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িবষয়:

ই - ফ াইিলং িসে ম বা বায়েনর লে

িশ ণ কম চী ।

উি িখত িবষেয়র পিরে ি েত ই-ফাইিলং বা বায়েনর জ
ঃ নং

অংশ হণকারীর নাম

পদবী
অিফস সহকারী কাম
কি : অপা:

০১

জনাব সাগর রায়

০২

জনাব শােন ওয়াজ ম মদার
রিন

০৩

জনাব মাছা: মাহ দা বগম

০৪

জনাব ক. এম. মেহদী হাসান

০৫

জনাব মা: রিক ল ইসলাম

লাইে ির সহকারী

০৬

জনাব মা: আিম ল ইসলাম

জলা িহসাবর ণ কমকতা

০৭

জনাব হা দ আিম ল ইসলাম
িসি কী

০৮

জনাব মা: আ ল কালাম
আজাদ

০৯

জনাব মা: মাহাতাব উ ীন

১০

জনাব আখতারা বা

কাযালেয়রনাম
জলা রিজ ােরর কাযালয়, িড় াম।

নকল নিবশ
অিফস সহকারী কাম
কি : অপা:
লাইে িরয়ান

এস.এ.এস পার
উপ-সহকারী েকৗশলী
ধান সহকারী

সরকাির িশ পিরবার (বালক), িড় াম।
জলা সরকাির গণ াগার, িড় াম।

জলা িহসাবর ণ অিফস, িড় াম।

িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, িবএমিডএ, িড় াম িরিজয়ন,
িড় াম।

কি উটার অপােরটর

১১

জনাব অপনা রায়

১২

জনাব মি নল ইসলাম

১৩

জনাব ধরনী কা রায়

অিফস সহকারী কাম
কি : অপা:
ার িকপার
অিফস সহকারী কাম
কি : অপা:

১৪

জনাব সাধন মার রায়

অিফস সহকারী কাম
কি : অপা:

১৫

জনাব মীর হা ন অর রশীদ

সহকারী পিরদশক

১৬
১৭

জনাব মা: শাহ আলম
জনাব মাছা: শাহাজাদী বগম
জনাব মা: শাম ল আলম
আজাদ

সহকারী পিরদ শক
সহকারী পিরদশক

১৮

িন বিণ ত িশ ণাথ মেনানয়ন দান করা হেলা:-

সহকারী পিরদশক

১

িপ আই, িড় াম।

উপপিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র,
খামারবািড়, িড় াম।

উপেজলা সমবায় অিফস
িড় াম সদর, িড় াম।
উপেজলা সমবায় অিফস
রাজারহাট, িড় াম।
উপেজলা সমবায় অিফস
নােগ রী, িড় াম।

১৯

জনাব মা: হা ন অর রিশদ

সহকারী পিরদশক

২০

জনাব মা: ফিরদ উি ন

সহকারী পিরদশক

২১

জনাব মা: জািমল সরকার

২২

জনাব মা: এনা ল হক

২৩

জনাব মা: র

২৪

জনাব মাঃ মন র আলম

উপেজলা ব উ য়ন
কমকতা

২৫

জনবা বরকত আলম িসি কী

অিফস সহকারী কাম
কি : অপা:

অিফস সহকারী
উপেজলা সমবায় অিফসার

ল আলম উপেজলা সমবায় অিফসার

উপেজলা সমবায় অিফস
লবাড়ী, িড় াম।
উপেজলা সমবায় অিফস
উিল র, িড় াম।
উপেজলা সমবায় অিফস
রািজব র, িড় াম।
উপেজলা সমবায় অিফস
রৗমারী, িড় াম।
উপেজলা সমবায় অিফস
ামারী, িড় াম।
উপেজলা ব উ য়ন কমকতার কাযালয়, নােগ রী,
িড় াম।

মেনােনীত িশ ণাথ েদর আগামী ০৮-০৪-২০১৯ হেত ০৯-০৪-২০১৯ ি : তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ কায় উ রণ, জলা
শাসেনর িশ ণহল, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় ােম াপটপ, ই ারেনট সংেযাগসহ মেডম, মাি াগ, ইনেড রিজ ার,
সংি
অিফেস া ১০ ধরেণর পে র স ট কিপ ও সংি
অিফেসর সকল কমকতা/কমচািরর (ফাইল কায েমর সােথ
স ৃ )জাতীয় পিরচয়পে র ন রসহ অংশ হণ করার জ অ েরাধ করা হেলা।

৪- ৪- ২০ ১৯

মাঃ হািফ র রহমান
অিতির জলা শাসক

.................................

ফান: ০৫৮১-৬১৫৯১(অঃ)
ইেমইল:
adcgkurigram@mopa.gov.bd

তািরখ: ২১ চ ১৪২৫
০৪ এি ল ২০১৯

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০৫.১৭.৯৩/১

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অিতির জলা শাসক (রাজ )/িব অিতির জলা ািজে ট, িড় াম।
২) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবাড়ী, িড় াম।
৩) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৪) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, িড় াম।
৫) জলা রিজ ার, িড় াম।
৬) উপপিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, িড় াম।
৭) জলা িহসাবর ণ অিফসার, িড় াম।
৮) িনব াহী েকৗশলীর কাযালয়, িবএমিডএ, িড় াম িরিজয়ন, িড় াম।
৯) জলা সমবায় অিফসার, িড় াম।
১০) পািরনেটনেড , িপ আই, িড় াম।
১১) লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, িড় াম।
২

১২) .........................................................., িড় াম।

৪- ৪- ২০ ১৯

মাঃ হািফ র রহমান
অিতির জলা শাসক

৩

