢাকা, মচ্প 

ম্যাভরামরটন 

ম্যামজভেট-ঢাকা, 

ভা পুমর 

মযদ যক-ঢাকা, 

প্রচ্য়াযম্যান-

ফাাংরাভদ তাঁত 

প্রফাড য । 

জনাফ প্রভাোঃ 

প্রযজাউর  

কাভদয 

যুগ্মমচ্ফ (ফস্ত্র-

২) 

 

১। জনাফ আবুর 

কাভভ প্রভাোঃ  

    প্রফাযান 

উমিন, দস্য  

২। জনাফ প্রভাোঃ 

ভন জুয কামদয,  

    মচ্ফ 

৩। জনাফ প্রভাোঃ 

লুৎপয যভান , 

(আইন) 

 



প্রধতিাদনয নাভ: ফাাংরাদদ তযভ উন্নয়ন তফাড ৃ

 

ভাভরায নাং  

মভর/েমতষ্ঠাভনয 

নাভ 

ভাভরায মফলয় (াংভেভ) ভাভরায ফাদী/মফফাদী ভাভরা 

ভমনটমযাং 

কভ যকতযায 

নাভ  দফী 

দপ্তয/াংস্থায 

ট্যাগ অমপাভযয 

নাভ  দফী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

(১) াইদকাট ৃ

ধফবাদগয 

কনদটম্পট 

ধটিন নাং-

৩৬৪/২০১৫ 

  

তযভ তফাদডযৃ ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকদল্প য ৪থ ৃ

তেণীয কভচৃাযী য চ্াকুযী যকাভযয/প্রফাভড যয 

যাজস্ব খাদত স্থানান্তদযয আদফদদন াইদকাট ৃ

ধফবাদগ  যীট ধটিন নাং-৬৯১১/২০০৪ ও 

৮০৮৪/২০০৮ ভাভরা ভঞ্জুয ৬(ছয়) 

ভাদয ভদে তাদদয চাকুযী যাজস্ব খাদত 

স্থানান্তদযয ধনদদ থাকা এফাং উক্ত যাদয়য 

ধফরুদদ্ধ তফাড ৃআীর কযায় তা আীর ধফবাগ 

কর্তকৃ গত ৩১-৭-২০১৩ তাধযদখ খাধযজ 

কযায় াইদকাট ৃধফবাদগয যায় কামকৃয না 

কযায জন্য। 

ফাদী: ফাাংরাদদ তযভ উন্নয়ন 

তফাদডযৃ ৫০(ঞ্চা) জন ৪থ ৃ

তেণীয কভচৃাযীয দক্ষ-তগারাভ 

তভাতুজৃা ধদাং।  

ধফফাদী: ১। ধচফ, ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারয় 

২। ধচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

৩। ধচফ, অথ ৃভন্ত্রণারয় 

৪। ভাধযচারক ফাাংরাদদ 

তযভ উন্নয়ন তফাড ৃ

৫।  ধচফ, ফাাংরাদদ তযভ 

উন্নয়ন তফাড ৃ  

জনাফ তভা: 

তযজাউর 

কাদদয 

মৄগ্মধচফ 

(ফস্ত্র-২) 

১। জনাফ তভা: 

জাদয়দুর 

ইরাভ, ধচফ, 

ফাদযউদফা 

২। জনাফ তভা: 

আব্দুর ভধতন, 

প্রধান কাযী, 

ফাদযউদফা 

  

 (২)  াইদকাট ৃ

ধফবাদগ 

ধফচাযাধীন 

প্রথভ আীর 

নাং-৩৫৩/২০১২ 

 

মৄগ্ম-তজরা জজ, ঠাকুযগাঁও কর্তকৃ গত ২৩-

১১-২০০৯ তাাং যায় ও ধডক্রী প্রদান পূফকৃ 

নাং-১২/১৯৯৮ স্বত্ত্ব ভাভরায় নাধরধ 

৩০.৮৪৫০ একয ম্পধিয স্বত্ব ও তবাগ দখর 

তযভ তফাদডযৃ অনুকূদর ফার থাকায় ফাদীয 

আদফদন খাধযজ কযায় উক্ত যাদয়য ধফরুদদ্ধ 

এই প্রথভ আীর ভাভরা (উক্ত ম্পধি তযভ 

তফাড ৃদান সূদে আয ধড আয এ দত প্রাপ্ত) 

