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ন র: ২৬.০৪.৮১০০.৫০১.১৯.০০৯.২০.১২০৬ তািরখ: 
২৮ নেভ র ২০২১

১৩ অ হাযণ় ১৪২৮

াপক:
উপ-পিরচালক, জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, িবভাগীয় কাযালয়, রাজশাহী।

িবষয:় র াজশাহ ীর াজশাহ ী  িবভাগীয়িবভাগীয়   কাযালেয়কাযালেয়  সহকারীসহকারী  পিরচালকপিরচালক  িহ েসেবিহ েসেব   যাগদানযাগদান ।।

মেহাদয়,

          যথািবিহত স ান বক িনেবদন এই য, জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ েরর ২১ নেভ র ২০২১ ি . তািরেখর
২৬.০৪.০০০০.১০৮.১৯.০২৬.২১.১১৬৫ ন র অিফস আেদশ-এর ি েত আিম িন া রকারী অ  ২৮ নেভ র ২০২১ ি .
তািরখ বাে  জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ েরর রাজশাহী িবভাগীয় কাযালেয় সহকাির পিরচালক িহেসেব যাগাদান
করলাম।
            এমতাব ায়, আমার যাগদানপ  হণ করার জ  িবনীত অ েরাধ করিছ।
                      
সং ি ঃ ০৩ (িতন) ।                                                                              আপনার একা
                                                                                                                 া িরত/-
                                                                                                               ২৮-১১-২০২১
                                                                                                              (ওসমান গনী)
                                                                                                           সহকারী পিরচালক
                                                                                              জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র
                                                                                                      রাজশাহী িবভাগীয় কাযালয়। 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র

িবভাগীয় কাযালয়, রাজশাহী

ন রঃ ২৬.০৪.৮১০০.৫০১.১৯.০০৯.২০-১২০৬                                                                তািরখঃ ২৮ নেভ র ২০২১

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়):
১। মহাপিরচালক(অিতির  সিচব), জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, ঢাকা।
২। িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৩। পিরচালক ( শাসন ও অথ)/(কাগ), জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, ঢাকা। 
৪। জলা শাসক, রাজশাহী/পাবনা/ াপাইনবাবগ /নােটার/ব ড়া/জয় রহাট/নও া/ াপাইনবাবগ ।
৫। উপপিরচালক (সকল), জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র। 
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৬। চীফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, বািণজ  ম ণালয়, ৮৩/িব, িনউ সা লার রাড, মািলবাগ, ঢাকা।
৭। িডিভশনাল কে ালার অব একাউ স, রাজশাহী।
৮। সহকারী পিরচালক (সকল), জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, িবভাগীয় কাযালয়, রাজশাহী।
৯। সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, .......................... জলা কাযালয়,.........................।
১০। জনাব ওসমান গনী, সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, রাজশাহী িবভাগীয় কাযালয়।
১১। অিফস কিপ।   

...

২৮-১১-২০ ২১

অ ব অিধকারী
উপপিরচালক

ফান: ০৭২১-৭৭২৭৭৪
ফ া : ০৭২১-৭৭৫৪০৬

ইেমইল: dd-
rajshahi@dncrp.gov.bd
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