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অিত গাপনীয়

ন র: ০৫.৪১.৩০০০.০০৯.১৯.০১০.১৯.৭২৩ তািরখ: 
২৩ নেভ র ২০২২

৮ অ হাযণ় ১৪২৯

াপনাপন
িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর িন বিণত কমকতােক নরােদশ না দয়া পয  ার নােমর পােশ উি িখত পেদ
বদিল/পদায়ন করা হেলা।

িমক নং নাম ও পদবী াচ িনজ জলা বদলী/ পদায়ন ত কম ল

০১
 জনাব তানিজমা আ ম সাহািনয়া ( ১৮৬৪২)

সহকারী কিমশনার ( িম) িহেসেব পরবত  পদায়েনর জ  এ
কাযালেয় 

 ৩৭  ঢাকা  িসি রগ  রাজ  সােকল ,
নারায়ণগ  

০২ জনাব শাহাদাত হােসন (১৮৭০৯)
সহকারী কিমশনার ( িম), মিতিঝল রাজ  সােকল, ঢাকা

 ৩৭ নায়াখালী উপেজলা িম অিফস,
করাণীগ , ঢাকা 

০৩
 জনাব  রাকসানা খাই ন নছা (১৮৮৩৩)

সহকারী কিমশনার ( িম) িসি রগ  রাজ  সােকল,
 নারায়ণগ

৩৭ িঝনাইদহ  মিতিঝল রাজ  সােকল, ঢাকা 

০২। বিণত ১ নং কমকতােক তার িনজ অিধে ে  দািয়  পালেনর িনিম  সরকাির পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ এর
৩(৩) ধারামেত সা িফেকট অিফসােরর মতা অপণ করা হেলা। বিণত কমকতােক বিসক িম ব াপনা সং া

েয়াজনীয় িশ ণ দােনর িনিম  কান জনবা ব িম অিফেস ১৫ (পেনর) িদেনর সং ি  দােনর জ  সংি
জলা শাসকেক অ েরাধ করা হেলা।  
০৩। জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

. ১



...

২৩-১১-২০ ২২

জিহ ল ইসলাম
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার(রাজ )

ফান: ০২-৪৮৩২২২৬৬
ফ া : ৪৯৩৪৯৯৯৯

ইেমইল:
adldivcomrdhaka@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.৪১.৩০০০.০০৯.১৯.০১০.১৯.৭২৩/১(১৭) তািরখ: ৮ অ হাযণ় ১৪২৯
২৩ নেভ র ২০২২

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়)। 
১) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, িম ম ণালয,় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) চয়ার ান, িম সং ার বাড, িম ভবন, তজ াও, ঢাকা।
৪) অিতির  সিচব, ( জলা মাঠ শাসন অ িবভাগ), মি পিরষদ িবভাগ/ অিতির  সিচব (এিপিড অ িবভাগ), জন শাসন
ম ণালয়, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালক, িম রকড ও জিরপ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
৬) পিরচালক, িম শাসন িশ ণ ক , ৩/এ নীলে ত, ঢাকা।
৭) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা
৮) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নারায়ণগ
৯) িসিনয়র িসে ম এনািল , লাক শাসন কি উটার ক , জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১০) উপসিচব (মাঠ শাসন-২ শাখা) জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, .............।
১২) িসিনয়র সহকারী কিমশনার (আইিস ), িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা। (িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয়র
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১৩) সহকারী কিমশনার ( িম)...............।
১৪) জনাব..................................................।
১৫) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িম ম ণালয়, ঢাকা।
১৬) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা.........................
১৭) অিফস কিপ।
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