ফাদী: আয ধড আয এ ফহুমুধখ 

ধল্প ভফায় ধভধতয দক্ষ 

ফাবু ধফকা তচৌধুযী ও াদভ 

আরী, ঠাকুযগাঁও। 

ধফফাদী: ১।  ফাাংরাদদ তযভ 

তফাদডযৃ দক্ষ কাধয 

ধযচারক, ঠাকুযগাঁও 

২।গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ 

যকায দক্ষ তজরা প্রাক, 

ঠাকুযগাঁও ৩। অধতধযক্ত তজরা 

প্রাক, ঠাকুযগাঁও  ৪। আয 

ধডআয এ দক্ষ উক্ত াংস্থায 

প্রাক, ঠাকুযগাঁও  ৫। 

ফাাংরাদদ তযভ তফাড,ৃ 

যাজাীয দক্ষ তচয়াযম্যান  

৬। ফাাংরাদদ ধল্ক পাউদডন 

দক্ষ ম্যাদনধজাং ডাইদযক্টয 

ধল্ক পাউদডন ৭। ডাইদযক্টয, 

আয ধড আয এ,ধা নভধি, 

ঢাকা। ৮। ভূধভ হুকুভ দখর 

কভকৃতাৃ, ঠাকুযগাঁও  ৯। 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দক্ষ ধচফ, ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

জনাফ তভা: 

তযজাউর 

কাদদয 

মৄগ্মধচফ 

(ফস্ত্র-২) 

১। জনাফ তভা: 

জাদয়দুর 

ইরাভ, ধচফ, 

ফাদযউদফা 

২। জনাফ তভা: 

আব্দুর ভধতন, 

প্রধান কাযী, 

ফাদযউদফা 

  

(৩)  তজরা 

ফগুড়া, মৄগ্ম তজরা 

জজ ১ভ 

আদারত নাং-

৩২৮/১৩ (ফণ্টন) 

ফগুড়া তজরায াজাানপুন থানাধীন ১৯৫৮ 

াদর এরএ তক নাং-১৭/৪/১৯৫-৫৯ দ্বাযা 

অধধগ্রণমূদর ১৭.১২ একয ম্পধিদত এ 

তফাদডযৃ তযভ ফীজাগায ধনধভতৃ য় এফাং এ 

মাফত মুদয় ম্পধি ীভানা প্রাচীদযয ভদে 

তফাদডযৃ তবাগ দখরাধীন ধফদ্যভান যদয়দছ। 

ফাদী: তভা: ধপকুর ইরাভ 

(মুকুর)  ৭ জন াাং-

রধতপপুয, থানা: 

াজাানপুয, তজরা: ফগুড়া।   

ধফফাদী: ২১৭নাং তচয়াযম্যান, 

ফাাংরাদদ তযভ উন্নয়ন তফাড  ৃ

জনাফ তভা: 

তযজাউর 

কাদদয 

মৄগ্মধচফ 

(ফস্ত্র-২) 

১। জনাফ তভা: 

জাদয়দুর 

ইরাভ, ধচফ, 

ফাদযউদফা 

২। জনাফ তভা: 

আব্দুর ভধতন, 



উক্ত ম্পধিয ভদে ৫টি দাদগ তভাট ১.৬৪ 

একয ম্পধিদত ফাদী ফণ্টদনয ধডক্রী প্রদাদনয 

আদফদন কদযদছন। 

প্রধান কাযী, 

ফাদযউদফা 

  

  



(৪)  তজরা 

ফগুড়া, মৄগ্ম তজরা 

জজ ১ভ 

আদারত নাং-

১০৫০/১৬ 

(ফণ্টন)  

ফগুড়া তজরায াজাানপুন থানাধীন ১৯৫৮ 

াদর এরএ তক নাং-১৭/৪/১৯৫-৫৯ দ্বাযা 

অধধগ্রণমূদর ১৭.১২ একয ম্পধিদত এ 

তফাদডযৃ তযভ ফীজাগায ধনধভতৃ য় এফাং এ 

মাফত মুদয় ম্পধি ীভানা প্রাচীদযয ভদে 

তফাদডযৃ তবাগ দখরাধীন ধফদ্যভান যদয়দছ। 

উক্ত ম্পধিয ভদে ৬টি দাদগ তভাট ১.২৫ 

একয ম্পধিদত ফাদী ফণ্টদনয ধডক্রী প্রদাদনয 

আদফদন কদযদছন।  

ফাদী: যাধদা তফগভ ও পধযদা 

তফগভ থানা: াজাানপুয, 

তজরা: ফগুড়া।   

ধফফাদী: ১৫নাং কাযী 

ধযচারক, ফাাংরাদদ তযভ 

উন্নয়ন তফাড ৃ 

 

