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ফ য়াির, ২০২৩ মােসর দান ত না-দাবী সনদপ  তািলকা 
শাখার নামঃ- ভাড়া আদায় শাখা-২ 

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

সময় ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ ঢাকা  ২০৫ 

ইিলিশয়াম 
১/২৩,৩/১৮,১২/৫ 
বইলী য়ার ও 

৬৯/এফ আিজম র 

অ ায়ী বইলী ায়র 
ও আিজম র 

জনাব েবাধ চ  ঢালী 
-সিচব (অবসর) মৎ  ও 

াণীস দ ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 

ড়া  ০১/০৮/১৯৯৬ 
হেত 
৩১/০৮/২০২১ 

 

০২ ৩১৪ অ ায়ী ইিলিশয়াম 
র  হাউজ 

জনাব নারায়ন চ  সরকার 
সিচব ( - সিচব) 
জাতীয় মানবিধকার কিমশন 
৭-৯-কাওরান বাজার,ঢাকা। 

সামিয়ক ০১/০১/২০২২ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 

 

০৩ ৭/৬ অ ায়ী বইলী ায়র জনাব মাঃ হািম র রহমান খান 
অিতির  সিচব 
উ য়ন-১ অ িবভাগ 
হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 

সামিয়ক ০১/০৩/২০০৮ 
হেত 
৩১/০৩/২০১৯ 

 



০৪ ৮/১২ অ ায়ী বইলী ায়র জনাব ওয়ােহদ উজ-জামান 
-সিচব (অবসর) 

জন শাসন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 

ড়া  ০১/০৫/২০০৬ 
হেত 
০১/০২/২০০৭ 

 

০৫ িব-৩/ই-৯ িড-২ আগারগ ও 
িনউকেলানী 

জনাব মাঃ সিলম উ া 
শািনক কমকতা 

িশ  ম ণালয়,ঢাকা। 

সামিয়ক ০১/০১/২০২১ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 

 

০৬ ৩/এম 
ও 
৩-১০/িব 

িড-২ আিজম র জনাব মিশউর রহমান 
অিতির  সহকারী কম-কিমশনার 
সােকল-২২৮ 
কর অ ল-১১,ঢাকা। 

সামিয়ক ০১/১১/২০১৫ 
হেত 
০১/০৩/২০২২ 

 

০৭ ৭/এল িড-২ রােয়রবাজার জনাব িবনা রাণী দাস 
সহককারী সিচব 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 
সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয় 

সামিয়ক ০১/০১/২০১৯ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 

 

০৮ ৫/এফ িড-২ আিজম র জনাব রািশদা আ ার 
িসিনয়র াফ নাস 

ার সিল াহ মিডেকল কেলল 
হাসপাতাল,ঢাকা। 

সামিয়ক ০১/০৭/২০০৯ 
হেত 
৩০/০৯/২০২০ 

 

০৯ ১৩/েজ িড-২ আিজম র জনাব ক এম আলী রজা 
-সিচব 

ব ও ীড়া ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 

সামিয়ক ০১/০৭/২০০৯ 
হেত 
১৮/০৯/২০২০ 

 

১০ ৮১/েজ িড-১ আিজম র জনাব শরাফত আলী 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
বােজট শাখা-১৬ 

সামিয়ক ০১/০১/২০২০ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 

 



হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয় 

১১ ৮৯/এ িড-১ আিজম র জনাব শখ মাঃ আসা ামান 
ি গত কমকতা 

িব ান ও ত ি  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 

সামিয়ক ০১/০১/২০২২ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 

 

১২ ৮২/এইচ িড-১ আিজম র েফসর হাসেন আরা খা ন 
অ  (অবসর) 
আিজম র গভঃগালস ল এ  
কেলজ, আিজম র,ঢাকা। 

ড়া  ০১/০২/২০০৯ 
হেত 
৩০/০৬/২০১৭ 

 

