
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

আইিস  শাখা 
www.rajshahidiv.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১৭.০৭.০০১.২২.১০ তািরখ: 
২৩ জা য়াির ২০২২

৯ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় ‘‘ মাব াইলমাবাইল   া েসজােসজ ’ ’ বহ ােররবহ ােরর   মা েমমা েম   িবভাগীয়িবভাগীয়   কিমশনারকিমশনার ,  ,  র াজশাহ ীররাজশাহ ীর   কাযালেয়রকাযালেয়র   ০১০১  ( ( একএক) ) 
‘‘ সবাসবা   সহ িজকরণসহ িজকরণ ’ ’ সেসে ।।

: অ  কাযালেয়র বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) এর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক নার (সংেযাজনী-৫)
আেলােক কমস াদন চক ১.২.১ অ যায়ী।

      
      উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর ি েত জানােনা যাে  য, ‘ মাবাইল ােসজ’ বহােরর মা েম িবভাগীয় কিমশনােরর
কাযালয়, রাজশাহী ক ক এক  সবা সহিজকরণ করা হেয়েছ। এর মা েম অ  কাযালেয়র িবিভ  সভা, সিমনার, কমশালাসহ
অ া  অ ানস েহর তািরখ ও সময় সবা হীতােদর তাৎ িণকভােব অবিহত করা যােব।  উ  সবা সহিজকরেণর লে

িরত মাবাইল ােসজ িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী হেত বাংলােদশ টিলটেকর ০১৫৫২-১৪৬২৮০ ন র
হেত রণ করা হেব। এ ে  েয়াজনীয় সহেযািগতার জ  জনাব মাঃ সিলম রজা, সহকারী া ামার, িবভাগীয় কিমশনােরর
কাযালয়, রাজশাহী এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।

       ২। এমতাব ায়, ‘ মাবাইল ােসজ’ বহােরর মা েম অ  কাযালেয়র সভা, সিমনার, কমশালাসহ অ া  অ ােনর
তািরখ ও সময় সবা হীতােদর তাৎ িণকভােব অবিহত করার িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

২৩-১-২০২২

িবতরণ :
১) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, (রাজ ), িবভাগীয় 
কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
২) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, (সািবক), িবভাগীয় 
কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৩) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, (উ য়ন  আইিস ), 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৪) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর 
কাযালয়, রাজশাহী
৫) সদ  সিচব, িবভাগীয় িনবাচনী বাড, িবভাগীয় 
কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী

িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস
িবভাগীয় কিমশনার

ফান: ০৭২১-৭৭২২৩৩
ফ া : ০৭২১-৭৭২৫২৯

ইেমইল:
divcomrajshahi@mopa.gov.bd
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ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১৭.০৭.০০১.২২.১০/১(১২) তািরখ: ৯ মাঘ ১৪২৮
২৩ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৪) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
৫) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী

২৩-১-২০২২
িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 

িবভাগীয় কিমশনার
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