 

জনাফ তভা: 

তযজাউর 

কাদদয 

মৄগ্মধচফ 

(ফস্ত্র-২) 

১। জনাফ তভা: 

জাদয়দুর 

ইরাভ, ধচফ, 

ফাদযউদফা 

২। জনাফ তভা: 

আব্দুর ভধতন, 

প্রধান কাযী, 

ফাদযউদফা 

  
 

প্রধতিাদনয নাভ: আদভজী ন্প ধর: 
 

ভাভরায নাং  

মভর/েমতষ্ঠাভনয নাভ 

ভাভরায মফলয় (াংভেভ) ভাভরায ফাদী/মফফাদী ভাভরা 

ভমনটমযাং 

কভ যকতযায নাভ 

 দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ 

অমপাভযয নাভ  

দফী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

(১)  ধফবাগীয় 

তোর ভাভরা নাং-

২৪/১৩ 

 

 

তচক জাধরয়াধতপূফকৃ অথ ৃআত্নাদতয 

দুনীধতয কাযদণ চাকুধয দত 

ফযখাস্তকৃত আদভজী ন্প ধর: এয ০৪ 

(চায) জন কভকৃতাৃয ধফরুদদ্ধ। 

দুনীধত দভন কধভন জনাফ তাধভনা 

আখতায 

অমতমযক্ত ধচফ 

(াট)  

০১. জনাফ তভা: 

তভফা উধদ্দন, 

ধডধজএভ 

০২. জনাফ তভা: 

ইভধতয়াজ 

আদভদ, 

ম্যাদনজায 

 (২)  ধযধবউ 

তভাকদ্দভা নাং-

২৭৭৫/১৪ 

 

 

আদভজী ন্প ধরিঃ এয ৮২৬/২০০৯নাং 

ভাভরায ধফচাযদমাগ্যতায ধফরুদদ্ধ। 

আদভজী ন্প ধরিঃ জনাফ তাধভনা 

আখতায 

অমতমযক্ত ধচফ 

(াট) 

০১. জনাফ তভা: 

তভফা উধদ্দন, 

ধডধজএভ 

০২. জনাফ তভা: 

ইভধতয়াজ 

আদভদ, 

ম্যাদনজায  

প্রধতিাদনয নাভ: ধরকুইদডন তর 

 

ভাভরায নাং  

মভর/েমতষ্ঠাভনয নাভ 

ভাভরায মফলয় (াংভেভ) ভাভরায ফাদী/মফফাদী ভাভরা ভমনটমযাং 

কভ যকতযায নাভ 

 দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ 

অমপাভযয নাভ  

দফী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

(১)  যীট মটিন নাং -

৯৭১৮/১৪, প্রভামনী 

মভর মর: 

মভর মফক্রয় মূভেয অফমষ্ট অথ য গ্রণ 

কযত: মভর প্রক্রতাভক বুমিভয় প্রদয়া 

োংভগ।  

আমযফুয যভান গাং 

ফনাভ যকায 

জনাফ তজধভন 

নাায উ ধচফ 

(ফস্ত্র)  

প্রভা: আব্দুর কুদ্দু , 

ভাব্যফস্থাক (অ: 

দা:)  

 

মম নাং-০৮/১৭, 

ভধরন কটন ধভর 

ধরিঃ 

 ভধরন কটন ধভদরয তক্রতা ধযপাত 

গাদভনৃ্ট কর্তকৃ দাদয়যকৃত যীটধটিন 

নাং-৬৬৩৩/২০১০৬ এয যায় তক্রতায 

অনুকূদর ওয়ায় উক্ত যাদয়য ধফরুদদ্ধ 

যকায তথা ধরকুদডটয কর্তকৃ ধধ 

০৮/২০১৪ দাদয়য কযা য়। উক্ত 

ধধও তক্রতায অনুকূদর যায় য়। 

ধযপাত গাদভনৃ্ট গাং 

ফনাভ যকায। 

জনাফ তজধভন 

নাায উ ধচফ 

(ফস্ত্র) 

প্রভা: আব্দুর কুদ্দু , 

ভাব্যফস্থাক (অ: 

দা:) 

