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অনিস আদেশ 

 পুিরাদেশ িা দেওয়া পর্ থন্ত আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, বনরশাল এর প্রশাসনিক কাদজর সুনবধাদর্ থ ও 

সুষ্ঠুভাদব োপ্তনরক কার্ থক্রম সম্পােদির নিনমদে নিম্নরূপভাদব কম থবন্টি করা হদলা: 

ক্র.িাং িাম পেবী োনয়ত্ব নবকল্প কম থকতথা/কম থচারী 

01 প্রশান্ত নবশ্বাস নিব থাহী অনিসার প্রশাসি শাখা, বাদজট, APA, NIS, 

GRS, RTI, নশল্প আইআরনস, 

ইআরনস এবাং বহুজানতক ইআরনস, (A-

Z), প্রনিক েপ্তদরর প্রনতদবেি।  

মাসুে আলম 

02 মাসুে আলম নিব থাহী অনিসার বানণনজিক আইআরনস, বহুজানতক 

আইআরনস, ইদেনন্টাং (সানভ থস), (A-Z), 

ওদয়ব সাইট হালিাগােকরণ। 

প্রশান্ত নবশ্বাস 

03 আনরি দহাদসি অনিস সহকারী-কাম-

কনম্পউটার মুদ্রাক্ষনরক 

প্রশাসি, বাদজট, APA, NIS, 

GRS, RTI, ইআরনস এবাং ইদেনন্টাং 

(সানভ থস), নশল্প আইআরনস এবাং 

বানণনজিক আইআরনস (A-Z)  

 

04 দমা: তািভীর আহাদেে অনিস সহায়ক অনিদসর িাইল এবাং কাগজপত্র 

নিদে থশক্রদম এক স্থাি হইদত অন্য স্থাদি 

নকাংবা অন্য অনিদস স্থািান্তর করা, 

অনিদসর আসবাবপত্র এবাং দরকর্ থ 

সমূদহর নবন্যাস সাধি করা এবাং পনরষ্কার 

পনরচ্ছন্ন রাখা, কম থকতথা ও কম থচারীগণদক 

পািীয় জল পাি করাদবি, অনিদসর 

সমস্ত মনিহারী ও অন্যান্য দ্রব্যানে 

সাংরক্ষদণর জন্য োয়ী র্ানকদবি, নচঠিপত্র 

দরনজস্টার ও দর্সপাস করা, হালকা 

আসবাবপত্র অনিদসর মদে একস্থাি 

হইদত অন্যস্থাদি সরাদিা, দগাপি অর্বা 

গুরুত্বপূণ থ িাইলসমূহ নস্টদলর বাক্স বন্দী 

কনরয়া নিদে থশক্রদম এক অনিস হইদত 

অন্য অনিদস দিয়া এবাং এনজ অনিস 

সম্পনকথত সমস্ত কাজ। 
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অনুনলনপ: 

1। জিাব প্রশান্ত নবশ্বাস, নিব থাহী অনিসার, আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, বনরশাল। 

2।  জিাব মাসুে আলম, নিব থাহী অনিসার, আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, বনরশাল। 

3। জিাব আনরি দহাদসি, অনিস সহকারী-কাম-কনম্পউটার মুদ্রাক্ষনরক, আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

বনরশাল। 

4। জিাব দমা: তািভীর আহাদেে, অনিস সহায়ক, আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, বনরশাল। 

5। জিাব দমা: আসাদুজ্জামাি, আইটি শাখা, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পনরষে (এিএসনস) 

ভবি, দলদভল-15, 62/3, পুরািা পল্টি, ঢাকা-1000।  

6।  অনিস কনপ। 

7। গার্ থ িাইল। 


