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ন র: ১৮.১৭.০০০০.০২৫.১৬.০০১.২২.২৫৭ তািরখ: 
২৪ লাই ২০২২

৯ াবণ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

মি পিরষদ িবভােগর াপন ারক নং-০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৭০.১৯.১৪৬, তািরখঃ ১৬ নেভ র ২০২১ি ঃ এর
াচার র ার দান (সংেশাধন) নীিতমালা, ২০২১ এবং নৗপিরবহন অিধদ েরর ারক নং-

১৮.১৭.০০০০.০২৫.১৬.০০১.২২.২৫৬, তািরখ: ২৪ লাই ২০২২ ি .  সভার কাযিববরণীর িস া  মাতােবক ড-২ হেত
ড-৯  ১ (এক) জন কমচারী, ড-১০ হেত ড-১৬  ১ (এক) জন কমচারী, ড-১৭ হেত ড-২০  ১ (এক)

জন কমচারী মাট ০৩ (িতন) জন এবং নৗপিরবহন অিধদ র এর আওতাধীন অিফসস েহর ০১ (এক) জন কমচারী
সবেমাট ০৪ (চার) জন িন বিণত কমচারীেক ২০২১-২০২২ অথ বছের াচার র ার দােনর জন মেনানীত করা হেলা
:-

ঃ নং: মেনানীত কমচারীর নাম ও পদবী বতন ড অ যায়ী কমচারীর 
ধরণ

মেনানীত কমচারীর বতমান ড ও ল 
বতন

০১। ক াে ন সাঈদ আহেমদ
ন ক াল সােভয়ার এ  
এ ািমনার
 নৗপিরবহন অিধদ র, ঢাকা।

ড-২ হেত ড-৯ বতন ড-৪থ,
ল বতন- ৫৬,২৫০.০০

 (ছাপা  হাজার ইশত প াশ টাকা মা )

০২। জনাব িম ন মার চাকী
কা-অিডেনটর

 নৗপিরবহন অিধদ র, ঢাকা।

ড-১০ হেত ড-১৬ বতন ড-১০ম,
ল বতন- ২৬,১২০.০০

 (ছাি শ হাজার একশত িবশ টাকা মা )
০৩। জনাব মতা হনা া

পিরদশক
নৗপিরবহন অিধদ র, ঢাকা।

ড-১০ হেত ড-১৬
(আওতাধীন অিফস)

বতন ড-১০ম,
ল বতন- ১৮,৫৩০.০০

 (আঠােরা হাজার াচশত ি শ টাকা মা )
০৪। জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম

অিফস সহায়ক
 নৗপিরবহন অিধদ র, ঢাকা।

ড-১৭ হেত ড-২০ বতন ড-২০তম,
ল বতন- ১৫,১২০.০০

(পেনর হাজার একশত িবশ টাকা মা )

২। াচার র ার দান (সংেশাধন) নীিতমালা, ২০২১ অ যায়ী মেনানীত কমচারীগণ র ার িহসােব এক  কের
সা িফেকট, এক   এবং একমােসর ল বতেনর সমপিরমান অথ া  হেবন।

২৪-৭-২০২২
কমেডার আ  জাফর মাঃ জালাল উি ন.

১



(িস).িপিসিজএম. এনিডিস. িপএসিস. িবএন
মহাপিরচালক

ফান: ৯৫১৩৩০৫
ফ া : ৯৫৮৭৩০১

ইেমইল: info@dos.gov.bd

ন র: ১৮.১৭.০০০০.০২৫.১৬.০০১.২২.২৫৭/১ তািরখ: ৯ াবণ ১৪২৯
২৪ লাই ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) সিচব, নৗপিরবহন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২) চীফ ইি জিনয়ার এ  িশপ সােভয়ার (ভার া ), চীফ ইি জিনয়ার এ  িশপ সােভয়ার এর অিধশাখা, নৗপিরবহন
অিধদ র
৩) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন) এর অিধশাখা, নৗপিরবহন অিধদ র
৪) িসে ম এনািল , আইিস  শাখা, নৗপিরবহন অিধদ র, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৫) নৗপিরবহন অিধদ েরর সকল কমকতা-কমচারী
৬) নৗপিরবহন অিধদ র ও ইহার আওতাধীন িফ  অিফস কমকতাগণ
৭) ইি িনয়ার এ  িশপ সােভয়ার (সকল), নৗ পিরবহন অিধদ র, ঢাকা।
৮) পিরদশক (সকল), নৗ পিরবহন অিধদ র, ঢাকা।
৯) চীফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, চীফ একাউ স এ  িফ া  অিফসােরর কাযালয়,, নৗপিরবহন ম ণালয়,
স ন বািগচা, ঢাকা।
১০) জলা িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, য়নগ ।
১১) িহসাব র ণ কমকতা,, নৗপিরবহন অিধদ র, ঢাকা।

২৪-৭-২০২২
বদ ল হাসান িলটন

পিরচালক

২