 যীট ধটিন নাং-

১৭২৩৩/১২, 

ধরকুইদডন তদরয 

তভয়াদ বৃধদ্ধ াংক্রান্ত।  

ধরকুইদডন তদরয তভয়াদ বৃধদ্ধ 

াংক্রান্ত  যীট ধটিন নাং-১৭২৩৩/১২। 

তক্রতা কর্তকৃ দাদয়য কযা য়।  

তক্রতা ফনাভ 

যকায/ধরকুইদডন 

তর 

জনাফ তজধভন 

নাায উ ধচফ 

(ফস্ত্র) 

প্রভা: আব্দুর কুদ্দু , 

ভাব্যফস্থাক (অ: 

দা:) 

 

  



 

০৭. দপ্তয/াংস্থায  েধানগভণয ৫০টি ভাভরা ভমনটমযাং কাম যক্রভ ম যাভরাচ্না: 

 বায় েধানভন্ত্রীয কাম যারভয়য মনভদ যনাভভত দপ্তয/াংস্থায েমতমনমধগণ ৫০টি ভাভরা ভমনটমযাং এয মফলভয় মফস্তামযত 

আভরাচ্না য়। এ ব্যাাভয মফভজএভময েমতমনমধ জানান প্রম, তাযা েমতভাভই ৫০টি ভাভরায কাম যক্রভ ভমনটয কভয থাভক 

এফাং এতদাংক্রাে কাম যফমফফযণী ভন্ত্রণারভয় প্রেযণ কভয থাভকন। মফটিএভময েমতমনমধ জানান প্রম, তাযা তাভদয াংস্থায ভাভরা 

ভমনটমযাং কপ্রয কাম যমফফযণী ভন্ত্রণারভয় প্রেযণ কভয। অন্যান্য দপ্তয/াংস্ায েমতমনমধগণ জানান প্রম, তাযা মনয়মভত ভাভরামূ 

ভমনটয কভয থাভকন। বামত এ ব্যাাভয দপ্তয াংস্থায েধানগণভক মনয়মভতবাভফ তাভদয ভাভরামূ ভমনটমযাং কযায জন্য 

অনুভযাধ জানান এফাং ভাভরা মনষ্পমিয তথ্যামদ ভন্ত্রণারভয় প্রেযভণয মনভদ যনা েদান কভযন। 

০৮.  ধফস্তাধযত আদরাচনায য বায় ধনদম্নাক্ত ধদ্ধান্ত গৃীত য়:  

ক. কর দপ্তয/াংস্থায েধানভক ভাভরা মনষ্পমিয ায বৃমদ্ধয েভয়াজনীয় উভযাগ গ্রণ কযভত ভফ; 

খ. ধফদজএভধ কর দপ্তয /াংস্থায তম কর ভাভরা য যায় যকাদযয ধফদক্ষ তঘাধলত দয়দছ ত  

ভাভরাগুদরায মফলভয় দফাৃচ্চ আদারত মনৃ্ত আধর/ধযধবউ কদয প্রধতদ্বধিতা কযদত দফ; 

গ. ভধনটধযাং াংক্রান্ত গুরুেপূণ য ৩২টি ভাভরায ভভে প্রম কর ভাভরা ধনষ্পধি য়মন প্রগুভরা মনষ্পমিয মফলভয় 

ফ যাত্নক দভে গ্রণ কযায জন্য দপ্তয/াংস্থা েধানগণ েভয়াজনীয় উভযাগ গ্রণ কযভফ; ভাভরায তথ্য  

উাি মাভত আদারভত ঠিক বাভফ উস্থান কযা য় প্র মফলভয় াংস্থা েধানগণ রেয যাখভফন। 

ঘ. কর দপ্তয/াংস্থা েধানগণ তাভদয মফভে প্রঘামলত য়া ভাভরায যায়/মস্থতাফস্থা দ্রুত বযাভকট কযা 

যকাভযয ভে যায় আনয়ভণয েভয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণপূফ যক ভন্ত্রণারয়ভক অফমত কযভফ; 

ঙ. ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য অধীনস্থ কর দপ্তয/াংস্থা প্রধান ধনদজদদয ভদে আদরাচনাপূফকৃ তাদদয 

প্রধতিাদনয একই ধযদণয ভাভরাগুদরা স্ব স্ব দপ্তয/াংস্থায প্যাদনর আইনজীফীদদয ভােদভ একই আদারদত 

(উচ্চ আদারত/ধনম্ন আদারত) এক াদথ উস্থান কযত: ধনষ্পধিয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ।  

