
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় 

রংপরু িবভাগ, রংপরু। 
সং াপন শাখা 

www.rangpurdiv.gov.bd

ন র: ০৫.৪৭.০০০০.০০৬.০১.১৮৪.১৯.২৮৭ তািরখ: 
১০ সে র ২০২০

২৬ ভা  ১৪২৭

াপনাপন

    এ কাযালেয়র ০৩ সে র, ২০২০ তািরেখর ০৫.৪৭.০০০০.০০৬.০১. ১৮৪.১৯.২৬৬ নং াপনমেূল
জনাব আহেমদ মাহববু-উল-ইসলাম (১৬৯৬৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, খানসামা, িদনাজপুরেক  উপেজলা
িনবাহী অিফসার িহেসেব িবরামপুর, িদনাজপুর এ এবং জনাব পিরমল মার সরকার (১৭৪১২), উপেজলা িনবাহী
অিফসার, িবরামপুর, িদনাজপুরেক উপেজলা িনবাহী অিফসার খানসামা, িদনাজপুর িহেসেব পদায়ন/বদিল করা
হয়। শাসিনক কারেণ পুনরােদশ না দয়া পয  জারীকতৃ াপনিট এত ারা বািতল করা হেলা।

০২।       জন ােথ জািরকতৃ এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব। 

...

১০-৯-২০২০

মাঃ আব ল ওয়াহাব ভঞূা
িবভাগীয় কিমশনার
ফান: ০৫২১-৬৭৪০০

ফ া : ০৫২১-৬১৮৯৯

ন র: ০৫.৪৭.০০০০.০০৬.০১.১৮৪.১৯.২৮৭/১ তািরখ: ২৬ ভা  ১৪২৭
১০ সে র ২০২০

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয়
ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা। 
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩) অিতির  সিচব ( জলা ও মাঠ শাসন অ িবভাগ), মি পিরষদ িবভাগ।

১



৪) অিতির  সিচব (এিপিড / শৃ লা ও আইন / িসিপিট / িসআর), জন শাসন ম ণালয়।
৫) জলা শাসক, িদনাজপরু।
৬) উপ সিচব, (মা . / উ.িন.-৩ / মা. .-১) অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়।
৭) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ সরকাির মু ণালয়, তজগাঁও, ঢাকা (পরবতী গেজেট কােশর জ )। 
৮) িসিনয়র িসে ম  এনািল , িপ.এ.িস.িস, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
৯) িসিনয়র সহকারী সিচব, সিচবালয়/মা. .-২ / ৩ / ৪ / ৫ শাখা, জন শাসন ম ণালয়।
১০) জনাব ....................................................................................................।
১১) ধান িহসাবর ণ কমকতা, জন শাসন ম ণালয়, ২২-পরুানা প ন, ঢাকা।
১২) িবভাগীয় কিমশনােরর একা  সিচব, রংপরু িবভাগ, রংপরু (কিমশনার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
১৩) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু িবভাগ, রংপরু (িবভাগীয়
ওেয়বেপাটােল কােশর জ )।
১৪) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা,..............................................।
১৫) অিফস কিপ/ব ি গত নিথ।
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