
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু। 

( ানীয় সরকার শাখা) 
www.rangpurdiv.gov.bd

ন র: ০৫.৪৭.০০০০..০০৯.০১.০১৪.১৭.১২৮ তািরখ: 
১২ িডেস র ২০১৯

২৭ অ হায়ণ ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
           
           ানীয় সরকার িবভােগর ১৪-১১-২০১৯ ি ঃ তািরেখর ৪৬.০০.০০০০.০৪২.০৮.০১৫.১৯-১৯৭৪ নং াপন
মাতােবক জনাব  মাঃ নাজমলু দা (১৫৬০১), ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, রংপরু ক আগামী

১৫-১২-২০১৯ হেত ২৯-১২-২০১৯ ি ঃ তািরখ পয  অিজত ছুিট (বিহঃবাংলােদশ) ভােগর অ মিত দান করা হেয়েছ।
উ  অিজত ছুিট (বিহঃবাংলােদশ) ভােগর লে  তােক অদ  ১২-১২-২০১৯ তািরখ অপরাে  বতমান কম ল হেত
অবমু  করা হেলা। 

          ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, রংপরু এর ছুিটকালীন সময় উপপিরচালক, ানীয় সরকার, রংপরু তার
িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব ধান িনবাহী কমকতা জলা পিরষদ, রংপরু এর দািয়  পালন করেবন।  

১২-১২-২০১৯

মাঃ জািকর হােসন
পিরচালক, ানীয় সরকার, রংপরু িবভাগ

ফান: ০৫২১-৫৫৩৫৫
ফ া : ০৫২১-৫৫৩৫৫

ইেমইল: dlgrangpurdiv@gmail.com

ন র: ০৫.৪৭.০০০০..০০৯.০১.০১৪.১৭.১২৮/১ তািরখ: ২৭ অ হায়ণ ১৪২৬
১২ িডেস র ২০১৯

সদয় অবগিত/ অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়) 
১) সিচব, জন শাসন ম ণালয়/ ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার প ী উ য়ন ও সমবায় ম নালয়/
জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২) জলা শাসক, রংপরু।
৩) চয়ারম ান, জলা পিরষদ, রংপরু।
৪) জনাব মাঃ নাজমলু দা (১৫৬০১), ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, রংপরু।

১



৫) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, রংপরু।
৬) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, রংপরু।
৭) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ানীয় সরকার িবভাগ, ৮৩/িব, মৗচাক টাওয়ার, মািলবাগ, ঢাকা।
৮) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহাজালাল আ জািতক িবমানব র/ ল া ডেপাট, বনােপাল,
যেশার/বিুড়মারী, লালমিনরহাট/তামািবল, িসেলট/ সানামসিজদ, চাপাইনবাবগ / ভামরা,
সাত ীরা/দশনা, চুয়াডা া/বাংলাবা া, প গড়/িহিল, িদনাজপরু।
৯) কিমশনােরর একা  সিচব, রংপরু ( কিমশনার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১০) সহকারী কিমশনার, আইিসিট, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু ( িবভাগীয় ওেয়ব পাটােল
আপােলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)

১২-১২-২০১৯

মাঃ জািকর হােসন
পিরচালক

২


