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ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২৩.২৬৯ তািরখ: 
০৫ মাচ ২০২৩

২০ ফা ন ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
     
     মি পিরষদ িবভাগ ক ক ণীত ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং া ও মাঠ পযােয়র অিফেসরেসবা দান িত িত
কমপিরক না বা বায়ন ও ায়ন িনেদিশকা, ২০২২-২৩ এর ১.১ অ যায়ী এ কাযালেয়র ““ সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত
সং াসং া   পিরবী ণপিরবী ণ   কিমকিম ”” িন পভােব নগঠন করা হেলা:

সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   সং াসং া   পিরবী ণপিরবী ণ   কিমকিম
.ন ং.নং কমকত ারকমকত ার  পদবীপদবী কিম েতকিম েত   অব ানঅব ান

১ জন াবজন াব  এএ,, এনএন ,, এমএম  মঈ লমঈ ল   ইসল ামইসল াম
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), রাজশাহী িবভাগ

সভাপিত
ও

 ফাকাল পেয়  কমকতা

২
জন াবজন াব  ন াজ লন াজ ল   আলমআলম,  ,  িপএএিপএএ
িসিনয়র সহকারী কিমশনার
  িহসাব ও নজারত শাখা

সদ

৩
জন াবজন াব  িনশ াতিনশ াত   আন মআন ম  অন াঅন া
িসিনয়র সহকারী কিমশনার
  উ য়ন ও আইিস  শাখা

সদ

৪
জন াবজন াব  আিরফাআিরফা  লত ান ালত ান া
িসিনয়র সহকারী কিমশনার
  রাজ  শাখা

সদ

৫
জন াবজন াব  মাঃমাঃ   মিহ লমিহ ল   হকহক
িসিনয়র সহকারী কিমশনার
 সাধারণ শাখা

সদ  সিচব
ও

 িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা
কিম রকিম র   কাযপিরিধকাযপিরিধ : : 

সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র িস া  বা বায়ন ;
সবা দান িত িত িবষেয় আওতাধীন দ র/ সং ার সম েয় মািসক িভি েত সভা আেয়াজন;
সবা দান িত িত মািসক িভি েত হালনাগাদকরণ;
সবা দান িত িত িবষয়ক িশ ণ আেয়াজন এবং
সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন।

৫-৩-২০২৩
িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস

িবভাগীয় কিমশনার

১



ফান: ০২৫৮৮৮৫৭২৩৩
ফ া : ০২৫৮৮৮৫৭৫২৯

ইেমইল:
divcomrajshahi@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২৩.২৬৯/১(১০) তািরখ: ২০ ফা ন ১৪২৯
০৫ মাচ ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, সািবক, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
২) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (অিতির  দািয় ), রাজ , িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৩) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, উ য়ন, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৪) িবভাগীয় কিমশনােরর একা  সিচব/িসিনয়র সহকারী কিমশনার (মাঠ শাসন/রাজ /উ য়ন ও আইিস /িহসাব ও
নজারত), এ কাযালয়।
৫) উপ- শাসিনক কমকতা, গাপনীয় শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী(িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )

৫-৩-২০২৩
মাঃ মিহ ল হক

িসিনয়র সহকারী কিমশনার

২


