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না-দাবী ত য়ন দান সং া  ছক অ যায়ী ত : 

ভাড়া আদায় শাখা-১ 
মােসর নামঃ ফ য়ারী, ২০২৩ 

 
িমক 

নং 
বাসা নং- িণ এলাকা নাম ও পদবী অিফস কানা না-দাবী সনদপে র 

ধরণ(সামিয়ক/ ড়া ) 
সময় ম   

১. অপরািজতা-৯ িপিরয়র  ই াটন গােডন  জনাব রাম চ  দাস, া ন চয়ার ান, 
বতমােন-িবেশষ ভার া  কমকতা ( ড-
১) অবসর, জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ২১/১২/২০১৯ 
হেত 
২৮/১২/২০২২ 
পয  

 

২. ৭/িব ই- িণ সাবহানবাগ জনাব মাঃ সােলমান হক, অ ান 
িনবাহী/কে ালার া াম ােনজার, 
বাংলােদশ টিলিভশন, রাম রা, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/০১/২০১৯ 
হেত 
৩০/১১/২০২২ 
পয  

 

৩. িব-১/ই-৭ ই- িণ মিতিঝল   জনাব মাঃ আকতার হােসন, িহসাব র ণ 
কমকতা, পিরেবশ ও বন ম ণালয়, 
স নবািগচা, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ২৪/৯/২০১৭ হেত 
৩০/১১/২০২২ 
পয  

 



৪. 

 

বািড়-২২, 
রাড-৬, াট-

২/৭ 

িপিরয়র িণ ধানমি  জনাব মাঃ মা ক িময়া, অিতির  সিচব 
( িপ আর এল), জন শাসন ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০১/১০/২০১২ 
হেত 
৩০/১১/২০২২ 
পয  

 

৫. সিচব ভবন-
৭১/১২-এ 

সিচব ভবন ই াটন গােডন জনাব বদ ন নছা (৫২৬২), সিচব 
(অবসর), জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০১/১১/২০১৯ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 
পয  

 

৬. ৪/১ (ক) একক আসন ীনেরাড জনাব মাহা দ আিজ র রহমান, 
কে ািজটর (অবসর), িম রকড ও 
জিরপ অিধদ র, সেটলেম  স, 
তজগ ও, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০১/১১/২০১৮ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 
পয  

 

৭. ৪/৩(গ) একক আসন ীনেরাড জনাব অনল মার ব য়া, অিডট এ  
একাউ স অিফসার(অবসর), বেদিশক 
সাহা  ক  অিডট অিধদ র, 
স নবািগচা, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ১৮/৭/১৯৯০ হেত 
৩১/১২/২০২২ 
পয  

 

৮. ভবন-৪-িব, 
াট-িব-৪ 

ই- িণ িমর র-১ 
(পাইকপাড়া) 

জনাব মাঃ ছালাম িসকদার, 
পািরনেটনেড  (অবসর), বাংলােদশ 

ীম কাট, হাইেকাট িবভাগ, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০৫/০৩/২০১২ 
হেত 
৩০/৯/২০২২ 
পয  

 

 

 



িমক 
নং 

বাসা নং- িণ এলাকা নাম ও পদবী অিফস কানা না-দাবী সনদপে র 
ধরণ(সামিয়ক/ ড়া ) 

সময় ম   

৯. ২/১৮(ঘ) একক আসন  ীণেরাড জনাব মাহা দ শাহাবউি ন, এস এ এস 
অধী ক (অবসর), সামািজক িনরাপ া 
অিডট অিধদ র, স নবািগচা, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০১/০২/২০০২ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 
পয  

 

১০. ৩/৭(গ) একক আসন  ীণেরাড জনাব মাঃ র হােসন, অিফস সহকারী 
কাম কি উটার া িরক, মা  ও িশ  

া  িশ ণ িত ান, িমর র, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/৪/২০২১ হেত 
৩০/৬/২০২২ 
পয  

 

১১. িব-৫/ই-৪  ই- িণ মিতিঝল জনাব মাহা দ গালাম ছরওয়ার ঞঁা, 
িসিনয়র ফাই া  কে ালার (আিম), ঢাকা 
সনািনবাস, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/০১/২০২১ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 
পয  

 

১২. ১/১৪(চ) একক আসন ীনেরাড জনাব মাঃ শওকত সিলম, সহকারী 
পিরচালক, বাংলােদশ সরকাির কম-কিমশন 
সিচবালয়, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/৯/২০০৩ হেত 
৩০/৯/২০২২ পয  

