
পররদপ্তররর মামামূরর অগ্রগরি/বি©মান অবস্থা : 

ক্র: 

নং 

ভাভরায বফলয় অদারততয নাভ ভাভরায 

ন 

ভাভরায ফততভান ফস্থা যফতী 

তাবযখ 

অআনজীবীয 

নাভ 

মভাফাআর 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ফস্ত্র বযদপ্ততযয বনয়ন্ত্রণাধীন এএব মবাতেনার মেক্সোআর মো ত 

ফাস্তফায়ন ীল তে ভাপ্ত উন্নয়ন প্রেতেয জন্য ২৭ টি াওয়াযলুভ ক্রতয় 

দুনীবতয ববতমাগ। 

ফাংরাতদ সুবপ্রভ 

মোে ত, াআতোে ত 

বিববন, ঢাোয 

যীে বটিন নং-

১০০৬/২০০৬ 

২০০৬ ভাভান্য সুবপ্রভ মোতে তয াআতোে ত 

বিববতন ভাভরাটিয োম তক্রভ চরতে। এ 

বফলতয় গত ১৮/৬/২০১৪ তাবযতখ 

াআতোে ত বিববতন মমাগাতমাগ েযা 

তর জানা মায় ভাভরাটি এোবধেফায 

শুনানীয জন্য মোতে ত উতেবের বেন্তু 

ফাদীক্ষ ফায ফায ভয় চাওয়ায় 

ভাভরাটিয মোন যায় য়বন। ২০০৮ 

াতরয তয ভাভরাটি অয শুনাবনয জন্য 

াআতোতে ত ওতেবন। ফততভাতন ভাভরাটি 

াআতোে ত বিববতনয যীে  বটিন 

াখায় চরভান যতয়তে। 

- - - বস্ত্র 

পরিদপ্তরির 

রিজস্ব ক োি 

আইিজীবী 

কিই। এই 

মূহুর্তে ক োন 

আইনজীবী 

ননর্ োর্ের 

প্রর্ োজন আর্ে 

বর্েও মর্ন 

হ  নো। 

মোমেোসমুহ 

সবই 

প্রশোসনন , 

সম্পনি 

সম্পন েত ন  

নবধো  

মোমেোসমুহ 

অগ্রোনধ োরভূক্ত  

ন । 

২ উ-বযচারে (োবযগবয) দ তত বযচারে তদ তদান্নবতয জন্য  

দোরেিকৃত  যীে বটিন । 

ফাংরাতদ সুবপ্রভ 

মোে ত, াআতোে ত 

বিববন, ঢাোয 

যীে বটিন নং-

৫০৫৬, তাবযখ-

৪/৬/১৩  

২০১৩ ভাভরাটি গত ৭/১০/২০১৩ তাবযখ মথতে 

াআতোে ত বিববতনয যীে বটিন 

াখায় চরভান যতয়তে। 

- - - 

৩ মগতজে মনাটিবপতেতন প্রোবত  S.R.O. নং-৩১৬/ অআন/২০১০, 

তাবযখ-০৮/০৯/২০১০ চযাতরঞ্জ েতয  ংতাবধত বনতয়াগ বফবধ ১৯৮৫ 

নুমায়ী আন্সতক্টয তদ তদান্নবতয জন্য মেআরায ভাস্টায তদ ৫ 

ফৎতযয চাকুযীয ববজ্ঞতা যাখা তয়তে বেন্তু োযী প্রবক্ষেতদয 

মক্ষতে যাখা য়বন।  তদান্নবতয সুতমাগ াওয়ায জন্য ভাভান্য 

াআতোতে ত দোরেিকৃত যীে বটিন । 

ফাংরাতদ সুবপ্রভ 

মোে ত, াআতোে ত 

বিববন, ঢাোয 

যীে বটিন নং-

৬৯০২/২০১৩  

২০১৩ ভাভরাটি গত ৮/৫/২০১৪ তাবয খ থেরে   

াআতোে ত বিববতনয যীে বটিন 

াখায়  চমান ররেরে। 

   

৪ থ ত ভন্ত্রণারতয়য থ ত বফবাতগয ২০/০৯/২০১৩  তাবযতখয ে মভাতাতফে 

‘‘২৭টি ফয়ন স্কুতরয বয-গ তানাআতজন’’ ীল তে ভাপ্ত উন্নয়ন প্রেতেয 

বিতীয় দপায় যাজস্ব ফাতজতে স্থানান্তবযত েভ তচাযীতদয বফনা মফততনয 

ছুটিতে পূণ ত মফততন ছুটি বততফ ভঞ্জুয না েযায থ ত বফবাতগয পূনঃ 

ম্মবত জ্ঞান েযা য়। থ ত ভন্ত্রণারতয়য উক্ত অতদতে চযাতরঞ্জ 

েতয ভাভান্য াআতোতে ত দোরেিকৃত যীে বটিন । 

ফাংরাতদ সুবপ্রভ 

মোে ত, াআতোে ত 

বিববন, ঢাোয 

যীে বটিন নং-

২৬৭০/২০১৪ 

২০১৪ ভাভরাটি গত ২৬/৬/২০১৪ তা বযখ

থেরে াআতোে ত বিববতনয যীে 

বটিন াখায়  চমান ররেরে।  

- - - 

 



