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য ৌথমূলধন যকাম্পানী ও ফাম মসমূদের পররেপ্তর 
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নাং- ২৬.০৬.০০০০.০০১.০৫.০০১.১৪/ তাররখঃ 

০৫ ববশাখ, ১৪২৪বঙ্গাব্দ 

১৮ এরপ্রল, ২০১৭ 

রিস্টাব্দ 

অরফস আদেশ 

োপ্তররক কাদজর সুরবধাদথ ম পুনারাদেশ না যেয়া প মন্ত রনম্নবরণ মত কম মকতমা/কম মচারীগণদক তাদের 

নাদমর পাদশ বরণ মত শাখার োরয়ত্ব পালদনর জনয রনদেমশ যেয়া েলঃ 

ক্রঃ 

নাং 
কাদজর রববরণ 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত শাখা 

সেকারীর নাম ও পেবী 

োরয়ত্ব প্রাপ্ত 

সেকারী যরজজস্ট্রার 

এর নাম 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত যেপুটি 

যরজজস্ট্রার এর নাম 

১ 

সাংস্থাপন শাখাঃ 

সাাংগঠরনক কাঠাদমা, পে সৃজন, 

রনদয়াগরবরধ, রনদয়াগ, বেলী, পদোন্নরত, 

এরসআর সাংরক্ষণ, িাইম যেল, রসদলকশন 

যেে, শ্রারন্ত রবদনােন, প্ররশক্ষণ, রবদেশ 

ভ্রমণ, সারভমস বরে সাংরক্ষণ, োজজরা খাতা 

সাংরক্ষণ, ছুটি, পুরলশ প্রতযয়ন, কম মকতমাদের 

োরয়ত্ব েেন ও েস্তান্তর, কম মকতমা/কর্মচারীদের 
োয়িত্ব বন্টন, র্ায়িক য়রদ ার্ম  প্রেরণ এবং শনূয 
 দের য়িিাব িংক্রান্ত। িংিেীি কয়র্টি/জাতীি 
িংিে িংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ। 

জনাব শাররমন আক্তার 

কম্পম্পউিার অপাদরির 

জনাব যমাঃ োরুন 

অর ররশে 

জনাব রণজজৎ 

কুমার রায় 

ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প 

জনাব সনজজব সরকার 

অরফস সেঃ কাম-

কম্পম্পঃ মুদ্াঃ 

জনাব মুোম্মে 

শরফকুল ইসলাম 

জনাব আবু ইসা 

যমাোঃ যমাস্তফা 

ভূূঁ ইয়া 

২ 

রেসাব শাখাঃ 

বাদজি প্রনয়ন, বাদজি রবভাজন, রবল 

প্রস্তুকরণ,রবল পররদশাধ,রবল যরজজস্টার ও 

খাতা পত্র সাংরক্ষণ, রবল ভাউচার 

জনাব কারনজ 

তাসরনম 

রেসাবরক্ষক 

জনাব যমাঃ রসরাজ 

উজিন 

জনাব আবু ইসা 

যমাোঃ যমাস্তফা 

ভূূঁ ইয়া 

ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প 



সাংরক্ষণ,কযাশ বরে সাংরক্ষণ, যপনশন 

পররদশাধ, অরেি,আয়-বযদয়র রেসাব প্রনয়ন, 

সাংরক্ষণ ও রাজস্ব আয় -বযয় সাংক্রান্ত 

ররদপািম যপ্ররণ, বযাাংক রেসাব পররচালনা ও 

সাংরিষ্ট বযাাংক সমূদের সাদথ জমাকৃত 

রাজদস্বর তথযারে সাংক্রান্ত  াবতীয় 

কা মক্রম। বযাাংদক জমাকৃত রাজদস্বর 

বেরনক, সাপ্তারেক, মারসক ও বারষ মক রেসাব 

প্রণয়ন, সাংরক্ষণ, ররদপািম যপ্ররণ। 

জনাব অসীম মালী 

রেসাবরক্ষক 

জনাব মুোম্মে 

শরফকুল ইসলাম 

জনাব রণজজৎ 

কুমার রায় 

৩ 

প্রশাসন শাখাঃ  ১ 

APA, NIS, RTI, GRS,রসটিদজন 

চািমার,বাাংলাদেশ যেে যপািমাল,বারষ মক 

সময়াবদ্ধ কম ম পররকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, 

মরনিররাং, প্ররতদবেন যপ্ররণ ও এতেসাংক্রান্ত 

 াবতীয় কা মক্রম। 

জনাব অনন্ত কুমার 

পাল ,এক্সায়র্নার অব 
একাউন্টি এর 
তত্বাবধাদন 

জনাব অসীম মালী 

রেসাবরক্ষক 

জনাব মুোম্মে 

শরফকুল ইসলাম 

জনাব রণজজৎ 

কুমার রায় 

 