চ. কর দপ্তয/াংস্ায ৫০টি ভাভরা ভধনটধযাং এয তক্ষদে স্ব-স্ব দপ্তয/াংস্া ধনয়ধভতবাদফ প্রধতভাদ বা 

কদয তায কামধৃফফযণী ভন্ত্রণারদয় তপ্রযণ কযদফ; 

ছ. ভধনটধযাং াংক্রান্ত ভাভরাগুদরায তক্ষদে দপ্তয/াংস্া প্রধান শুনানীঅদন্ত ধক ব্যফস্া গ্রণ কদযদছ তা 

উদেখপূফকৃ তায অগ্রগধত/প্রধতদফদন ভন্ত্রণারদয় তপ্রযণ কযদফ। 

 

০৯. বায় আয তকান আদরাচযসূধচ না থাকায় বাধত উধস্থত করদক ধন্যফাদ জামনভয় বায কাজ তল কদযন। 
 

 

 

স্বাক্ষধযত/- 

১৭/০৮/২০১৭ 

 (বয়দ আফদুর ভধভন) 

অধতধযক্ত ধচফ 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 
 



নাং-২৪.০০.০০০০.১২২.০৪.০০১.১৫.          তামযখ:  ১৭/০৮/২০১৭ 

মি. 

 

দয় অফগমত  যফতী েভয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রভণয জন্য প্রেযণ কযা ভরা। 

 

ধফতযণ  (বজযিতায ক্রভানুাদয নয়):  

 

০১. অধতধযক্ত ধচফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 

০২. তচয়াযম্যান, ধফদজএভধ/ধফদজধ (ধফলুপ্ত)/ধফটিএভধ/তাঁত তফাড,ৃ ভধতধঝর, ফা/এ, ঢাকা।  

০৩. ভাধযচারক, াট অধধদপ্তয , ভধতধঝর ফা/এ, ঢাকা।  

০৪. ভাধযচারক, ফাাংরাদদ তযভ উন্নয়ন তফাড,ৃ যাজাী।  

০৫. মৄগ্মধচফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 

০৬. ধযচারক, ফস্ত্র ধযদপ্তয, ধফটিএভধ বফন, ৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা। 

০৭. ধযচারক, ধফএআযটিআই, যাজাী।  

০৮.        উপ্রাক, আদভজী ন্প ধর:, ভধতধঝর ফা/এ, ঢাকা।  

০৯. ধরকুইদডটয, ধরকুইদডন তর, ৩৫/৫-ধ, াধন্তনগয (২য় তরা), ীযাদদফয গধর, ঢাকা। 

১০. মৄগ্মধচফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 

১১. উধচফ (কর),ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 

১২. কাযী তপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা ( কামধৃফফযণীটি ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইদট 

অন্তর্ভকৃ্তকযদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা)। 

 

অফগধতয জন্য অনুধরধ তপ্রযণ কযা দরািঃ  

০১. ধচফ ভদাদদয়য একান্ত ধচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 
০২. অধতধযক্ত ধচফ (আইন) ভদাদদয়য ব্যধক্তগত কভকৃতাৃ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 
 

স্বাক্ষধযত/- 

১৭/০৮/২০১৭ 

(এ, এভ, াইফুর াান) 

         উমচ্ফ 

   প্রপান: ৯৫১৫৫৪৯ 
  



 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

আইন অধধাখা 

ফাাংরদদ ধচফারয়, ঢাকা 

www.motj.gov.bd 

 

স্মাযক নাং-২৪.০০.০০০০.১২২.০৪.০০১.১৫-২১৫ 
                                             

তাধযখ: 

  ১৭ আগষ্ট, ২০১৭ধিষ্টাব্দ। 

  ২ বাি, ১৪২৪ ফোব্দ। 

ধফলয়: ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ ভাভরা ভধনটধযাং াংক্রান্ত ২৬.০৭.২০১৭ তাধযদখ অনুধিত বায 

কামধৃফফযণী তপ্রযণ প্রাংদগ। 

 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এফাং অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থায ভাভরা ভধনটধযাং াংক্রান্ত বা গত ২৬.০৭.২০১৭ 

তাধযখ এ ভন্ত্রণারদয়য  অধতধযক্ত  ধচফ  (আইন),  জনাফ বয়দ আব্দুর ভধভন এয বাধতদত্ব ভন্ত্রণারদয়য 

বাকদক্ষ অনুধিত য়। উক্ত বায অনুদভাধদত কামধৃফফযণী য ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগধত আগাভী 

