
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিস, bvivqYMÄ| 

www.infonarayanganj.gov.bd 
 

¯§viK bs 15.56.6700.034.18.001.20.05                                                  ZvwiL: 02.01.2023 wLª.                                               

  

welq: RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv 2022-23 Gi 2q ˆÎgvwmK (A‡±vei-wW‡m¤^i 2022) ev Í̄evqb  

      AMÖMwZ cÖwZ‡e`b (cÖgvYKmn) †cÖiY| 

     

Dchy©³ wel‡qi Av‡jv‡K †Rjv Z_¨ Awdm, bvivqbMÄ Gi RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv 2021-

2022 Gi 2q ˆÎgvwmK (A‡±vei-wW‡m¤^i 2022) ev Í̄evqb AMÖMwZ cÖwZ‡e`b (cÖgvYKmn) G ms‡M †cÖiY Kiv 

n‡jv| 

 

mshy³ : 1| RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbvi cÖwZ‡e`b QK - 02 ( ỳB) cÖ ’̄| 

 2| cÖwZ‡e`b cÖgvYK Ñ 15 (c‡bi) cÖ ’̄| 

 3| w ’̄i wPÎ: 03 (wZb) cÖ ’̄| 

  

 

  

                                                                                                02.01.23 

       (ixbv cvifxb) 

    Z_¨ Awdmvi (iæ: `v:) 

         bvivqYMÄ| 

   ‡dvb-02-22442483 

                          dionarayanganj@gmail.com 

 

                                  

 

          

 

 

 

 

 

 

cÖvcK 

gnvcwiPvjK 

MY‡hvMv‡hvM Awa`ßi 

XvKv 



                                          জাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল কর্ ম-পধরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্: জজলা তথ্য অধিস, নারায়ণগঞ্জ। 

কা মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনরোধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

জকায়ার্ মার 

২য় 

জকায়ার্ মার 

৩য় 

জকায়ার্ মার 

৪র্ ম 

জকায়ার্ মার 

জর্ার্ 

অজমন 

অধজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাধতষ্ঠাধনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননধতকতা কধর্টি সভা 

আয়োজন 

সভা 

আদয়াধজত 

২ সাংখ্যা তথ্য অধিসার ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

১.২ ননধতকতা কধর্টির 

সভার ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাধয়ত 

ধসদ্ধান্ত 

৪ % তথ্য অধিসার ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%    

১.৩ সুশাসন প্রধতষ্ঠার ধনধর্ত্ত 

অাংশীজদনর 

(stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুধষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা তথ্য অধিসার ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রলিক্ষণ 

আয়োজন  

প্রলিক্ষণ 

আয়োলজত 

২ সংখ্যা তথ্য অধিসার ২ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১ 

 

-- 

 

১ 

 

 

 

 

 

  

অজমন ১ --    

১.৫ কর্ ম-পধরদবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযধবধি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অদকদজা র্ালার্াল 

ধবনষ্টকরণ/পধরষ্কার-

পধরচ্ছন্নতা বৃধদ্ধ, র্ধহলাদের 

জন্য পৃর্ক ওয়াসরুদর্র 

ব্যবস্থা ইতযাধে  

উন্নত কম য-

পলরয়েি 

৩ সাংখ্যা 

ও 

তাধরখ 

তথ্য অধিসার ৩ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

৩০ 

জসদেম্বর 

২০২২ 

৩১ 

ধিদসম্বর 

২০২২ 

৩১ র্াচ ম 

২০২৩ 

    

অজমন ২৯ 

জসদেম্বর 

২০২২ 

 

 

২৯ 

ধিদসম্বর 

২০২২ 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                        02.01.23 

 

 

 

 



২.  ক্রয়ের ক্ষক্ষয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ 

অর্ ম বছদরর 

ক্রয়-পধরকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাশ 

ক্রয়-পধরকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাধশত 

৩ তাধরখ   লক্ষ্যর্াত্রা        

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সাংধিষ্ট এবাং দুনীধত প্রধতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্……………..  

