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ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০২.১৭.৭১ তািরখ: 
০৭ মাচ ২০১৯

২৩ ফা ন ১৪২৫

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   তত   ব াতায়েনরবাতায়েনর   ন নন ন   মওয়ােকরমওয়ােকর   হ ালনাগাদকরেণরহ ালনাগাদকরেণর   লেলে   িরে শাসিরে শাস   িশ েণিশ েণ
অংশ হণঅংশ হণ   সেসে ।।

                 উি িখত িবষেয়র পিরে ি েত জাতীয় ত  বাতায়েনর ন ন মওয়ােকর হালনাগাদকরেণর জ  িন বিণত
িশ ণাথ  মেনানয়ন দান করা হেলা:-
: নং কমকতা/কমচাির নাম পদিব অিফেসর নাম

০১ জনাব মা: জােহ ল হক চৗ রী অিতির  উপপিরচালক (শ ) িষ স সারণ অিধদ র, 
খামারবাড়ী, িড় াম।

০২ জনাব মা: মাহ বার রহমান পিরসংখান সহকারী (ভা: া) জলা পিরবার পিরক না 
কাযালয়, িড় াম

০৩ জনাব মা: আ  নঈম সহকারী মাটরযান পিরদশক িবআর এ, িড় াম
০৪ জনাব মা: িমজা র রহমান কি উটার া: বাংলােদশ প ী িব তায়ন 

বাড
০৫ জনাব মা: এনা ল হক সহ: িন: ইি : (আই ) িড় াম-লালমিনরহাট পিবস
০৬ জনাব মা: আ া ামান িন মান সহকারী জন া  েকৗশল অিধদ র, 

িড় াম
০৭ জনাব মা: আশরা ল আলম উপপিরচালক (ভা: া:) িবআরিডিব, িড় াম
০৮ জনাব মা: শািফ ল ইসলাম অিফস সহকারী ফায়ার সািভস ও িসিভল 

িডেফ
০৯ জনাব মা: আ  জাফর সেরজিমেন তদ কারী জলা সমবায় অিফস
১০ জনাব মা: িমজা র রহমান অিফস সহকারী কা: কি : 

:
জলা বীজ ত য়ন অিফস, 
িড় াম

১১ জনাব মা: সা াত হােসন কনে বল নং-১০১১ িলশ পােরর কাযালয়, 
িড় াম।

১২ জনাব মা: সিহ ল ইসলাম অিফস সহকারী কা: কি : 
: জলা িশ কলা একােডিম

১৩ জনাব মা: মাঈন িমঞা অিফস সহকারী কা: কি : 
: জলা াথিমক িশ া অিফস

১৪ জনাব মা: আেখর আলী পিরসং ানিবদ িসিভল সাজন অিফস, িড় াম
১৫ জনাব মা: র ইসলাম কি উটার অপােরটর সড়ক িবভাগ, িড় াম
১৬ জনাব সৗরভ মার রায় ড িশ ক জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, 

িড় াম
১৭ জনাব মা: আির ল ইসলাম রকড িকপার আ িলক পাসেপাট অিফস, 

িড় াম।
১৮ জনাব রািকব হােসন অিফস সহকারী কা: কি : 

: বাংলােদশ িশ  একােডিম

১৯ জনাব মা: মেহদী হাসান পিরসং ান সহকারী জলা পিরসং ান

১



২০ জনাব গালাম মা ফা িহসাবর ক জলা আনসার ও িভিডিপ 
অিফস, িড় াম

২১ জনাব মা: আ  জাফর সহকারী পিরচালক মাদক  িনয় ণ অিধদ র
২২ জনাব মা: মন ল ইসলাম 

িম
অিফস সহকারী কা: কি : 

:
কা মস, এ াইজ ও ভ াট 
িবভাগ, িড় াম

২৩ জনাব হা দ আিম ল 
ইসলাম িসি কী এস.এ.এস পার জলা িহসাবর ণ অিফস, 

িড় াম।
২৪ জনাব আখতারা বা কি উটার অপােরটর িপ আই, িড় াম
২৫ জনাব মা: সাম ে াহা অিফস সহকারী কা: কি : 

:
জাতীয় ভা া অিধকার 
সংর ণ অিধদ র, িড় াম।

২৬ জনাব মা: আতাউর রহমান ডাটা এি  অপােরটর (সদর 
অিফস) জলা িনবাচন অিফস, িড় াম

২৭ জনাব সে াষ মার সরকার অিফস সহকারী কা: কি : 
:

জলা ািণস দ অিফস, 
িড় াম।

২৮ জনাব নয়ন অিধকারী গেবষণা কমকতা জলা িশ া অিফস, িড় াম
২৯ জনাব এইচ. এম. শাহজাহান 

িময়া সহকারী ত  অিফসার জলা ত  অিফস, িড় াম

৩০ জনাব রািফয়া আখতার উপ-সহকারী েকৗশলী বাপাউেবা, িড় াম

 
 
          মেনােনীত িশ ণাথ েদর আগামী ১২-০৩-২০১৯ ি : তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ কায় উ রণ, জলা শাসেনর িশ ণহল,
জলা শাসেকর কাযালয়, িড় ােম াপটপ, ই ারেনট সংেযাগসহ মেডম, মাি াগ এবং য সকল অিফেসর কমকতা ও

কমচািরগেণর ত  ইত: েব এ কাযালেয় রণ করা হয়িন তােদর ত সহ ( েযাজ  ে  সং  ছক মাতােবক)অংশ হণ
করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৭-৩-২০ ১৯

......................................................., িড় াম।

মাঃ হািফ র রহমান
অিতির  জলা শাসক
ফান: ০৫৮১-৬১৫৯১(অঃ)

ইেমইল:
adcgkurigram@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০২.১৭.৭১/১(২৭) তািরখ: ২৩ ফা ন ১৪২৫
০৭ মাচ ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িলশ পার, িড় াম।
২) িসিভল সাজন, িড় াম।
৩) .................................................................................., িড় াম।
৪) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।

৭-৩-২০ ১৯

২



মাঃ হািফ র রহমান 
অিতির  জলা শাসক

৩


