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৫ মাঘ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
          পরবত  আেদশ না দয়া পয  এ কাযালেয় কমরত িন বিণত অিতির  িবভাগীয় কিমশনার য় তােদর নােমর
পােশ বিণত দ েরর দািয়  পালন করেবন।

.নং কমকতার নাম ও
পিরিচিত ন র

বত মানবত মান   দ রদ র দ ািয় াদ ািয় া   দ রদ র

১. এ.এ.   এন .এন .   এমএম  মঈ লমঈ ল
ইসল ামইসল াম  
(পিরিচিত নং-৬৫৬২)
(  সিচব)

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (উ য়ন ও
আইিস )

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক)

২. ড .ড .   মাঃমাঃ   মাকেছদমাকেছদ
আলীআলী  
(পিরিচিত নং-১৫০৩৯)
(  সিচব)

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(স  যাগদান ত)

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (উ য়ন ও
আইিস )

২। জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
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িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস

িবভাগীয় কিমশনার
ফান: ০২৫৮৮৮৫৭২৩৩

ফ া : ০২৫৮৮৮৫৭৫২৯
ইেমইল:

divcomrajshahi@mopa.gov.bd
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 

১



১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী
৪) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, উ য়ন, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৫) ড. মাঃ মাকেছদ আলী (পিরিচিত নং-১৫০৩৯), অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী।
৬) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
৭) িবভাগীয় কিমশনােরর একা  সিচব/িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার (মাঠ শাসন/সাধারণ/উ য়ন ও
আইিস / রাজ / িহসাব ও নজারত), িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৮) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, রাজশাহী।
৯) ধান িহসাবর ণ কমকতা, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১০) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী (অিফস আেদশ  এ কাযালেয়র ওেয়ব
পাটাল আপেলােডর অ েরাধসহ)।।
১১) ধান সহকারী/উ মান সহকারী, .................................................. শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়,
রাজশাহী।
১২) নািজর, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী।
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