 

 

 

ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প 

জনাব কারনজ 

তাসরনম 

রেসাব রক্ষক 

জনাব যমাঃ রসরাজ 

উজিন 

জনাব আবু ইসা 

যমাোঃ যমাস্তফা 

ভূূঁ ইয়া 

৪ 

প্রশাসন শাখাঃ  ২ 

অরফস এদকামদেশন, আইটি সরঞ্জাম ক্রয়, 

যিরলদফান, গাড়ী 

ক্রয়,রক্ষণাদবক্ষণ,ইন্স্ুযদরন্স্ওজ্বালানী,সমন্বয় 

সভা (মন্ত্রণালয় এবাং অত্রারফস), সভার 

ফদলাআপ প্ররতদবেন যপ্ররণ, অরনষ্পন্ন 

কাদজর ররদপািম যপ্ররণ ও মন্ত্রণালদয় অনুটিত 

সভার ফদলাআপ প্ররতদবেন প্রস্তুতকরন ও 

তথয যপ্ররণসাংক্রান্ত কা মক্রম। 

জনাব যমাঃ ররয়াজ 

উজিন 

কম্পম্পউিার অপাদরির 

জনাব মুোম্মে 

শরফকুল ইসলাম 

জনাব আবু ইসা 

যমাোঃ যমাস্তফা 

ভূূঁ ইয়া 

ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প 

ম  োঃ  নিরুল ইসল   

কম্পম্পউিার অপাদরির 

জনাব  
জনাব রণজজৎ 

কুমার রায় 

৫ 

যস্টশনারী শাখাঃ 

কমন সারভমস,আসবাবপত্র, যস্টশনারী দ্বয 

সাংেে/ক্রি ও য়বতরণঅরফস সরঞ্জামারে 

যমরামত ও সাংরক্ষণ,অরফস সরঞ্জাম ও 

আসবাবপদত্রর রেসাব সাংরক্ষণ, পুরাদনা ও 

অদকদজা  ন্ত্রপারত ও 

জনাব যমাঃ তাজলু 

ইসলাম 

স াঁট নলনিক র ক   

কম্পিউট র 

 ুদ্র ক্ষনরক 

জনাব যমাঃ রসরাজ 

উজিন 

জনাব আবু ইসা 

যমাোঃ যমাস্তফা 

ভূূঁ ইয়া 

ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প 



আসবাবপদত্রর  রনষ্পরি/রবক্রয়করন। ৪থ ম 

যশ্ররণর কম মচারীদের যপাশাক সরবরাে 

ইতযারে। 

জনাব তাজরমন নাোর 

কম্পম্পউিার অপাদরির 

জনাব যমাঃ রসরাজ 

উজিন 

জনাব রণজজৎ 

কুমার রায় 

৬ 

যরকেম রুমঃ 

যরকেম সাংরক্ষণ, যশ্ররণ রবনযাস করন, সাচম 

ররদপািম প্রোন, যরকেম সরবরাে, যরকেম 

অরেি করন ও আপদেি করন। 

জনাব যমাঃ যতৌরেেুল 

ইসলাম, কম্পম্পউিার 

অপাদরির 

জনাব যমাঃ রসরাজ 

উজিন 

জনাব রণজজৎ 

কুমার রায় 

ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প 

জনাব যমাঃ জালাল 

উজিন খান 

উচ্চমান সেকারী 

জনাব মুোম্মে 

শরফকুল ইসলাম 

জনাব আবু ইসা 

যমাোঃ যমাস্তফা 

ভূূঁ ইয়া 

৭ 

এমএলএম যকাম্পারন ও মামলা সাংক্রান্ত 

প্ররতদবেন যপ্ররণ ,য়বয়িন্ন েয়তষ্ঠাদনর িাদথ্ 
 ত্রালা , আইন িংদশাধন ও য়িি য়নধমারন 
িংক্রান্ত কার্মক্রর্। 

