
একই স্মারক ও ত্মাররখিখের প্ররতস্থ্মাপন
গণপ্রজ্মাতনতন্ত্রী বাংলা্মা্রী বাংলাদেশ্মাখবাংলাদেশ সরক্মার
বাংলা্মা্রী বাংলাদেশ্মাখবাংলাদেশ পররস্রী বাংখ্মান ব ব্যুখর্মা

উপপররচ্মালাদেশখকর ক্মার্্মালাদেশয়
জজলাদেশ্মা পররস্রী বাংখ্মান অরঅফিস

শরতন্ত্রীয়তপুর।

ন্রী বাং ৫২.০১.৮৬০০.০০০.০০.০০১.১৯-২৬৮
 

ত্মাররিখেঃ

২২ ক্মারতক্, ১৪২৬ বাংলাঙ্মাব

৭ নখেম্বর, ২০১৯ র্রিষ্মাব

অরঅফিস আখবাংলাদেশ
বাংলা্মা্রী বাংলাদেশ্মাখবাংলাদেশ পররস্রী বাংখ্মান ব ব্যুখর্মা করক্ বাংলা্মাস্তবাংলা্মায়ন্মাধীন “পতন্ত্রীন “পররখবাংলাশ,  জলাদেশবাংলা্মায়ু পররবাংলাতন্ ও দুখর্্মাগ পররস্রী বাংখ্মান শরান শক্তিশ্মালাদেশতন্ত্রীকরণ (ইরসরএএস)”  প্রকখকল্পের
আওত্মায় জলাদেশবাংলা্মায়ু পররবাংলাতখ্নর ক্মারখণ সৃষ প্র্মাকৃরতক দুখর্্মাখগ আক্রান্ত/ক্্মান/ক্ষরতগ্রস্ত জতিগ্রস্ত মৌজ্মা/তহল্ল্মার এ্মাট্মাখবাংলাইজ হ্মালাদেশন্মাগ্মাবাংলাদেকরণ এবাংলা্রী বাং “বাংলা্মা্রী বাংলাদেশ্মাখবাংলাদেশ রএজ্মাস্মার
ররখলাদেশখটএ স্মাটিটিক-২০২০:  ক্মাইখতট জচঞ্জ অ ব্যু্মান্ড ন্যাচা্মাচ্মার্মালাদেশ প্মারসখপকটিে” এর নমুন্মা জ এর নমুনা ফ্রেত প্রস্তুখতর রনরতত্ত সবাংলাখ্শষ স্রী বাংখশ্মাধীন “পনকৃত রজও-খক্মাএ
রেরত্তক প্ররশক্ষণ আগ্মাততন্ত্রী ২৭ নখেম্বর ২০১৯ র্রি. ত্মাররিখে সক্মালাদেশ ৯.০০ ঘটিক্মা হখত রবাংলাক্মালাদেশ ৫.০০ ঘটিক্মা পরন্ জজলাদেশ্মা পররস্রী বাংখ্মান ক্মার্্মালাদেশয়, শরতন্ত্রীয়তপুখর
অনুরষ্ঠিত হখবাংলা। আগ্মাততন্ত্রী ০১-২০ রএখসম্বর, ২০১৯ র্রি. পরন্ উান শক্তি প্রকখকল্পের ত্মাঠ পর্্মাখয়র এ্মাট্মাখবাংলাইজ হ্মালাদেশন্মাগ্মাবাংলাদেকরণ ক্মারক্্রান্ত/ক্ত চলাদেশখবাংলা । উরল্লরিখেত প্ররশক্ষখণ
রনখি্মাান শক্তি কতক্ত্্মা এবাংলা্রী বাং কতচ্্মারতন্ত্রীগণখক অ্রী বাংশ গ্রহণ কর্মার জন্যাচা রনখবাংলাদেশ্ প্রবাংলাদে্মান কর্মা হখলাদেশ্মা:

