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ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২১.৪৫০ তািরখ: 
২৭ এি ল ২০২২

১৪ বশাখ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
          
                        াচারাচার   র ারর ার   দানদান  ( ( সংেশাধনসংেশাধন ) ) নীিতমালানীিতমালা ,  ,  ২০২১২০২১   এর আেলােক াচার চচায় উৎসাহ দােনর
লে  িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী এবং আওতাধীন জলা শাসেকর কাযালেয়র িন বিণত
কমকতা/কমচারীেদর ২০২১-২২ অথবছের ' াচারাচার   র ারর ার ''  এর 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. এ কাযালেয়র ড-০২ হেত ড-০৯ 
 একজন কমচারী।

মামা: : িজয় াউ লিজয়াউ ল   হকহক  ( (৬৫০৪৬৫০৪ ))
 অিতির  িবভাগীয় কিমশনার

 িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী

ড-৩ ৭১,৫৩০/-

০২. জলা পযােয়র কাযালয়স েহর 
ধানেদর মে  হেত একজন 

কমচারী।

শ ামীমশ ামীম  আহেমদআহেমদ  ( (১৫৮৪৬১৫৮৪৬ ))
 জলা শাসক, নােটার

ড-৫ ৫৮,৫৬০/-

০৩. এ কাযালেয়র ড-১০ হেত ড-১৬ 
 একজন কমচারী।

মামা: : আেরাজআেরাজ   চ ৗ রীচ ৗ রী
 অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী

ড-১৬ ১২,৪৯০/-

০৪. এ কাযালেয়র ড-১৭ হেত ড-২০ 
 একজন কমচারী।

মাহ বমাহ ব--ইই - -  খাদ াখাদ া
 অিফস সহায়ক

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী

ড-২০ ৯,৫৭০/-

০২। াচার র ােরর জ  িনবািচত কমকতা/কমচারী াচার র ার দান (সংেশাধন) নীিতমালা, ২০২১ এর
অ ে দ ০৭ অ যায়ী একএক   স া িফ েকটসা িফ েকট ,  ,  একএক     এবংএবং  ০১০১  ( ( একএক) ) মােসরমােসর   লল  বতেনরবতেনর   সমপিরমাণসমপিরমাণ   অথঅথ

র ার িহেসেব া  হেবন।

২৭-৪-২০২২
িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস

িবভাগীয় কিমশনার
ফান: ০৭২১-৭৭২২৩৩

ফ া : ০৭২১-৭৭২৫২৯
ইেমইল:

divcomrajshahi@mopa.gov.bd

১



ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২১.৪৫০/১(২২) তািরখ: ১৪ বশাখ ১৪২৯
২৭ এি ল ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক/রাজ /উ য়ন ও আইিস ), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৪) জনাব মা: িজয়াউল হক(৬৫০৪), অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৫) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৬) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
৭) জনাব শামীম আহেমদ ৯১৫৮৪৬), জলা শাসক, নােটার
৮) ধান িহসাবর ণ কমকতা, জন শাসন ম ণালয়, ২২ রানা প ন, ঢাকা
৯) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, রাজশাহী
১০) িসিনয়র সহকারী কিমশনার (উ য়ন ও আইিস ), িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী( এ কাযালেয়র ওেয়ব
পাটাল ও াচার সবা বে  আপেলােডর অ েরাধসহ)
১১) সহকারী কিমশনার(িহসবা ও নজারত), িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
১২) জনাব মা: আেরাজ চৗ রী, অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
১৩) মাহ ব-ই- খাদা, অিফস সহায়ক, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী

২৭-৪-২০২২
িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস

িবভাগীয় কিমশনার

২


