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বাসা/বাড়ী বরা  সং া  ত ািদ 
 

মাসঃ ফ য়াির /সাল ২০২৩ 
শাখার নামঃ অ ায়ী বরা  শাখা 

ঃ নং বরা  াপেকর নাম, পদবী ও অিফস 
কানা 

বাসার িণ বাসা এলাকা বরা  দােনর 
তািরখ 

বরাে র ধরণ ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১। মাঃ আহসা ল কবীর পলা 

উপপিরচালক (মািনল ািরং) 
ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, 

ঢাকা। ।।                                           

৪৮/১-এ ( ন ভাড়া) 
সািকট হাউজ রাড 

সািকট হাউজ রাড 
এলাকা 

০১-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

২। জনাব ম দন দ 
অিফস সহায়ক 

িষ ম ণালয়, ঢাকা। 

২/১৮(ঘ), ীণ রাড 
একক আসন 

ীণ রাড এলাকা ০২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

৩। জনাব মাঃ আির র রহমান 
অিফস সহায়ক 

াশনাল াডাক িভ  অগানাইেজশন, 
ধান কাযালয়, ঢাকা। 

১/২(গ), ীণ রাড 
একক আসন 

ীণ রাড এলাকা ০২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

৪। সােহল হােসন 
অিফস সহায়ক 
 সমাজ  ক ান ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

৪/১৪(গ), ীণ রাড 
একক আসন 

ীণ রাড এলাকা ০২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

৫। মাঃ মা ার হােস 
 অিফস সহায়ক 
ব  অিধদ র, 

১/২০(চ), ীণ রাড 
একক আসন 

ীণ রাড এলাকা ০২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   



 িব এমিস ভবন, ৭-৯, কাওরান বাজার, 
ঢাকা                        

৬। মাঃ আ াহ আল মাহ দ 
উপপিরচালক(িসিনয়র সহকারী সিচব) 
তাশাখানা ইউিনট, মি পিরষদ িবভাগ,  

ঢাকা ।                           

৩/১০, ীণ রাড 
অিফসাস হাে ল 

ীণ রাড এলাকা ০২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   
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৭। তাফা ল হােসন 

অিডট এ  একাউ স অিফসার 
রাজ  অিডট অিধদ র, স নবািগচা, 
ঢাকা। 

৬/৫( ন ভাড়া), 
বইলী ায়ার 

বইলী ায়ার ০২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

৮। জনাব মাহ দ হাসান 
 ভাষক 
 শারীিরক িশ া কেলজ,  
ঢাকা শারীিরক মহািব াললয়, ঢাকা । 

৩/১০, ীণ রাড 
অিফসাস হাে ল 

ীণ রাড এলাকা ০৬-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

৯। জনাব িবধায়ক রায় চৗ রী 
অিতির  সিচব 
নৗপিরবহন ম ণালয়, ঢাকা। 

১৫/১৭(িনধারত 
ভাড়া), বইলী ায়ার 

বইলী ায়ার ০৬-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

১০। জনাব মাহা দ ল আিমন 
 সহকারী পিরচালক 
  িসিভল অিডট অিধদ র, স নবািগচা, 
ঢাকা। 

৩/১০, ীণ রাড 
অিফসাস হাে ল 

ীণ রাড এলাকা ০৭-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

১১। জনাব গালাম আজম 
 উপেজলা ািণস দ কমকতা(এল/আর) 
সং - বাংলােদশ জাতীয় িচিরয়াখানা, 
িমর র, ঢাকা ।                           

৩/৩, ীণ রাড 
অিফসাস হাে ল 

ীণ রাড এলাকা ০৭-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

১২। জনাব হা দ িলয়াকত হােসন খান 
উপ-পিরচালক (আমদানী 

৩/৪, ীণ রাড 
অিফসাস হাে ল 

ীণ রাড এলাকা ০৭-০২-২০২৩ নিথেত বরা   



উি দ সংগিনেরাধ উইং, খামার বাড়ী,  
ঢাকা ।                           

১৩। জনাব মাঃ এলাহী ম র 
উপপিরচালকৱ                        
মহাপিরচালক মেহাদেয়র সিচবালয়,  
জাতীয় িনরাপ া অিধদ র, ঢাকা ।                         

