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ারক নং-৩১.০২.০০০০.০০১.০১.০০১.২০.৭০ তািরখঃ 
১৩ বশাখ ১৪২৭ 
২৭ এি ল ২০২০ 

 

িবষয় : “ ড  িতেরাধ সল” এর কায েমর সািবক সম েয়র জ  কমকতােদর নােমর তািলকা রণ সে । 
   : জন শাসন ম ণালেয়র ারক নং-০৫.০০.০০০০.১৪০.১৯.১৭-১৫৭, তািরখ : ২৬.০৪.২০২০। 

 
 উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে  য,  ঢাকা উ র ও দি ণ িস  কেপােরশ ন ড  িবষ য় 
সেচতনতা ি  ও ড  মশেকর আবাস ল িবন করণ কায ম মিনটিরং করার লে  া  সবা িবভাগ, ানীয় সরকার িবভাগ ও 
িশ া ম ণালেয়র িতিনিধর সম েয় গত বছর ায় ই িস  কেপােরশ নর িনয় েণ “ ড  িতেরাধ সল” গঠেনর িবষেয় িস া  
হীত হেয়েছ। বিণত কায েমর সািবক সম েয়র জ  িম সং ার বােডর কমকতােদর নােম তািলকা িন  বিণত ছেক রণ 

করা হেলাঃ 

িমক 
নং 

কমকতােদর নাম, পদবী  মাবাইল ন র ই- মইল 

০১ জনাব এ.িজ.এম মীর মিশউর আলম 
উপ- িম সং ার কিমশনার 

িম সং ার বাড, ঢাকা। 

০১৭৩০৪৪৯৬০৩ dlrc3@lrb.gov.bd 

০২ জনাব মাহা দ হাসাইন 
ােনজার 

ঢাকা নওয়াব এে ট 
িম সং ার বাড, ঢাকা। 

০১৭১৫০১১৬৯৫ managernawab@lrb.gov.bd 

০৩ জনাব মাঃ মাহ ল আহসান 
ােনজার 

ভাওয়াল রাজ এে ট 
িম সং ার বাড, ঢাকা। 

০২-৯৫৭১৮৯৯ managerbhawal@lrb.gov.bd 

০৪ জনাব কামাল মাহা দ রােশদ 
সহকারী িম সং ার কিমশনার 

িম সং ার বাড, ঢাকা। 

০১৭৮৭৯০৭৮৯৫ alrc5@lrb.gov.bd 

০৫ মাসাঃ রােবয়া বসরী 
সহকারী িম সং ার কিমশনার 

িম সং ার বাড, ঢাকা। 

০১৭৪১৬১০৬৪০ alrc3@lrb.gov.bd 

 
০২। ইহা মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা। 

  

 
( মা. আব ল মা ান) 

                   চয়ার ান (সরকােরর সিচব) 
সিচব         িম সং ার বাড, ঢাকা 

িম ম ণালয়                     ফান : ০২-৯৫৫২৮০৭ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।      ই- মইল : chairman@lrb.gov.bd 



 
অ িলিপ : সদয় কাযােথ ও াতােথ ( জ তার িভি েত নয়)- 
 
০১। সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০২। ম ীর একা  সিচব, িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )। 
০৩। জনাব এ.িজ.এম মীর মিশউর আলম, উপ- িম সং ার কিমশনার, িম সং ার বাড, ঢাকা। 
০৪। জনাব মাহা দ হাসাইন, ােনজার, ঢাকা নওয়াব এে ট, িম সং ার বাড, ঢাকা। 
০৫। জনাব মাঃ মাহ ল আহসান, ােনজার, ভাওয়াল রাজ এে ট, িম সং ার বাড, ঢাকা। 
০৬। জনাব কামাল মাহা দ রােশদ, সহকারী িম সং ার কিমশনার, িম সং ার বাড, ঢাকা। 
০৭। মাসাঃ রােবয়া বসরী, সহকারী িম সং ার কিমশনার, িম সং ার বাড, ঢাকা। 
০৮। সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার, িম সং ার বাড , ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)। 