২২/০৮/২০১৭ তাধযদখয ভদে ধনম্নস্বাক্ষযকাযীয ধনকট তপ্রযণ ধনধিত কযায জন্য মনভদ যক্রভভ অনুদযাধ কযা 

দরা। উদেখ্য তম, কামধৃফফযণীটি ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইট  ( 

www.motj.gov.bd) তথদক ডাউনদরাড কদয ধনদত দফ। 

                                                   

(এ,এভ, ভাবুবুর ক) 

কাযী ধচফ 

তপান: ৯৫১৫৬৪৯ 

ih.law2016@gmail.com 

  

ধফতযণ  (বজযিতায ক্রভানুাদয নয়):  

০১. তচয়াযম্যান, ধফদজএভধ, ভধতধঝর, ফা/এ, ঢাকা। 

০২. তচয়াযম্যান, ধফদজধ (ধফলুপ্ত), আদভজী তকাট,ৃ ১১৯-১২০, ভধতধঝর ফা/এ, ঢাকা। 

০৩. তচয়াযম্যান, ধফটিএভধ, ধফটিএভধ বফণ, ৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা। 

০৪. তচয়াযম্যান, তাঁত তফাড,ৃ ধফটিএভধ বফণ, ৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা। 

০৫. ভাধযচারক, াট অধধদপ্তয , ভধতধঝর ফা/এ, ঢাকা।  

০৬. ভাধযচারক, ফাাংরাদদ তযভ উন্নয়ন তফাড,ৃ যাজাী।  

০৭. ধযচারক, ফস্ত্র ধযদপ্তয, ধফটিএভধ বফন, ৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা। 

০৮. ধযচারক, ধফএআযটিআই, যাজাী।  

০৯.     উপ্রাক, আদভজী ন্প ধর:, ভধতধঝর ফা/এ, ঢাকা। 

১০. ধরকুইদডটয, ধরকুইদডন তর, ৩৫/৫-ধ, াধন্তনগয (২য় তরা), ীযাদদফয গধর, ঢাকা। 

১১. মৄগ্মধচফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 

১২. কাযী তপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা ( কামধৃফফযণীটি ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইদট অন্তর্ভকৃ্তকযদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা)। 

 

অফগধতয জন্য অনুধরধ তপ্রযণ কযা দরািঃ  
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০১. ধচফ ভদাদদয়য একান্ত ধচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 
০২. অধতধযক্ত ধচফ (আইন) ভদাদদয়য ব্যধক্তগত কভকৃতাৃ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, 

ঢাকা। 
ধফতযণ  (বজযিতায ক্রভানুাদয নয়):  

০১. তচয়াযম্যান, ধফদজএভধ, ভধতধঝর, ফা/এ, ঢাকা। 

০২. তচয়াযম্যান, ধফদজধ (ধফলুপ্ত), আদভজী তকাট,ৃ ১১৯-১২০, ভধতধঝর ফা/এ, ঢাকা। 

০৩. তচয়াযম্যান, ধফটিএভধ, ধফটিএভধ বফণ, ৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা।  

০৪. তচয়াযম্যান, তাঁত তফাড,ৃ ধফটিএভধ বফণ, ৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা।  

০৫. ভাধযচারক, াট অধধদপ্তয , ভধতধঝর ফা/এ, ঢাকা।  

০৬. ভাধযচারক, ফাাংরাদদ তযভ উন্নয়ন তফাড,ৃ যাজাী।  

০৭. ধযচারক, ফস্ত্র ধযদপ্তয, ধফটিএভধ বফন, ৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা। 

০৮. ধযচারক, ধফএআযটিআই, যাজাী।  

০৯.       উপ্রাক, আদভজী ন্প ধর:, ভধতধঝর ফা/এ, ঢাকা। 

১০. ধরকুইদডটয, ধরকুইদডন তর, ৩৫/৫-ধ, াধন্তনগয (২য় তরা), ীযাদদফয গধর, ঢাকা। 

১১. মৄগ্মধচফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 

১২. কাযী তপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা ( কামধৃফফযণীটি ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইদট 

অন্তর্ভকৃ্তকযদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা)। 
 

অফগধতয জন্য অনুধরধ তপ্রযণ কযা দরািঃ  

 

০১. ধচফ ভদাদদয়য একান্ত ধচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 
০২. অধতধযক্ত ধচফ (আইন) ভদাদদয়য ব্যধক্তগত কভকৃতাৃ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 
 

 


