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ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১৪.৩৩.০০১.২৩.২৭৮ তািরখ: 
০৭ মাচ ২০২৩

২২ ফা ন ১৪২৯

াপনাপন
           
       িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর িন বিণত কমকতা য়েক নরােদশ না দয়া পয  তােদর নােমর পােশ বিণত কম েল
““উপেজলাউপেজলা   িনবাহ ীিনবাহ ী  অিফসারঅিফসার”” িহেসেব বদিল/পদায়ন করা হেলা:

.ন ং.নং কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম,  ,  প িরিচিতপ িরিচিত   ন রন র  ওও  িনজিনজ
জলাজল া

বত মানবত মান   কম লকম ল পদ ায়নপদ ায়ন //বদ িল তবদ িল ত   কম লকম ল

১. জন াবজন াব  মাঃমাঃ   জােনজােন   আলমআলম
(পিরিচিত নং- ১৭৪২২)
িনজ জলা: পাবনা

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়

 গাদাগাড়ী, রাজশাহী

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়

 নট,ব ড়া
২. জন াবজন াব  স য়স য়   মারমার  মহমহ

(পিরিচিত নং- ১৭৫৪৪)
িনজ জলা: নও া

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়

 নট, ব ড়া

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়

 গাদাগাড়ী, রাজশাহী

২। বদিল/পদায়ন ত কমকতা উপেজলা িনবাহী অিফসার িহেসেব িনজ অিধে ে  এি িকউ ভ ািজে েটর দািয়
পালন করেবন এবং ফৗজদাির কাযিবিধ, ১৮৯৮-এর ১৪৪ ধারার মতা েয়াগ করেবন।
৩। জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

৭-৩-২০২৩

মাঃ মিহ ল হক
িসিনয়র সহকারী কিমশনার (অিতির  দািয় )

ফান: ০২৫৮৮৮৫৭০৬৫
ফ া : ০২৫৮৮৮৫৭৫২৯

ইেমইল:
fasection14@gmail.com

ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১৪.৩৩.০০১.২৩.২৭৮/১(১৮) তািরখ: ২২ ফা ন ১৪২৯
০৭ 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।

. ১



২) অিতির  সিচব, িনেয়াগ, পেদা িত ও ষণ অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিধদ র, তজ াও, ঢাকা ( াপন  বাংলােদশ গেজেটর পরবত
সং ায় কােশর অ েরাধসহ)।
৪) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী।
৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী।
৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ব ড়া।
৭) উপসিচব, মাঠ শাসন-১ শাখা, জন শাসন ম ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮) উপসিচব, মাঠ শাসন-২ শাখা, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) িসিনয়র িসে ম  এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১০) িচফ একাউ  এ  িফ া  অিফসার, ধান িহসাবর ণ কমকতা এর দ র, জন শাসন ম ণালয়,বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, গাদাগাড়ী,রাজশাহী।
১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, নট, ব ড়া।
১৩) জনাব মাঃ জােন আলম (পিরিচিত নং-১৭৪২২), উপেজলা িনবাহী অিফসার, গাদাগাড়ী, রাজশাহী।
১৪) জনাব স য় মার মহ  (পিরিচিত নং-১৭৫৪৪), উপেজলা িনবাহী অিফসার, নট, ব ড়া।
১৫) একা  সিচব, গাপনীয় শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী (িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
১৬) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, গাদাগাড়ী, রাজশাহী/ নট, ব ড়া।
১৭) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী ( াপন  এ কাযালেয়র ওেয়ব
সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১৮) অিফস কিপ।
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