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ন র: ০৫.৪৪.৪৪০০.০১২.১১.০২৩.১৬.১০১৭ তািরখ: 
০৮ অে াবর ২০১৭

২৩ আি ন ১৪২৪

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
  ধানম ীর কাযালেয়র ২১.০৯.২০১৭ তািরেখর ০৩.৮০৪.০০৩.০০.০০.০১৭.২০১৭-২৬৬৩ সং ক ারেক
আগামী ১৭-১৯ অে াবর ২০১৭ তািরখ ঢাকার সাবহানবাগ  বাংলােদশ ইনি টউট অব ােনজেম  (িবআইএম)-এ
িতনিদেনর এক  িশ ক িশ ণ (ToT) কম িচেত িন বিণত  কমকতা/উে া া েক িনবািচত করায়
 তােদরেক উ  িশ েণ অংশ হেণর জ  ১৫.১০.২০১৭ তািরখ অপরাে  অ  কম ল হেত অব  করা হেলা।

িমক নং কমকতার নাম পদবী
০১ জনাব মাঃ আছা ামান (১৫৬৩৫) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), িঝনাইদহ।
০২ জনাব মাঃ উসমান গিন (১৬৬৩০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, শল পা, িঝনাইদহ।

০৩ জনাব ভাত চাকমা (১৭৮৯৬) সহকারী কিমশনার (আইিস ), জলা শাসেকর কাযালয়,
িঝনাইদহ।

০৪ জনাব মাঃ িজয়াউর রহমান সহকারী া ামার, কাট াদ র, িঝনাইদহ।
০৫ জনাব অ প মার অিধকারী উে া া, মহারাজ র ইউিনয়ন পিরষদ, িঝনাইদহ সদর।

   উে  য, িনবািচত কমকতা/উে া েক আগামী ১৬.১০.২০১৭ ি ঃ রাত ৮  টার মে  িবআইএম-
সাবহানবাগ, ঢাকায় িরেপাট করেত হেব।

৮-১০ -২০ ১৭

মাঃ জািকর হােসন
জলা শাসক

ন র: ০৫.৪৪.৪৪০০.০১২.১১.০২৩.১৬.১০১৭/১(১৫) তািরখ: ২৩ আি ন ১৪২৪
০৮ অে াবর ২০১৭

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব এর দ র, মি পিরষদ িবভাগ
২) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
৩) মহাপিরচালক ( শাসন) ও ক  পিরচালক, এ আই া াম, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা।
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, লনা
৫) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
৬) জনাব মাঃ আছা ামান অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), িঝনাইদহ।
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ।
৮) জনাব মাঃ উসমান গিন (১৬৬৩০), উপেজলা িনবাহী অিফসার, শল পা, িঝনাইদহ।
৯) সহকারী কিমশনার ( িম), শল পা, িঝনাইদহ।
১০) জনাব ভাত চাকমা (১৭৮৯৬), সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,
িঝনাইদহ।
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১১) জলা িহসাব র ণ অিফসার, িঝনাইদহ।
১২) উপেজলা িহসাব র ণ অিফসার, শল পা/ কাট াদ র, িঝনাইদহ।
১৩) জনাব মাঃ িজয়াউর রহমান, সহকারী া ামার, কাট াদ র, িঝনাইদহ।
১৪) সহকারী া ামার, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১৫) জনাব অ প মার অিধকারী, উে া া, মহারাজ র ইউিনয়ন পিরষদ, িঝনাইদহ।

৮-১০ -২০ ১৭

মাঃ জািকর হােসন
জলা শাসক
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