৩/১, ীণ রাড 
অিফসাস হাে ল 

ীণ রাড এলাকা ১২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

১৪। জনাব স াট আকািহ  
সহকারী পিরচালক  
 মহাপিরচালক মেহাদেয়র সিচবালয়,  
জাতীয় িনরাপ া অিধদ র, ঢাকা ।                          

৩/২, ীণ রাড 
অিফসাস হাে ল 

ীণ রাড এলাকা ১২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

১৫। জনাব মাঃ মা ম িব াহ 
অিফস সহকারী কাম-কি উটার 

া িরক 
পিরবার পিরক না অিধদ র,  

শাসন ইউিনট, ৬, কাওরান বাজার,ঢাকা।                         

২/৮(খ), ীণ রাড 
একক আসন 

ীণ রাড এলাকা ১২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   
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১৬। জনাব কৗিশক িক নীয়া 
অিফস সহায়ক 
 লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ, 
আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়, 
ঢাকা।                          

৪/১৩(ঘ), ীণ রাড 
একক আসন 

ীণ রাড এলাকা ১২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

১৭। জনাব মাঃ কিরর হাসাইন 
অিফস সহকারী 
 িনব ন অিধদ র, ১৪ আ ল গিণ রাড, 
ঢাকা                        

২/২১(ঘ), ীণ রাড 
একক আসন 

ীণ রাড এলাকা ১২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

১৮। জনাব মফতা ল জা াত  
সহকারী পিরচালক(বিহঃ শাখা)  
জাতীয় িনরাপ া অিধদ র, স নবািগচা, 
ঢাকা                        

১১/২৩, বইলী 
ায়ার 

বইলী ায়ার ১৩-০২-২০২৩ নিথেত বরা   



১৯। জনাব মাঃ শির ল ইসলাম 
 েনাটাইিপ   কাম-কি উটার 

া িরক ি কা স দ উ য়ন 
ইনি উট িষ খামার সড়ক, ফামেগট, 
ঢাকা।                          

৩/৫(গ), ীণ রাড 
একক আসন 

ীণ রাড এলাকা ১৩-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

২০। জনাব মাঃ আরাফাত মািফ 
থানা পিরসং ানিবদ 
থানা পিরসং ান অিফস, উ র পি ম, 
ঢাকা।                       

২/১৯(ঙ), ীণ রাড 
একক আসন 

ীণ রাড এলাকা ২২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

২১। জনাব মাঃ বলাল হােসন 
 িনরাপ া হরী 
 সরকাির যানবাহন অিধদ র,  
সিচবালয় িলং রাড, ঢাকা।                         

৪/১১(গ), ীণ রাড 
একক আসন 

ীণ রাড এলাকা ২২-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

২২। জনাব মাঃ হািব র 
অিতির  িলশ পার 

িলশ হডেকায়াটাস, ঢাকা।।                       

৬/১১( ন ভাড়া), 
বইলী ায়ার 

বইলী ায়ার ২৮-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

২৩। জনাব মাহ ল হক 
িসিনয়র সহকারী সিচব (  জলা ও 
দায়রা জজ)আইন ও িবচার িবভাগ।।                       

আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়, 
ঢাকা। 

১/২৩(িনধািরত 
ভাড়া), বইলী ায়ার 

বইলী ায়ার ২৮-০২-২০২৩ নিথেত বরা   
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২৪। জনাব দেলায়ারা  বগম 
ইন াকটর ( স) 
ব উ য়ন অিধদ র, প ন িশ ণ 
ক , ঢাকা।                                         

৩/১৬ ীণ রাড  ীণ রাড এলাকা ২৮-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

২৫। জনাব িবধান চ  দবনাথ 
 উপ কর কিমশনার 
  সােকল-১১৫, কর অ ল-৬, ঢাকা 

৫০৮, ইিলিশয়াম ইিলিশয়াম  ২৮-০২-২০২৩ নিথেত বরা   

 


