
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা 

মাঠ শাসন শাখা 
www.dhakadiv.gov.bd জ ির 
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ন র: ০৫.৪১.৩০০০.০১৩.১৯.০০৪.১৭.৭৬৯ তািরখ: 
২৮ নেভ র ২০২১

১৩ অ হাযণ় ১৪২৮

াপনাপন

িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর িন বিণত কমকতােক নরােদশ না দয়া পয  উপেজলা িনবাহী অিফসার িহেসেব ার
নােমর পােশ উি িখত কাযালেয় বদিল/পদায়ন করা হেলা।

ম. নাম, পিরিচিত ন র ও পদিব াচ বদিল ত/ পদায়ন ত কম ল
০১ জনাব রিফ ল হক (১৭৬৬৪)

(উপেজলা িনবাহী অিফসার িহেসেব পরবত  
পদায়েনর জ  এ কাযালেয় ত)

৩৪ তম আলফাডা া, ফিরদ র

০২। এ কাযালেয়র ১৮ নেভ র ২০২১ তািরেখর ০৫.৪১.৩০০০.০১৩.১৯.০০৪.১৭.৭৬৬ সং ক াপন েল িমক ০১-এ
বিণত কমকতা জনাব পলাশ মার ব  (১৭৬৫৩), উপেজলা িনবাহী অিফসার িহেসেব পরবত  পদায়েনর জ  এ
কাযালেয় ত-এর ে  েযাজ  অংশ  এত ারা বািতল করা হেলা।

০৩। জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।  

...

২৯-১১-২০ ২১

এ. ক. এম. মা ামান
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার

ফান: ০২-৪৮৩২২৮২৪
ফ া : ৪৯৩৪৯৯৯৯

ইেমইল:
adldivcomgdhaka@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.৪১.৩০০০.০১৩.১৯.০০৪.১৭.৭৬৯/১(১৩) তািরখ: ১৩ অ হাযণ় ১৪২৮
২৮ নেভ র ২০২১
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়।
২) অিতির  সিচব, জলা ও মাঠ শাসন অ িবভাগ, মি পিরষদ িবভাগ।
৩) অিতির  সিচব, িনেয়াগ, পেদা িত ও ষণ অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়।
৪) জলা শাসক, ফিরদ র।
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , লাক শাসন কি উটার ক , জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) িসিনয়র সহকারী সিচব, মাঠ শাসন-২ শাখা, জন শাসন ম ণালয়।
৭) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা (বাংলােদশ গেজেট কােশর অ েরাধসহ)।
৮) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, আলফাডা া,ফিরদ র।
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, আলফাডা া,ফিরদ র।
১০) জনাব...........................................................
১১) িসিনয়র সহকারী কিমশনার (আইিস ), িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা।
১২) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ফিরদ র।
১৩) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, আলফাডা া,ফিরদ র।
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