১৩ িহে াল-গ 
১০৫ 

িড-২ আগারগ ও  
তালতলা 

জনাব মহীউি ন আহেমদ 
শাসিনক কমকতা (অবসর) 

বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র 

ড়া  ০১/০১/২০২১ 
হেত 
৩১/০১/২০২৩ 

 

১৪ িব-১১/িড-১ িড-১ উ রা জনাব মাঃ ািদর রজা িহত 
উপ-িনয় ক (িপআরএল) 
িহসাবভবন,েস নবািগচা,ঢাকা। 

ড়া  ০১/০৭/২০০৯ 
হেত 
২০/০৭/২০২০ 

 

১৫ িব-৭/িড-৮ িড-১ উ রা ড.েমাঃ হলালউি ন অিতির  সিচব 
ালািন ও খিনজ স দ িববাগ 

বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 

ড়া  ২১/১২/২০০৬ 
হেত 
৩১/০৭/২০১৪ 

 

১৬ ৩০/এ  িড-১ আগারগ ও 
তালতলা 

জনাব মাঃ রজাউল কিরম  
উপ-সিচব (অবসর) 
িশ  ম ণালয়,ঢাকা। 

ড়া  ০১/০৪/১৯৯৮ 
হেত 
৩০/০১/২০২৩ 

 

১৭ িব-১১/িড-২ িড-২ সাবহানবাগ জনাব িশিশর মার দাস 
ি গত কমকতা 

িব ান ও  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 

সামিয়ক ০১/০১/২০২২ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 

 



১৮ িব-২/ই-১১ িড-২ আগারগ ও 
িনউ কেলানী 

জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ 
শাসিনক কমকতা (অবসর) 

অথৈনিতক স ক িবভাগ 
শের বাংলা নগর,ঢাকা। 

ড়া  ০১/০১/২০২১ 
হেত 
২৯/১২/২০২২ 

 

১৯ িব-১৭/িড-১০ িড-১ সাবহানবাগ জনাব মাঃ আেনায়ার কিবর 
সহকারী সিচব 

ধানম ীর কাযালয়,েতজগ ও,ঢাকা 

 ০১/০১/২০১৮ 
হেত 
১৫/০৭/২০২১ 

 

২০ ৩৮/িব িড-১ আগারগ ও 
তালতলা 

জনাব মাঃ শিফউল আলম ডাটা এি  
কে াল অপােরটর 
পিরক না ম ণালয়, 
আগারগ ও,ঢাকা। 

সামিয়ক ০১/০১/২০১২ 
হেত 
৩১/১২/২০২১ 

 

২২ ২৫/িস িড-২ আিজম র জনাব মাঃ শাহজাহান 
ি গত কমকতা (অবসর) 

িশ  ম ণালয়,ঢাকা। 

ড়া  ০১/০৮/২০১৫ 
হেত 
১২/১২/২০২২ 

 

২৩ ৩৭/আই িড-২ আিজম র জনাব হাসেনয়ারা আ ার 
নািসং পারভাইজার 
ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 

সামিয়ক ০১/০৭/২০১৫ 
হেত 
০১/০২/২০২২ 

 

২৪ ৩৭/এ িড-২ আিজম র জনাব কিনকা ভা 
িসিনয়র াফ নাস 
ঢাকা মিডেকর কেলজ হাসপাতাল 

সামিয়ক ০১/০১/২০১৫ 
হেত 
৩১/০১/২০২২ 

 

২৫ ৩২/িজ িড-২ আিজম র জনাব হা দ আলম  
শন েকৗশলী 

পিরক না শাখা, বাংলােদশ বতার 

সামিয়ক ১৪/০৮/২০০৮ 
হেত 
৩১/০৭/২০২২ 

 

২৬ ৩৫/িজ িড-২ আিজম র জনাব রিজয়া বগম 
িসিনয়র াফ নাস 
ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 

সামিয়ক ০১/০১/২০১৫ 
হেত 
৩০/০৯/২০২২ 

 