৩.১ জসবা 

প্রোদনর জক্ষ্দত্র 

জরধজস্টাদর 

প্রদেয় জসবার 

ধববরণ ও জসবা 

গ্রধহতার র্তার্ত 

সাংরক্ষ্ণ 

জরধজস্টার 

হালনাগােকৃত 

৮ % তথ্য অধিসার ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%    

৩.২  র্াসর্দয় 

অধিদস আগর্ন 

ও ধনি মাধরত 

সর্দয়র পর 

অধিস তযাগ 

ধনধিতকরণ 

উপধস্থধত 

ধনধিতকৃত 

 

৮ % তথ্য অধিসার ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%    

৩.৩ ধবদুযৎ ও 

জ্বালানী 

ব্যবহাদরর জক্ষ্দত্র 

সাশ্রয়ী ও 

সদব মাত্তর্ ব্যবহার 

ধনধিতকরণ 

সাশ্রয়ী ও 

সদব মাত্তর্ ব্যবহার 

ধনধিতকৃত 

৮ % তথ্য অধিসার ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%    

৩.৪ স্টক 

ক্ষেলরলিয়কিন 

স্টক জভধরিাইি ৮ % তথ্য অধিসার ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%    

                

                                                                                                                                                              02.01.23 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিস, bvivqYMÄ| 

www.infonarayanganj.gov.bd 
 

স্মারক নাং- 15.56.6700.034.18.001.20.388                                              তাধরখ: 11.10.2022 ধি.                                                        

 

 ‰bwZKZv KwgwUi mfvi ‡bvwUk 

 

AvMvgx 12 A‡±vei 2022 wLª. ZvwiL mKvj 11.00 NwUKvq Z_¨ Awdmv‡ii Awdm K‡ÿ ˆbwZKZv KwgwUi 

mfv Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| D³ mfvq ˆbwZKZv KwgwUi mKj m`m¨‡K h_vmg‡q Dcw ’̄Z _vKvi Rb¨ wb‡ ©̀k †`Iqv 

n‡jv| 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                              11.10.22 

(ixbv cvifxb) 

                                                                                                             Z_¨ Awdmvi (iæ:`v:) 

bvivqYMÄ| 

‡dvb-02-22442483 

 

 

Abywjwc m`q AeMwZi Rb¨ †cÖiY Kiv n‡jv:  

 

1| gnvcwiPvjK, MY‡hvMv‡hvM Awa`ßi, XvKv| 

2| †Rjv cÖkvmK, bvivqYMÄ|  

3| ‡bvwUk †evW©, †Rjv Z_¨ Awdm, bvivqYMÄ| 

4| Awdm bw_| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÖvcK:  

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

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

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিস, bvivqYMÄ| 

www.infonarayangan.gov.bd 
 

ক্ষজিা তথ্য অলিস, নারােণগঞ্জ এর ননলতকতা কলমটির সোর কার্ যলেেরণী 

 

সোপলত   :  ixbv cvifxb 

              তথ্য অলিসার (রূ:দা:), bvivqYMÄ। 

তালরখ    :   ১২/১০/2022 লি. 

সমে     :  সকাি ১১.০০ টা 

স্থান         : অলিস কক্ষ। 

 
                   (উপলস্থত হালজরা সংলিষ্ট নলিয়ত সংরলক্ষত) 

 

 সোপলত ময়হাদে উপলস্থত সকিয়ক স্বাগত জালনয়ে সোর কার্ যক্রম শুরু কয়রন।  কার্ যকরোয়ে অলিয়সর সুিাসন লনলিত 

করয়ণর িয়ক্ষে কম যকতযা কম যচারীয়দর ময়ে লেস্তালরত আয়িাচনা হে। লেস্তালরত আয়িাচনায়ন্ত সে যসম্মলতক্রয়ম লনয়নাক্ত লসদ্ধান্তসমূহ 

গৃহীত হে। 

 

০১. সরকালর কম যচারী (আচরণ) লেলিমািা 1979  ৩০ এ এর আয়িায়ক সরকারী লসদ্ধান্ত ও আয়দি পািন ইতোলদ লেষয়ে সকিয়ক 

অেলহত করা হে।         

 

 অত:পর আর ক্ষকান আয়িাচনা না িাকাে সকিয়ক িন্যোদ জালনয়ে সোর সমালি ক্ষ াষনা করা হে। 

 

 

                                                                                                                                    স্বা:- 

(ixbv cvifxb) 

 তথ্য অধিসার (রু:ো:) 

bvivqYMÄ| 

 
                                                                                                               

স্মারক নাং- 15.56.6700.034.18.001.20.398/1(1)                                            তাধরখ : 16.10.2022 ধি.                                                       

সেয় জ্ঞাতাদর্ ম অনুধলধপ ধবতরণ :- 
 

 

01। র্হাপধরচালক, গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর, ঢাকা।  

02। অধিস নধর্। 

 

 

