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জ ির 

ন র: ০৮.০৪.০০০০.০০৬.৮২.০০৫.১৮.৭৯ তািরখ: 
১৪ ম ২০২০

৩১ বশাখ ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) এর িব ার রাধ এবং পিরি িত উ য়েনর লে  সরকার কতৃক সািবক পিরি িত
িবেবচনায় আগামী ১৭ ম ২০২০ থেক ২৮ ম ২০২০ তািরখ পয  সাধারণ ছুিট ঘাষণা করা হেয়েছ। ২১ ম
২০২০ (শব-ই- দেরর সরকাির ছুিট), ২২-২৩ ও ২৯-৩০ ম ২০২০ তািরেখর সা ািহক ছুিট এবং ২৪, ২৫ ও
২৬ ম ২০২০ তািরখ (ঈদ-উল-িফতেরর সাধারণ/সরকাির ছুিট) এ ছুিটর অ ভূ  থাকেব। উ  ছুিটকালীন জ ির

েয়াজেন জাতীয় স য় অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকার িনে া  কমকতা/কমচারীগণ িন বিণত তািরেখ
অিফেস উপি ত হেয় জ ির দািয়  পালন করেবনঃ 

. কমকতা/কমচারীর নাম, পদিব ও কম ল মাবাইল ন র দািয়  
পালেনর
তািরখ

১। জনাব মাহা দ খিললরু রহমান, সহকারী পিরচালক 
(ক াশ)

০১৫১৫-৬৫৩৮৮৮

১৭.০৫.২০২০
 ও

১৮.০৫.২০২০

জনাব মাসা ৎ মানা িসি কা, সহকারী পিরচালক (অিডট 
ও আইন)

০১৭১৬-৭৭১৪০৮

জনাব আইয়ুব আলী, স য় অিফসার ০১৯১৩-৩৯২৭৮৮
জনাব মাঃ আবলু কালাম ০১৯১৪-২৮৫৮১০
জনাব মাঃ মনজরু আলম, গাড়ী চালক ০১৭২০-৩৩৮৩৩২
জনাব ইিলয়াস কা ন, অিফস সহায়ক ০১৬৮০-৬৬৭৩৪৯

২। জনাব রািজয়া বগম, উপ-পিরচালক ( শাসন ও 
জনসংেযাগ )

০১৭৪২-৯৬২৬২৬

১৯.০৫.২০২০

জনাব আ ু াহ আল মামনু, সহকারী পিরচালক ( শাসন) ০১৭১১-৩৩০১৩২
জনাব শাহ আলম, ষাট িলিপকার কাম-কি উটার 
অপােরটর          

০১৫৫২-৩২৯৭৭৬

জনাব মাঃ ইবাদত হােসন, ষাট িলিপকার কাম-কি উটার 
অপােরটর

০১৭২৭-৬৫৬২৮৪

জনাব মাঃ মনজরু আলম, গাড়ী চালক ০১৭২০-৩৩৮৩৩২
৩। জনাব মাঃ এনােয়ত হােসন, উপ-পিরচালক (বু েরা, অিডট 

ও আইন)
০১৭১২-১৪০৭৫০

২০.০৫.২০২০
জনাব এম, ছােয়িলন, সহকারী পিরচালক ০১৭৮৩-৯০৬৫৬২
জনাব মাঃ মহসীন িমঞা, অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
অপােরটর

০১৭২৩-৬৫২১৪৬

জনাব মাঃ মনজরু আলম, গাড়ী চালক ০১৭২০-৩৩৮৩৩২
জনাব শখ জ ল হক মিন, বাতা বাহক           ০১৯৩৩-৮৯৯৩৮৫

১



৪। জনাব লতানা জািকয়া, সহকারী পিরচালক (পিরসংখ ান) ০১৭৮২-০৬৭৭৪৪

২৭.০৫.২০২০
জনাব আ ু াহ আল মামনু, সহকারী পিরচালক ( শাসন) ০১৭১১-৩৩০১৩২
জনাব দেব  নাথ িব াস, উ মান সহকারী, পিলিস শাখা ০১৭০৯-৩৩১৪০৪
জনাব মাঃ মনজরু আলম, গাড়ী চালক ০১৭২০-৩৩৮৩৩২
জনাব শখ জ ল হক মিন, বাতা বাহক ০১৯৩৩-৮৯৯৩৮৫

৫। জনাব মাঃ মা র রহমান, সহকারী পিরচালক ( 
জনসংেযাগ )

০১৯১৭-৯৬৯০৯৬

২৮.০৫.২০২০

জনাব ফরহাদ হাসান, সহকারী পিরচালক (বােজট ও 
পিরক না)

০১৮১৭-০০৫৮২৭

জনাব শাহ আলম, ষাট িলিপকার কাম-কি উটার 
অপােরটর          

০১৫৫২-৩২৯৭৭৬

জনাব মাঃ ইবাদত হােসন, ষাট িলিপকার কাম-কি উটার 
অপােরটর

০১৭২৭-৬৫৬২৮৪

জনাব মাঃ মনজরু আলম, গাড়ী চালক ০১৭২০-৩৩৮৩৩২

০২।       পিরচালক ( শাসন) সািবক িবষয় সম য় ও মিনটিরং করেবন। যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম এ
আেদশ জারী করা হেলা।

১৪-৫-২০২০
মহুা দ এনাম চৗধুরী

পিরচালক

ন র: ০৮.০৪.০০০০.০০৬.৮২.০০৫.১৮.৭৯/১ তািরখ: ৩১ বশাখ ১৪২৭
১৪ ম ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালেকর একা  সহকারী, জাতীয় স য় অিধদ র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )। 

১৪-৫-২০২০
মহুা দ এনাম চৗধুরী

পিরচালক

২