২৭ িব-১৭/িড-১ 
ও 
৩৯/আই 

িড-১ আগারগ ও  
তালতলা 

নািসস আ ার 
িসিনয়র িশ ক 
পনগর সরকাকারী মা িমক 

িব ালয় 
পনগর,ঢাকা। 

সামিয়ক ৩১/০১/২০০৩ 
হেত 
০১/০১/২০১৭ 

 

২৮ ২/িব/১১িব িড-১ পাইকপাড়া জনাব মাঃ সাহরাব আলী 
ি গত কমকতা 
ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ 

বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 

সামিয়ক ০১/০৩/২০২০ 
হেত 
৩১/০১/২০২৩ 

 

২৯ িব-৯২/এফ-১৫ িড-২ মিতিঝল জনাব মাঃ আিমম খস  খান 
অিডটর িনরাপ া শাখা 
িহসাব মহািনয় েকর কাযালয়,ঢাকা। 

সামিয়ক ১৯/০১/২০১০ 
হেত 
৩১/০১/২০২৩ 

 

৩০ িব-৯৪/এফ-১ িড-২ মিতিঝল জনাব মাহ দ হাসান 
সহকারী চকার 
বাংলােদশ িনরাপ া ালয়,েতজগ ও 

ড়া  ১৯/০১/২০১০ 
হেত 
৩১/০১/২০২৩ 

 

৩১ ৪/১১/িস িড-২ মিতিঝল জনাব িশ ল ইসলাম 
ি গত কমকতা 

মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 

সামিয়ক ১০/১০/২০২১ 
হেত 
৩১/০১/২০২৩ 

 

৩২ ১/২১ িড-২ িঝগাতালা জনাব মাঃ আিন র রহমান 
সহকারী সিচব 
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন 

মব ণালয়,বাংলােদশ 
সিচবালয়,ঢাকা। 

সামিয়ক ২৯/১১/২০১৬ 
হেত 
৩০/১২/২০২০ 

 

৩৩ িব-৪০/এফ-৪ িড-২ মিতিঝল জনাব ভি  রাণী পাল 
শাসিনক কমকতা 

ড়া  ১৯/০৯/২০১০ 
হেত 

 



 

 

 

 

জন শাসন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 

০৬/০২/২০২৩ 

৩৪ িব-১১২/িড-১০ িড-১ মিতিঝল জনাব মাঃ আিন র রহমান 
সহকারী কাম-কি উটার াি ক 
উ য়ন আধশাখা-৯ 
হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয় 

ড়া  ০১/০১/২০২২ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 

 

৩৫ িব-৮৭/এফ৪ িড-২ মিতিঝল জনাব মমতাজ পারভীন 
িনরী া ও িহসাবর ণ কমকতা 
বািণজ ক অিডট অিধদ র,ঢাকা। 

ড়া  ১৯/০৯/২০১০ 
হেত 
৩০/০৯/২০২২ 

 

৩৬ িব-১১/িড-১৮ িড-২ পাইকপাড়া জনাব মাঃ িখল র রহমান 
এসএএস অধী  
িশ া অিডট 
অিধদ র,েস নবািগচা,ঢাকা। 

সামিয়ক ০১/০১/২০২২ 
হেত 
৩১/১২/২০২২ 

 

৩৭ িব-৬৪/এফ-১০ িড-২ মিতিঝল জনাব মাঃ আ ল মন র 
িহসাব র ন কমকতা 
ঔষধ শাসন 
অিধদ র,মহাখালী,ঢাকা। 

ড়া  ১৬/০১/২০০৮ 
হেত 
২৯/১২/২০২২ 

 

৩৮ িব-৮৯/এপ-৬ িড-২ মিতিঝল জনাব িময়া মাহা দ শামীম রহমান 
অিডটর িতর া অিডট অিধ র 
স নবািগচা,ঢাকা। 

সামিয়ক ১৯/০৯/২০১০ 
হেত 
৩১/০১/২০২০ 

 