                                                                                                                                                              16.10.22 

(ixbv cvifxb) 

 তথ্য অধিসার (রু:ো:) 

bvivqYMÄ| 

‡dvb- 02-7630483 



                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

‰bwZKZv KwgwUi mfv 

 

 

 

12/10/2022 ZvwiL Z_¨ Awdmv‡ii K‡ÿ RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ ˆbwZKZv KwgwUi mfv AbywôZ nq| 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিস, bvivqYMÄ| 

www.infonarayanganj.gov.bd 
 

¯§viK bs- 15.56.6700.034.18.001.20.                                                     ZvwiL:     .10.2022 ধি.                                                                            

 

 

welq: ˆbwZKZv KwgwUi mfvi wm×všÍ ev Í̄evqb| 

 

 Dchy©³ wel‡qi Av‡jv‡K MZ 13/07/2022 Zvwi‡L †Rjv Z_¨ Awdm, bvivqYMÄ Gi ˆbwZKZv KwgwUi 

wm×všÍ ev Í̄evqb Kivi j‡ÿ¨ Awd‡m mnKg©x‡`i mv‡_ my›`i AvPiY Kivi wel‡q wb‡`©k cÖ`vb Kiv nq|     

 

 

                                                                                     ¯̂v:-                

 (ixbv cvifxb) 

Z_¨ Awdmvi (iæ: `v:) 

bvivqYMÄ| 

                                            
¯§viK bs- 15.56.6700.034.18.001.20.398(1)/1(1)                                তাধরখ: 16.10.2022 ধি.                                                       

m`q ÁvZ©v‡_© Abywjwc weZiY t 

 

01| মহাপলরচািক, গণয়র্াগায়র্াগ অলিদির, ঢাকা| 

02| Awdm bw_| 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                              16.10.22 

(ixbv cvifxb) 

 Z_¨ Awdmvi (iæ: `v:) 

bvivqYMÄ| 

‡dvb- 02-22442483 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিস, bvivqYMÄ| 

www.infonarayanganj.gov.bd 
 

 

 

 Òmykvmb cÖwZôvq AskxR‡bi AskMÖnYÓ mfvi ‡bvwUk 

 

AvMvgx 19 A‡±evi 2022 wLª. ZvwiL mKvj 11.00 NwUKvq †Rjv Z_¨ Awdm, bvivqYMÄ এর `ÿZv I 

ˆbwZKZvi Dbœq‡b mykvmb cÖwZôvq AskxR‡bi AskMÖn‡Yi wbwg‡Ë wb¤œ¯̂vÿiKvixi Awdm K‡ÿ GKwU mfvi 

Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| D³ mfvq mswkøó mKj‡K h_vmg‡q Dcw¯’Z _vKvi Rb¨ wb‡`©wkZ n‡q Aby‡iva Kiv n‡jv| 

 

       ¯^v:- 

                                                                                                                            (ixbv cvifxb) 

        Z_¨ Awdmvi (iæ: `v:) 

                                                                                       bvivqYMÄ|                                                                                                                 

                         
 
 

 ¯§viK bs- 15.56.6700.034.18.001.20.399(1)/1(8)                                      তাধরখ: 17.10.2022 ধি. 

                                                      

Abywjwc m`q AeMwZ I Kvh©v‡_©:  

 

1| gnvcwiPvjK, MY‡hvMv‡hvM Awa`ßi, XvKv 

2| †Rjv cÖkvmK, bvivqYMÄ|  

3|......................................................................................, bvivqYMÄ| 

4| ‡bvwUk †evW©, †Rjv Z_¨ Awdm, bvivqYMÄ| 

5| Awdm bw_| 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                             11.10.22 

(ixbv cvifxb) 

 Z_¨ Awdmvi (iæ: `v:) 

bvivqYMÄ| 

        †dvb- 02-22442483                                                                                                                                               

 

প্রাপক 

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

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

 



 

 

 

AskxR‡bi AskMÖn‡b mfv 

 

 

19/10/2022 ZvwiL Z_¨ Awdmv‡ii K‡ÿ RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ mykvmb cÖwZôvi wbwgË AskxR‡bi 

AskMÖn‡b gZwewbgq mfv AbywôZ nq| 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিস, bvivqYMÄ| 

www.infonarayanganj.gov.bd 
 

সুিাসন প্রলতষ্ঠাে অংিীজয়নর অংিগ্রহয়ণর সোর কার্ যলেেরণী 

 

সোপলত :  ixbv cvifxb  

              তথ্য অলিসার (রু: দা:), bvivqYMÄ। 

তালরখ  :   ১৯/১০/2022 লি. 

