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www.kurigram.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০৫.১৭.১৫৩ তািরখ: 
০৩ ন ২০১৯

২০ জ  ১৪২৬

িবষয:় ইই --ফ াইিলংফ াইিলং  িসে মিসে ম   ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর   লেলে   িরে শাসিরে শাস   িশ ণিশ ণ   কম চীেতকম চীেত   অংশ হণঅংশ হণ   সেসে ।।

                    উি িখত িবষেয়র পিরে ি েত ই-ফাইিলং বা বায়েনর জ  িন বিণত কাযালেয়র ০১ জন কের
কমকতা/কমচারীর মেনানয়ন দান করা হেলা:-

ঃ নং কাযালেয়র নাম ম
০১ িলশ পােরর কাযালয়, িড় াম
০২ জলা ািণস দ কাযালয়, িড় াম
০৩ উপ পিরচালেকর কাযালয়, ব উ য়ন অিধদ র, িড় াম
০৪ জলা িশ া অিফস, িড় াম
০৫ জলা াথিমক িশ া অিফস, িড় াম
০৬ জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, িড় াম
০৭ জলা পিরষদ, িড় াম
০৮ িসিভল সাজন অিফস, িড় াম
০৯ বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, িড় াম
১০ জলা পিরবার পিরক না অিফস, িড় াম
১১ জলা খা  িনয় েকর দ র, িড় াম
১২ জলা সমবায় অিফস, িড় াম
১৩ সড়ক িবভাগ, িড় াম
১৪ িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, িড় াম
১৫ গণ ত িবভাগ, িড় াম
১৬ জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, িড় াম
১৭ জলা উপা ািনক িশ া েরা, িড় াম
১৮ িড় াম-লালমিনরহাট প ী িব ৎ সিমিত
১৯ জলা সমাজেসবা কাযালয়, িড় াম
২০ জন া  েকৗশল অিধদ র, িড় াম
২১ জলা িনবাচন অিফস, িড় াম
২২ ইসলািমক ফাউে শন, িড় াম
২৩ জলা মােক ং অিফস, িড় াম
২৪ জলা পিরসং ান অিফস, িড় াম
২৫ জলা ত  অিফস, িড় াম

                    মেনােনীত কাযালেয় ই-নিথেত পারদশ  ০১ জন কমকতা/কমচারীেক আগামী ১০-০৬-২০১৯ ি : তািরখ সকাল
৯.০০ ঘ কায় উ রণ, জলা শাসেনর িশ ণহল, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় ােম াপটপ, ই ারেনট সংেযাগসহ মেডম,
মাি াগ, ইনেড  রিজ ার, সংি  অিফেস া  ১০ ধরেণর পে র স ট কিপ ও সংি  অিফেসর য সকল
কমকতা/কমচারীর ই-নিথেত ইউজার আইিড এখনও তরী হয়িন (ফাইল কায েমর সােথ স ৃ ) তােদর জাতীয় পিরচয়পে র
ন র, মাবাইল ন র ও জ  তািরখসহ অংশ হণ িনি ত করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

১



৩-৬ -২০ ১৯

...........................................................................................

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

ইেমইল:
adcgkurigram@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০৫.১৭.১৫৩/১ তািরখ: ২০ জ  ১৪২৬
০৩ ন ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
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মাঃ হািফ র রহমান 
অিতির  জলা শাসক
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