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ন র: ০৫.৪৭.০০০০..০০৬.১০.০০১.১৭.১৬০ তািরখ: 
০৭ মাচ ২০১৯

২৩ ফা নু ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

অিফস আেদশ
     প গড় জলায় আগামী ১০.০৩.২০১৯ তািরখ অ ি তব  প ম উপেজলা পিরষদ িনবাচন উপলে  িনবাচনী
এলাকায় িনবাচনী দািয়  পালেনর জ  িন বিণত িব  এি িকউিটভ ম ািজে টগণেক তার নােমর পােশ বিণত
জলায়  করা হেলা :

ঃনং কমকতার নাম, পদিব ও 
কম ল

মাবাইল ন র কতৃ জলার নাম

০১ উ ল মার ঘাষ 
(১৬৪৩২)
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
ও এি িকউিটভ 
ম ািজে ট
সাঘাটা, গাইবা া।

০১৭৬২৬৯৫০৭৬ প গড়

০২ আিরফু াহার িরতা 
(১৮৫৪৯)
সহকারী কিমশনার 
ও এি িকউিটভ 
ম ািজে ট
জলা শাসেকর কাযালয়, 

িদনাজপুর।

০১৭৭৬০২০২২৪ প গড়

০২।       কতৃ িব  এি িকউিটভ ম ািজে টগণ ০৭.০৩.২০১৯ তািরখ সকাল ৮.০০ টায় তার নােমর পােশ
বিণত জলার িব  জলা ম ািজে ট এর িনকট আবি কভােব িরেপাট করেবন। 

০৩।       কতৃ িব  এি িকউিটভ ম ািজে টগণ ০৭.০৩.২০১৯ হেত ১১.০৩.২০১৯ তািরখ পয  তার
নােমর পােশ বিণত জলার িব  জলা ম ািজে ট এর িনেদশনা মাতােবক িনবাচনী এলাকায় দািয়  পালন
করেবন এবং দািয়  পালন শেষ িনজ িনজ কম েল ত াবতন করেবন।

০৪।       জন ােথ এ আেদশ জাির করা হেলা।

৭-৩-২০১৯

মাহা দ জয় ল বারী
িবভাগীয় কিমশনার

২৩ ফা নু ১৪২৫১



ন র:
০৫.৪৭.০০০০..০০৬.১০.০০১.১৭.১৬০/১(৯)

তািরখ: ২৩ ফা নু ১৪২৫
০৭ মাচ ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) সিচব, বাংলােদশ িনবাচন কিমশন সিচবালয়, শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৪) জলা ম ািজে ট, প গড়।
৫) িব  জলা ম ািজে ট, গাইবা া/িদনাজপরু (তঁােক দািয়  া  িব  এি িকউিটভ ম ািজে টগণেক
উি িখত সমেয়র মেধ  িরেপাট করার েয়াজনীয় ব ব া হেণর অ েরাধসহ)।
৬) উ ল মার ঘাষ (১৬৪৩২), উপেজলা িনবাহী অিফসার ও এি িকউিটভ ম ািজে ট, সাঘাটা,
গাইবা া।
৭) আিরফু াহার িরতা (১৮৫৪৯), সহকারী কিমশনার ও এি িকউিটভ ম ািজে ট, জলা শাসেকর
কাযালয়, িদনাজপরু।
৮) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু িবভাগ, রংপরু (িবভাগীয়
ওেয়বেপাটােল কােশর অ েরাধসহ)।
৯) জলা িহসাবর ণ কমকতা, িদনাজপরু/গাইবা া।

৭-৩-২০১৯

মাহা দ জয় ল বারী
িবভাগীয় কিমশনার

২