 

১৩. ২২/িস িস-১ িণ আিজম র পলাশী জনাব মাঃ ল আিমন খান, িনরাপ া 
হরী, সরকাির আবাসন পিরদ র, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/৯/২০১৫ হেত 
৩১/১২/২০২২ 
পয  

 



১৪. সিচব ভবন-
৬৯/৫-এ 

সিচব ভবন ই াটন গােডন জনাব মাঃ আিন র রহমান, সােবক িসিনয়র 
সিচব (অবসর), ালানী ও খিনজ স দ 
িবভাগ, বতমােন-িনবাচন কিমশনার, 
বাংলােদশ িনবাচন কিমশন, আগারগাও, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০৫/১২/১৯৯৪ 
হেত 
৩০/১২/২০২২ 
পয  

 

১৫. সিচব ভবন-
৭১/৬-এ 

সিচব ভবন ই াটন গােডন জনাব রি ৎ মার সন, এনিডিস, অিতির  
সিচব (িপ আর এল), েযাগ ব াপনা ও 
াণ ম ণালয়, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০৭/১২/২০০৭ 
হেত ৩০/৭/২০২২ 
পয  

 

১৬. চতালী-২ এফ- িণ ই াটন গােডন জনাব িনশরাত বগম, অ াপক ও িবভাগীয় 
ধান, ািণিব া িবভাগ, ইেডন মিহলা 

কেলজ, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/১১/২০২২ হেত 
৩১/১২/২০২২ 
পয  

 

১৭. আিশয়ান-৮ িপিরিয়র 
িণ  

বইলী রাড জনাব মাঃ নাজী ল ইসলাম (৪২২৯), 
অিতির  সিচব (িপ আর এল), বাসী 
ক াণ ও  বেদিশক কমসং ান ম ণালয়, 
ই াটন গােডন, রমনা, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী  ২৭/৯/২০২০ হেত 
৩০/১১/২০২২ 
পয  

 

১৮. কাজলী-২ এফ- িণ  ই াটন গােডন জনাব মনী  িকেশার ম মদার,  সিচব 
( শাসন-অিধ:), সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক 
িবভাগ, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/০১/২০২২ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 
পয  

 

১৯. ৩/৪০১ ই- িণ িমর র-১৩ াম 
গােডন 

ড. মাঃ শির ল আলম (৩৬৪৪), উপসিচব 
(অবসর), জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০১/১১/২০০৬ 
হেত ২০/৭/২০২২ 
পয  

 



 

২০. ২/৮(খ) একক আসন ীনেরাড জনাব মাঃ িফেরাজ আহ দ, সহকারী 
চকার (অবসর), বাংলােদশ িনরাপ া 

ণালয়, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০১/৭/২০০৯ হেত 
০১/০১/২০২৩ 
পয  

 

২১. ৭২/এইচ  ই- িণ আিজম র জনাব ক এম আলী রজা (২০২৭৬), 
সিচব, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/০১/২০১৭ হেত 
০৩/৭/২০১৮ পয  

 

২২. বাড়ী-৯, রাড-৩, 
াট-৪/৭ 

িপিরয়র িণ ধানমি  জনাব মাঃ শাহজাহান, মহাপিরচালক, 
জাতীয় জনসং া গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি উট (িনেপাট), আিজম র, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০৩/১২/২০১৭ 
হেত ০১/৮/২০২১ 
পয  

 

২৩. অ িনমা-৬ িপিরয়র িণ ই াটন গােডন জনাব ঃ আঃ হািমদ জমা ার (৫৭৪৬), 
সিচব, সিচেবর দ র, বাংলােদশ সরকাির 
কম-কিমশন, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/০১/২০২২ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 
পয  

 

২৪. বাড়ী-১৪, রাড-৩, 
াট-এ-১ 

এফ- িণ ধানমি  জনাব জগ াথ দাস খাকন(৪৯২৭), উপসিচব 
(অবসর), জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ২৭/৭/২০০৩ হেত 
২৯/১২/২০২২ 
পয  

 

২৫. ৮/১০ এ- িণ আিজম র পলাশী জনাব মাঃ আ ল হা ান, িনরাপ া হরী 
(অবসর), সরকাির আবাসন পিরদ র, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০১/৭/২০০৭ হেত 
৩১/১২/২০২২ 
পয  

 



িমক 
নং 

বাসা নং- িণ এলাকা নাম ও পদবী অিফস কানা না-দাবী সনদপে র 
ধরণ(সামিয়ক/ ড়া

) 