জনাব যমাঃ ররয়াজ 

যমাদব মে 

এক্সারমনার অব 

একাউন্টস 

জনাব যমাঃ োরুন 

অর রশীে 

জনাব আবু ইসা 

যমাোঃ যমাস্তফা 

ভূূঁ ইয়া 

ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প 

জনাব খুশীো জাোন 

ইন্স্দপক্টর 

জনাব যমাঃ রসরাজ 

উজিন 

জনাব রণজজৎ 

কুমার রায় 

৮ 
ববদেরশক রবরনদয়াদগর রেসাব যপ্ররণ ,

আইয়িটি  ও Innovation .িংক্রান্ত কার্মক্রর্। 

জনাব খুশীো জাোন 

ইন্স্দপক্টর 

জনাব যমাঃ রসরাজ 

উজিন 

জনাব রণজজৎ 

কুমার রায় 

ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প 

জনাব যমাঃ ররয়াজ 

যমাদব মে 

এক্সারমনার অব 

একাউন্টস 

জনাব যমাঃ োরুন 

অর রশীে 

জনাব আবু ইসা 

যমাোঃ যমাস্তফা 

ভূূঁ ইয়া 

৯ 

েেণ ও রবতরণ শাখাঃ 

পত্র েেণ ও রবতরণ। 

জনাব নওরীন আক্তার 

অরফস সেঃ কাম-

কম্পম্পঃ মুদ্াঃ 

জনাব মুোম্মে 

শরফকুল ইসলাম 

জনাব আবু ইসা 

যমাোঃ যমাস্তফা 

ভূূঁ ইয়া 

ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প 

 জনাব যমাঃ রসরাজ 

উজিন 

জনাব রণজজৎ 

কুমার রায় 



১০ 
টিও এর নাদমর ছাড়পত্র ও মতামত সাংক্রান্ত 

কা মক্রম। 

জনাব তাজরমন নাোর 

কম্পম্পউিার অপাদরির 

জনাব যমাঃ রসরাজ 

উজিন 

জনাব আবু ইসা 

যমাোঃ যমাস্তফা 

ভূূঁ ইয়া 

ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প 

জনাব যমাঃ রমজানরু 

রেমান 

যমাঃ োরুন অর 

রশীে 

জনাব রণজজৎ 

কুমার রায় 

১১ 

কযাশ সরকার ও এজজ অরফদস রবল োরখল, 

যচক আনয়ন, সরবরােকরন ও রবল 

যরজজস্টার ,প্রচক প্ররয়জস্টার, প্রচক বয়ি 
িংরক্ষণ , প্রদিাকল সাংক্রান্ত কা মক্রম ,এয়জ 
অয়িদির আি-বযি স্বর্ন্নিকরন, প্রেজারী 
চালান, য়িটিআর িংরক্ষণ । 

জনাব যমাঃ 

যতাফাজ্জল যোদসন 

কযারশয়ার 

জনাব যমাঃ রসরাজ 

উজিন 

জনাব আবু ইসা 

যমাোঃ যমাস্তফা 

ভূূঁ ইয়া 

ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প ছুটিকালীন রবকল্প 

জনাব যমাঃ জালাল 

উজিন খান 

উচ্চমান সেকারী 

জনাব মুোম্মে 

শরফকুল ইসলাম 

জনাব রণজজৎ 

কুমার রায় 

 

 

উপ রনবন্ধকগণ অরতররক্ত রনবন্ধদকর মাধযদম নরথ উপস্থাপন করদবন। 

এ আদেশ অরবলদে কা মকর েদব। 

 

স্বাঃ 

(মেখ মে য়েবূল আল  এিনিনস) 

রনবন্ধক (অরতররক্ত সরচব) 

রবতরণঃ 

 

১. অরতররক্ত রনবন্ধক, আরদজএসরস, ঢাকা। 

২. সরিষ্ট সকল কম মকতমা/কম মচারী। 

নাং- ২৬.০৬.০০০০.০০১.০৫.০০১.১৪/ তাররখঃ 
০৫ ববশাখ, 

১৪২৪বঙ্গাব্দ 



১৮ এরপ্রল, ২০১৭ 

রিস্টাব্দ 

অবগরত ও প্রদয়াজনীয় কা মক্রদমর জনয যপ্ররণ করা েলঃ 

১. উপ রনবন্ধক, রবভাগীয় কা মালয়, চট্টোম। 

২. সেকারী রনবন্ধক, রবভাগীয় কা মালয়, রাজশােী/খুলনা। 

৩. রনবন্ধক মদোেদয়র বযজক্তগত সেকারী। 

৪. গােম ফাইল। 

(রণজজৎ কুমার রায়) 

উপ রনবন্ধক 

 

 

 


