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ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২১.৮২১ তািরখ: 
২৭ ম ২০২১

১৩ জ  ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
          াচার র ার নীিতমালা, ২০১৭ এবং মি পিরষদ িবভােগর ১৩/০৩/২০১৮ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮২২. ১৪. ০৪২.১৬.০৫৩ সং ক
পে র আেলােক াচার চচায় উৎসাহ দােনর লে  ২০২০-২০২১ অথবছের িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী এর আওতাধীন
িনমণবিণত কমকতা/কমচারীেদর াচার র ােরর জ  িনবাচন করা হেলা।

: : ন ংনং ক াটাগ িরক াটাগ ির র ারর ার  াা   কমচারীরকমচারীর  ন ামন াম,  ,  পদ িবপদ িব  ওও  কম লকম ল কমচারীরকমচারীর  ডড লল   
বত নবত ন

০১. মাঠ পযােয়র জলা কাযালয়স েহর ধানেদর মে  হেত একজন কমচারী মাঃ শরী ল ইসলাম (পিরিচিত নং- ১৫৩৮৩)
জলা শাসক, জয় রহাট

ড-৫ ৫৮,৫৬০/-

০২. এ কাযালেয়র ড-০৩ হেত ড-১০  একজন কমচারী শাহীন িময়া (পিরিচিত নং- ১৮৩৬৮)
সহকারী কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
রাজশাহী

ড-৯ ২৫,৪৮০/-

০৩. এ কাযালেয়র ড-১১ হেত ড-২০  একজন কমচারী মাঃ মাখতার হােসন, উ মান সহকারী
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী

ড-১৩ ২২,৯৬০/-

০২। াচার র ােরর জ  িনবািচত কমকতা/কমচারী াচার র ার নীিতমালা, ২০১৭ এর অ ে দ ০৭ অ যায়ী এক  সা িফেকট এবং
০১ (এক) মােসর ল বতেনর সমপিরমাণ অথ া  হেবন।

২৯-৫-২০২১
ড. মা: মা ন কবীর
িবভাগীয় কিমশনার

ফান: ০৭২১-৭৭২২৩৩
ফ া : ০৭২১-৭৭২৫২৯

ইেমইল:
divcomrajshahi@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২১.৮২১/১(৮) তািরখ: ১৩ জ  ১৪২৮
২৭ ম ২০২১

সদয় অবগিত/অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) জনাব মা: শরী ল ইসলাম(১৫৩৮৩), জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জয় রহাট
৪) ধান িহসাবর ণ কমকতা, জন শাসন ম ণালয়, ২২ রানা প ন, ঢাকা
৫) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, রাজশাহী
৬) জনাব শাহীন িময়া, সহকারী কিমশনার, এ কাযালয়
৭) সহকারী কিমশনার, িহসাব ও নজারত শাখা, এ কাযালয়
৮) জনাব মা: মাখতার হােসন, উ মান সহকারী (নািজর), এ কাযালয়

১



২৯-৫-২০২১
শাহীন িময়া

সহকারী কিমশনার

২