সময় ম  

২৬. ৬৫/এফ ই- িণ আিজম র জনাব কাজী ওয়ািছ উি ন (৪১৪৫), 
সিচব, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী  ২৫/৭/২০১২ হেত 
০১/৭/২০১৭ পয  

 

২৭. কাহকাশান-৪ িপিরয়র িণ  বইলী রাড জনাব এ ক এম ফজ ল হক, সদ  
(সিচব), িষ, পািন স দ ও প ী 

িত ান িবভাগ, পিরক না কিমশন, 
ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/১০/২০২১ হেত 
৩১/১২/২০২২ পয  

 

২৮. িনহািরকা-২ িপঃ- িণ ই াটন গােডন জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম (৪৫০৫), 
সিচব (িপ আর এল), জন শাসন 

ম ণালয়, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ২৯/৭/২০০৭ হেত 
১৬/১০/২০২২ পয  

 

২৯. আর, িস, িড-৬ এফ- িণ শর-ই বাংলা নগর ড. মাঃ আ  হনা মা ফা 
কামাল(৪০২৪), িসিনয়র সিচব (িপ আর 
এল), িতর া ম ণালয়, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০১/৮/২০০৭ হেত 
২৮/৯/২০২২ পয  

 

৩০. িব-১৪/ই-৩ ই- িণ ই াটন গােডন জনাব মাঃ মিম ল ইসলাম (এ-০১৩৩), 
 পিরচালক, এনএসআই, স নবািগচা, 

ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/০১/২০২২ হেত 
৩১/১২/২০২২ পয  

 

৩১. ৬৬/িজ ই- িণ আিজম র জনাব আ ন ম আিজ ল হক, অিতির  
সিচব (িপ আর এল), মিহলা ও িশ  
িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/৮/২০০৮ হেত 
৩১/১২/২০২২ পয  

 

৩২. ৩/৬০১ ই- িণ িমর র-১৩ াম 
গােডন 

জনাব মাছাঃ কামার জাহান (৫৫৬২), 
সিচব (অবসর), জন শাসন ম নালয়, 

ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ৩০/০৩/২০০৮ হেত 
০১/১০/২০২২ পয  

 



 

৩৩. গা লী-৯ ই- িণ ীণেরাড ডাঃ মাহ দা খানম িসি কা, মিডেকল 
অিফসার (ওএসিড), া  অিধদ র, 
মহাখালী, ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০১/৬/২০০২ হেত 
৩০/১১/২০২২ পয  

 

৩৪. ৪৯/িজ ই- িণ আিজম র জনাব জািহদ হােসন নশী, অিতির  
সিচব (অবসর), অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, অথ ম ণালয়, শেরবাংলা নগর, 
ঢাকা। 

ড়া  না-দাবী ০১/০৩/২০০৮ হেত 
১৬/৫/২০১৬ পয  

 

৩৫. ৪/১১(খ) একক আসন ীনেরাড জনাব মাঃ আ স সা ার, কে ািজটর 
সেটলেম  স, তজগ ও, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ১৯/০৮/২০০২ হেত 
৩০/০৬/২০২২ পয  

 

৩৬. ৭/িড ই- িণ  সাবহানবাগ ড. সালমা মমতাজ, অিতির  সিচব, 
খা  ম ণালয়, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/৭/২০২০ হেত 
৩১/১২/২০২২ পয  

 

৩৭. ১/৪ (খ) একক আসন ীনেরাড জনাব মাঃ আল আিমন, স টিলিপকার 
কাম কি উটার া িরক, বাংলােদশ 
বতার, সদর , ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/৪/২০২১ হেত 
৩১/১২/২০২২ পয  

 

৩৮. ২/এ িব- িণ িঝগাতলা  

 

জনাব মাঃ আফজাল হােসন, পির তা 
কম , সরকাির আবাসন পিরদ র, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

সামিয়ক না-দাবী ০১/৮/২০২২ হেত 
২৯/১২/২০২২ পয  

 

৩৯. সিচব ভন-
৭১/১৪-িব 

সিচব ভবন ই াটন গােডন জনাব মাঃ রজাউল আহসান, সিচব (িপ 
আর এল), প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, 

ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় 
ম ণালয়, ঢাকা। 

ড়া   না-দাবী ১৬/১১/২০১৯ হেত 
৩১/০১/২০২৩ পয  

 

 



 

 

 

 


