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ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১৪.৩৪.০০১.২২.২৫৯ তািরখ: 
০২ মাচ ২০২৩

১৭ ফা ন ১৪২৯

াপনাপন
      
      িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর িন বিণত কমকতােক তার নােমর পােশ বিণত কাযালেয় সমপেদ বদিল/পদায়ন করা
হেলা:       

..
ন ংনং

কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম,  ,  প িরিচিতপ িরিচিত   নংনং,  ,  পদ িবপদ িব
ওও  িনজিনজ   জল াজল া

বত মানবত মান   কম লকম ল বদ িলবদ িল //পদ ায়ন তপদ ায়ন ত   পদপদ   ওও  কম লকম ল

০১.

জন াবজন াব  মাছ াঃমাছ াঃ   ন াজ নন াজ ন   ন াহারন াহার
((প িরিচিতপ িরিচিত   নংনং- -  ১৮১৪৫১৮১৪৫ ))
িসিনয়র সহকারী কিমশনার
িনজ জলা: নােটার

িবভাগীয় কিমশনােরর
কাযালয়, রাজশাহী

িসিনয়র সহকারী কিমশনার
জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী

০২। বিণত কমকতােক অ  ০২/০৩/২০২৩ তািরখ অপরাে  এ কাযালয় হেত অব  করা হেলা।
০৩। জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম

২-৩-২০২৩

মাছাঃ নাজ ন নাহার
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

ফান: ০২৫৮৮৮৫৭০৬৫
ফ া : ০২৫৮৮৮৫৭৫২৯

ইেমইল:
fasection14@gmail.com

ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১৪.৩৪.০০১.২২.২৫৯/১ তািরখ: ১৭ ফা ন ১৪২৯
০২ মাচ ২০২৩

অ িলিপ সদয় অবগিত/অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) অিতির  সিচব, িনেয়াগ, পেদা িত ও ষণ অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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৩) মহাপিরচালক, ণ ও কাশনা অিধদ র, তজ াও, ঢাকা ( াপন  বাংলােদশ গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর
অ েরাধসহ)।
৪) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট।
৫) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) িচফ একাউ  এ  িফ া  অিফসার, ধান িহসাব র ণ কমকতা এর দ র, জন শাসন ম ণালয়।
৭) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, রাজশাহী।
৮) িসিনয়র সহকারী সিচব, মাঠ শাসন-১ শাখা, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) িবভাগীয় কিমশনােরর একা  সিচব, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী (িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
১০) জনাব মাছাঃ নাজ ন নাহার (পিরিচিত নং-১৮১৪৫), িসিনয়র সহকারী কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়,
রাজশাহী।
১১) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী ( াপন  এ কাযালেয়র ওেয়ব
সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১২) অিফস কিপ।
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