সুপ্মারে্মাইরজ্রী বাং
কতক্ত্্মার ন্মাত,
পবাংলাদেরবাংলা ও কতস্্থলাদেশ

সুপ্মারে্মাইজ্মাখরর
ন্মাত, পবাংলাদেরবাংলা ও

কতস্্থলাদেশ

তথ্য স্রী বাংগ্রহক্মারতন্ত্রীর ন্মাত ও
পবাংলাদেরবাংলা

বাংলাতত্্মান কতস্্থলাদেশ জত্মাবাংলা্মাইলাদেশ নম্বর বাংলাদে্মারয়ত্বপ্র্মাপ্ত এলাদেশ্মাক্মা

জন্মাবাংলা সসয়বাংলাদে অফিয়স্মালাদেশ
উপপররচ্মালাদেশক

(ে্মারপ্র্মাপ্ত)
জজলাদেশ্মা পররস্রী বাংখ্মান

ক্মার্্মালাদেশয়
শরতন্ত্রীয়তপুর।

জন্মাবাংলা সসয়বাংলাদে অফিয়স্মালাদেশ
উপপররচ্মালাদেশক

(ে্মারপ্র্মাপ্ত)
জজলাদেশ্মা পররস্রী বাংখ্মান

ক্মার্্মালাদেশয়
শরতন্ত্রীয়তপুর।

জিয়াউজ্ন আহমহদ
জজনয়র পজরসসখান সহকারক

উপমিলা পজরসসখান কার �ালয়
সদর, শরকয়তপর ০১৭১৫৮৫৫৫৮৭ শরকয়তপর সদর

রলাদেশটন অরধীন “পক্মারতন্ত্রী
কর্পিউট্মার মুদ্্মাক্ষররক

জিলা পজরসসখান কার �ালয়
শরকয়তপর

০১৫১৫৬০৩৩৭১ শরকয়তপর সদর

জত্মা: আইনুলাদেশ হক
জজনয়র পজরসসখান সহকারক

উপমিলা পজরসসখান কার �ালয়
নজ"য়া, শরকয়তপর

০১৭২৭০৬৯৭৯৬ নজ"য়া উপমিলা

জোা: এনামুল হক
ডাটা এজ্টি অপামরটর

উপমিলা পজরসসখান কার �ালয়
সদর, শরকয়তপর

০১৭৮২৫৯১২০৬ নজ"য়া উপমিলা

জোা: শাহকনর রহোান
পজরসসখান তদনকারক

উপমিলা পজরসসখান কার �ালয়
জ/দরগঞ, শরকয়তপর

০১৮৩৮৮৪৭০৮৮ জ/দরগঞ উপমিলা

তপু কুত্মার তরল্লক
জজনয়র পজরসসখান সহকারক

উপমিলা পজরসসখান কার �ালয়
জ/দরগঞ, শরকয়তপর

০১৯১২৩১২৬৯৫ জ/দরগঞ উপমিলা

জোা: োাহোাদল হাসান
জজনয়র পজরসসখান সহকারক

উপমিলা পজরসসখান কার �ালয়
িাজিরা শরকয়তপর

০১৮৬৫৮৪৯০৬১ িাজিরা উপমিলা

শাজকল আহমোদ
ডাটা এজ্টি অপামরটর

উপমিলা পজরসসখান কার �ালয়
িাজিরা,শরকয়তপর

০১৯৬১৯৩৫৭৬৬ িাজিরা উপমিলা

জগততো চন্দ্র পাল
জজনয়র পজরসসখান সহকারক

উপমিলা পজরসসখান
কার �ালয়, জগাসাইরহাট

শরকয়তপর
০১৭১৯৮৭৬৭৮৩ জগাসাইরহাট উপমিলা

পজিত কোার দাস
পজরসসখান সহকারক

জিলা পজরসসখান কার �ালয়
শরকয়তপর

০১৬৩৪৫৯৬৬৯৫ জগাসাইরহাট উপমিলা

জস্মাহ্মানুর রহত্মান
জজনয়র পজরসসখান সহকারক

উপমিলা পজরসসখান
কার �ালয়, ডামুডুা শরকয়তপর

