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ন র: ০৫.৪৭.০০০০..০০৮.০১.০০১.১৬.৮১১ তািরখ: 
২৯ অে াবর ২০১৯

১৩ কািতক ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

ভূিম ম ণালেয়র ২৩/১০/২০১৯ তািরেখর ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১৯.০৩১.১৯-৭৯৮ নং াপন মেূল িবিসএস
( শাসন) ক াডােরর িন বিণত কমকতা য়েক সহকারী কিমশনার(ভূিম) িহেসেব রংপুর িবভাগ, রংপুের  করায়
পুনরােদশ না দয়া পয  তােদর নােমর পাে  উি িখত কম েল সহকারী কিমশনার (ভূিম) িহেসেব বদিল/পদায়ন
করা হেলা। 

িমক নং কমকতার নাম ও পিরিচিত ন র িনজ জলা বদিল/পদায়নকতৃ কম ল
 ১  জনাব মা: মেনায়ার হােসন

 পিরিচিত নং-১৭৯৫২
 গাইবা া  উপেজলা ভূিম অিফস

 ডামার, নীলফামারী।
 ২  জনাব শাহিরয়ার রহমান

 পিরিচিত নং-১৮১৭৩
 িড় াম  উপেজলা ভূিম অিফস

 িদনাজপুর সদর, িদনাজপুর।
০২। বিণত কমকতা য়েক   অিধে ে  র ট সািটিফেকট মামলা পিরচালনার িনিম  ১৯১৩ সােলর িপিডআর
এ াে র ৩(৩) ধারা মাতােবক সািটিফেকট অিফসােরর মতা দান করা হেলা। 
০৩। গত ১৫/০৪/২০১৯ ি াে র ০৫.৪৭.০০০০.০০৮.০১.০০১.১৮-১৬৩ নং ারেক জনাব নরূ-ই-আলম
িসি কী(পিরিচিত নং- ১৭৭৫৩) সহকারী কিমশনার(ভূিম), িডমলা, নীলফামারী ক উপেজলা ভূিম অিফস, ডামার
নীলফামারী এ অিতির  দািয়ে  িনেয়াগ দান সং া  আেদেশর অংশটু  বািতল করা হেলা। 
 ০৪। জন ােথ জারীকতৃ এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

২৯-১০-২০১৯

ক. এম. তাির ল ইসলাম
কিমশনার

ন র:
০৫.৪৭.০০০০..০০৮.০১.০০১.১৬.৮১১/১(১৭)

তািরখ: ১৩ কািতক ১৪২৬
২৯ অে াবর ২০১৯

অ িলিপ সদয় অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হেলা( জ তার িভি েত
নয়): 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) সিচব, ভিূম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) চয়ারম ান, ভিূম সং ার বাড, ১৪১-১৪৩, মিতিঝল বািণিজ ক এলাকা, ঢাকা।

১



৫) অিতির  সিচব (এিপিড), জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) জলা শাসক, িদনাজপরু/নীলফামারী।
৭) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরম  ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা। অিফস আেদশিট বাংলােদশ
গেজেটর পরবতী সংখ ায় কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।

৮) িসিনয়র িসে ম  এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, িদনাজপরু সদর, িদনাজপরু/ ডামার/িডমলা, নীলফামারী।
১০) কিমশনােরর একা  সিচব( কিমশনার, রংপরু িবভাগ, রংপরু মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১১) সহকারী কিমশনার(ভিূম) , িদনাজপরু সদর, িদনাজপরু/ ডামার/িডমলা, নীলফামারী।
১২) জনাব নূর-ই-আলম িসি কী (১৭৭৫৩) , সহকারী কিমশনার(ভিূম), িডমলা, নীলফামারী।
১৩) জনাব .................................................... , সহকারী কিমশনার(ভিূম)িহেসেব পরবতী
পদায়েনর জ  এ িবভােগ কতৃ।
১৪) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু িবভাগীয় ওেয়ব পাটােল

কােশর অ েরাধ করা হেলা।
১৫) জলা িহসাব র ণ কমকতা, িদনাজপরু।
১৬) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, ডামার/িডমলা, নীলফামারী।
১৭) অিফস কিপ।

২৯-১০-২০১৯

ক. এম. তাির ল ইসলাম
কিমশনার

২