সমে    :  সকাি ১১.০০ টা 

স্থান          : অলিস কক্ষ। 

 

                   (উপলস্থলতর হালজরা সংলিষ্ট নলিয়ত সংরলক্ষত) 

 

 সোপলত ময়হাদে উপলস্থত সকিয়ক স্বাগত জালনয়ে সোর কার্ যক্রম শুরু কয়রন।  কার্ যকরোয়ে অলিয়সর সুিাসন লনলিত 

করয়ণর িয়ক্ষে অংিীজয়নর সায়ি লেস্তালরত আয়িাচনা হে। লেস্তালরত আয়িাচনায়ন্ত সে যসম্মলতক্রয়ম লনয়নাক্ত লসদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হে। 

 

০1.  উপলস্থত অংিীজন ক্ষজিা তথ্য অলিস, নারােণগঞ্জ এর চিমান প্রচার কার্ যক্রম এর প্রিংসা কয়রন এেং েলেষ্যৎয়ত প্রচার 

কার্ যক্রম োস্তোেয়নর জন্য সালে যকোয়ে সহােতা করয়েন েয়ি আশ্বাস প্রদান কয়রন।  

 

 অত:পর আর ক্ষকান আয়িাচনা না িাকাে সকিয়ক িন্যোদ জালনয়ে সোর সমালি ক্ষ াষনা করা হে। 

 

 

 

  স্বা:-    

      (রীনা পারভীন) 

             তথ্য অধিসার (রু: ো:) 

                    নারায়ণগঞ্জ। 

                                                                                                               
¯§viK bs- 15.56.6700.034.18.001.20.407/1(1)                                                ZvwiL t 19.10.2022 wLª.                                                        

 

 

m`q ÁvZ©v‡_© Abywjwc weZiY t 

 

 

01| মহাপলরচািক, গণয়র্াগায়র্াগ অলিদির, ঢাকা| 

02| Awdm bw_| 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                               19.10.22 

(ixbv cvifxb) 

 Z_¨ Awdmvi (iæ: `v:) 

bvivqYMÄ| 

‡dvb- 02-7630483 



                                                                                                                                                

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিস, bvivqYMÄ| 

www.infonarayanganj.gov.bd 

 

¯§viK bs- 15.56.6700.034.18.001.20.372                                                   তাধরখ: 29.12.2022 ধি. 

                                                                                                         

 

welq : DbœZ Kg© cwi‡ek ˆZwi| 

 

 Dchy©³ wel‡qi Av‡jv‡K †Rjv Z_¨ Awdm, bvivqYM‡Äi Awdm Kÿ, ‡÷vi iæg I Uq‡jU cwi¯‹vi cwi”Qbœ 

ivLvi wel‡q wb‡`©kbv †`qv nq| A‡K‡Rv I cyivZb gvjvgvj wbjv‡g †`Iqvi KvR `ªZ wb®úwËi cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v 

MÖn‡bi Rb¨ mswkøó Kg©Pvix‡`i wb‡`©k cÖ`vb Kiv nq| 

 

 

                                                                                                                                                              29.10.22 
 

           (ixbv cvifxb) 

 Z_¨ Awdmvi (iæwUb `vwqZ¡) 

bvivqYMÄ| 

         †dvb- 02-22442483 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÖvcK 

gnvcwiPvjK 

MY‡hvMv‡hvM Awa`ßi 

XvKv 



 

    

                                                                                                                                                    



 

 

                                                                                                                                                               

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিস, bvivqYMÄ| 

www.infonarayanganj.gov.bd 
 

bs- 15.56.6700.034.18.001.20.                                                          তাধরখ : 26.10.2022 ধি. 
 

Awdm Av‡`k 

 

 AÎvwd‡mi mKj Kg©KZ©v/Kg©PvixMY‡K h_vmg‡q Awd‡m Dcw¯’Z I wba©vwiZ mg‡q Awdm Z¨vM Ges Awdm 

cÖav‡bi AbygwZ e¨wZ‡i‡K Awd‡m Abycw¯’Z bv _vKvi Rb¨ wb‡`©k cÖ`vb Kiv n‡jv| Ab¨_vq, miKvwi Kg©Pvix 

wbqwgZ Dcw ’̄wZ 2019 Gi wewa †gvZv‡eK cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡e| 

 

                ¯̂v:- 

          (ixbv cvifxb) 