০১৭৯৬৫৩৯৭৮১ ডামুডুা  উপমিলা

জত্মা: শ্মাহ্মাবাংলাদে্মাৎ জহ্মাখসন
জচইনম্মান

উপমিলা পজরসসখান
কার �ালয়, ডামুডুা শরকয়তপর

০১৭২৯৫৭৮৮৯৬ ডামুডুা  উপমিলা

০২। উরল্লরিখেত ক্মারক্্রান্ত/ক্খত অ্রী বাংশগ্রহণক্মারতন্ত্রী কতক্ত্্মা ও কতচ্্মারতন্ত্রীগণ প্রকখকল্পের স্রী বাংস্থ্মান অনুর্মায়তন্ত্রী রবাংলারধীন “প জত্মাত্মাখবাংলাক প্ররশক্ষণ ে্মাত্মা, ভ্রতনে্মাত্মা, প্ররশক্ষক 
ে্মাত্মাসহ অন্যাচা্মান্যাচা সুরবাংলাধীন “প্মারবাংলাদে প্র্মাপ্য হখবাংলান।
০৩। জনস্মাখা ্এ আখবাংলাদেশ জ্মারতন্ত্রী কর্মা হখলাদেশ্মা

                                                                                                                   
পররস্রী বাংখ্মান কতক্ত্্মা/উপখজলাদেশ্মা পররস্রী বাংখ্মান কতক্ত্্মা
উপখজলাদেশ্মা পররস্রী বাংখ্মান ক্মার্্মালাদেশয়
শরতন্ত্রীয়তপুর।

সবাংলাদেয় অবাংলাগরত ও ক্মার্্মাখা ্অনুরলাদেশরপ জপ্ররণ কর্মা হখলাদেশ্মা (খজ ব্যুষ্ঠিত্মার ক্রান্ত/ক্ত্মানুস্মাখর নয়):
(১) প্রককল্পে পররচ্মালাদেশক, পররখবাংলাশ, জলাদেশবাংলা্মায়ু পররবাংলাতন্ ও দুখর্্মাগ পররস্রী বাংখ্মান শরান শক্তিশ্মালাদেশতন্ত্রীকরণ (ইরসরএএস) প্রককল্পে, রবাংলারবাংলাএস, ঢ্মাক্মা।
(২) আয়ন ও ব্যয়ন কতক্ত্্মা, পররখবাংলাশ, জলাদেশবাংলা্মায়ু পররবাংলাতন্ ও দুখর্্মাগ পররস্রী বাংখ্মান শরান শক্তিশ্মালাদেশতন্ত্রীকরণ (ইরসরএএস) প্রককল্পে, রবাংলারবাংলাএস, ঢ্মাক্মা ।
(৩) স্মাঅফি অরঅফিস্মার, তহ্মাপররচ্মালাদেশখকর ক্মার্্মালাদেশয়, বাংলা্মা্রী বাংলাদেশ্মাখবাংলাদেশ পররস্রী বাংখ্মান ব ব্যুখর্মা, ঢ্মাক্মা ।
(৪)স্মাঅফি অরঅফিস্মার, উপতহ্মাপররচ্মালাদেশখকর ক্মার্্মালাদেশয়, বাংলা্মা্রী বাংলাদেশ্মাখবাংলাদেশ পররস্রী বাংখ্মান ব ব্যুখর্মা, ঢ্মাক্মা ।
(৫) জন্মাবাংলা...........................................................................................।
(৬) অরঅফিস করপ ।

(সসয়বাংলাদে অফিয়স্মালাদেশ)
উপপররচ্মালাদেশক (ে্মারপ্র্মাপ্ত)

জজলাদেশ্মা পররস্রী বাংখ্মান ক্মার্্মালাদেশয়
শরতন্ত্রীয়তপুর।

: ০১৫৫০০৪১৩৭০