 

ক্র: 

নং 

মামার রবে অদারততয নাভ ভাভরায 

ন 

ভাভরায ফততভান ফস্থা যফতী 

তাবযখ 

অআনজীবীয 

নাভ 

মভাফাআর 

নম্বয 

ভন্তব্য 

৫ রিষ্টা মার্ট িন এ্যাপারর বাাংারদল র : এ্বাং রিষ্টা মার্ট িন 

নীটওেযার র :, বাড়ী নাং -৫৪ এ্, থরাড নাং -১৬, ব্লে-এ্, বনানী, ঢাো-

১২১৩ এ্র তক্ষ  এিতবাতেে জনাফ াতজদ াভী অতভদ ারদায 

েভকেক্স, প্লে  নং-৪৫৯(নতুন) মেেনাগাড়া, ঢাো ভয়ভনবং 

াআওতয়, গাজীপুয মথতে ভস্ত মভবনাযী স্থানান্তর েযায জন্য ভাভান্য 

সুবপ্রভ মোতে তয াআতোে ত বিববতন দোরেিকৃত যীে বটিন।  

ফাংরাতদ 

সুবপ্রভ মোে ত, 

াআতোে ত 

বিববন, ঢাোয 

যীে বটিন 

নং-১৮০৩ / 

২০১৪। 

২০১৪ ভাভরাটি গত ১৫/৪/২০১৪  তাবযখ মথতে 

11নাং থোরট ি াইরোট © রডরিলরন 

(পুরািন) শুনারনর জন্য অরপক্ষাে 

ররেরে।  

- - - বস্ত্র পরিদপ্তরি র 

রিজস্ব ক োি 

আইিজীবী কিই।  

এই মূহুর্তে ক োন 

আইনজীবী 

ননর্ োর্ের 

প্রর্ োজন আর্ে 

বর্েও মর্ন হ  

নো। মোমেোসমুহ 

সবই প্রশোসনন , 

সম্পনি সম্পন েত 

ন  নবধো  

মোমেোসমুহ 

অগ্রোনধ োরভূক্ত  

ন । 

৬ ফস্ত্র বযদপ্তয (েভ তেততা ও েভ তচাযী) বনতয়াগ বফবধভারা ২০১৪ -এ 

জুবনয়য আনস্ট্রাক্টয (নন-োবযগবয) (বফজ্ঞান) দ তত আনস্ট্রাক্টয (নন-

োবযগবয)(বফজ্ঞান) তদ তদান্নবতয মক্ষতে বনতয়াগ বফবধ ২০১৪ চযাতরঞ্জ 

েতয ফস্ত্র বযদপ্ততযয বনতয়াগ  বফবধভারা ২০১০ এয ততাফরী 

বযফবততত যাখা প্রতে ভাভান্য  সুবপ্রভ মো থট ির াআতোে ত বফবাগ, 

ঢাোে দোরেিকৃত যীে বটিন। 

ভাভান্য 

াআতোে ত 

বফবাতগয যীে 

বটিন নং-

৭৩১৯/২০১৪ । 

 

২০১৪ গত ২৩/১০/২০১৪ তাবযতখ ওোরতনাভা 

বরবেয উআং -এ মৌ থেরে।  ততফ  

অবজতয প্যাযা বববিে জফাফ মোতে ত 

াওয়া মায়বন। 

- - - 

৭ মুরির োদ্ধো  র্ ম তমো রিরেরব চোকুিীরত অবেরিি বেে ৫৭ কের  ৬১ 

বৎেি  িো এবং চোকুিীি কর্েোদ ০১(এ ) বৎেি বৃরদ্ধি জন্য 

বোংলোরদশ সুরির্ ক োর্ ম, িোইর োর্ ম রিরিশি, ঢো োে  দোরেিকৃত িীর্ 

রপটিশি। 

ফাংরাতদ 

সুবপ্রভ মোে ত, 

াআতোে ত 

বিববন, ঢাোয 

যীে বটিন 

নং- 

১২৪১৭/২০১৪। 

২০১৪ গি 05/০2/2015 িারররখ মে বৃরি 

েরার পত্র াআতোে ত বিবব থনর রীট 

রপর্টলন লাখাে থপৌরেরে। িরব আরজির 

প্যারারিরিে জবাব থোরট ি পাওো যােরন  

বর জানা যাে।  

- - - 

 

 