                                                                                                    Z_¨ Awdmvi (iæ: `v:) 

              bvivqYMÄ| 

      †dvb- 02-22442483 

 

bs- 15.56.6700.034.18.001.20.415/1(6)                                             তাধরখ : 26.10.2022 ধি. 
Abywjwc m`q ÁvZv‡_© I Kvh©v‡_© †cÖiY Kiv n‡jv :-  

1| gnvcwiPvjK, MY‡hvMv‡hvM Awa`ßi, XvKv | 

2| Rbve -------------------------------------------------------- †Rjv Z_¨ Awdm, bvivqYMÄ| 

3| Awdm Kwc| 

 

                                                                                                                                                           
    

                                                                                                                                                              26.10.22 

            (ixbv cvifxb) 

                                                                                                  Z_¨ Awdmvi (iæ: `v:) 

            bvivqYMÄ| 

      †dvb- 02-7630483 

 

 

 

 

 

 

http://www.infonarayanganj.gov.bd/


 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিস, bvivqYMÄ| 

www.infonarayanganj.gov.bd 

 

bs- 15.56.6700034.18001.20.                                                            ZvwiL: 27.10.2022 wLª.                                                                                                               

  

Awdm Av‡`k 

 

 AÎvwd‡mi mKj‡K Rvbv‡bv hv‡”Q †h, Awd‡mi mgq †kl nIqvi ci A_ev iæg †_‡K miKvwi Kv‡R †ei 

n‡j jvBU, d¨vb eÜ Ges we`y¨‡Zi h_vh_ e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e| AcÖ‡qvR‡b cvwb e¨envi bv Kiv Ges miKvwi 

Kv‡R R¡vjvwbi mvkÖqx/m‡e©vËg e¨envi wbwðZ Kivi Rb¨ mswkøó mKj‡K wb‡`©k cÖ`vb Kiv n‡jv|   

   

                ¯̂v:- 

          (ixbv cvifxb) 

      Z_¨ Awdmvi (iæ: `v:) 

            bvivqYMÄ| 

     †dvbÑ 02-22442483 

 

bs- 15.56.6700034.18001.20.3417/1(6)                                              ZvwiL t 27.10.2022 wLª.                                                                                                               

 

Abywjwc m`q ÁvZv‡_© I Kvh©v‡_© †cÖiY Kiv n‡jv :-  

1| gnvcwiPvjK, MY‡hvMv‡hvM Awa`ßi, XvKv | 

2| Rbve ------------------------------------------------------------ †Rjv Z_¨ Awdm, bvivqYMÄ| 

3| Awdm Kwc| 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                           27.10.22 

            (ixbv cvifxb) 

      Z_¨ Awdmvi (iæ: `v:) 

            bvivqYMÄ| 

     †dvb- 02-22442483                                                            

           

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিস, bvivqYMÄ| 

www.infonarayanganj.gov.bd 

 

¯§viK bs- 15.56.6700034.18001.20.439                                                ZvwiL: 07.11.2022 wLª.                                                        

 

welq : ÷K †fwiwd‡Kkb| 

 

 Dchy©³ wel‡qi Av‡jv‡K †Rjv Z_¨ Awdm, bvivqYMÄ Gi †÷vi iægwU MZ 06 b‡f¤^i 2022 wLª. Zvwi‡L 

wbqg gvwdK ÷K ‡fwiwd‡Kkb Kiv n‡q‡Q| ÷‡Ki gvjvgvjmg~n myweb¨ Í̄ Kiv Ges †÷vi iæg cwi¯‹vi cwi”Qbœ 

ivLvi Rb¨ mvBb Acv‡iUi/GwcGB Acv‡iU‡K civgk© cÖ`vb Kiv nq|  

 

mshyw³: w ’̄iwPÎ 01(GK) cÖ ’̄| 

 

                                                                                                                                                              07.11.22 

            (ixbv cvifxb) 

  Z_¨ Awdmvi (iæ: `v:) 

 bvivqYMÄ| 

         †dvb- 02-22442483 

                                                                             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÖvcK 

gnvcwiPvjK 

MY‡hvMv‡hvM Awa`ßi 

XvKv| 

http://www.infonarayanganj.gov.bd/


 

÷K †fwi‡dKkb 

 

 

 

06/11/2022 ZvwiL Z_¨ Awdmv‡ii K‡ÿ RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ ÷K †fwi‡dkb Kiv nq| 

 

                                                                                                                                                               

 


