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ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৯.১৬.০০২.২৩.৪ তািরখ: 
০১ জা য়াির ২০২৩

১৭ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় িডেস রিডেস র   ২০২২২০২২   মােসমােস   সহকারীসহকারী  কিমশনারকিমশনার  ( ( িমিম ) ) পেদপেদ   কমরতকমরত   কমকতােদরকমকতােদর   মা িসকমািসক  িববরণ ীিববরণ ী  রণরণ ।।
: িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম এর ২৩ আগ  ১৯৯৯ তািরেখর িজএ/১(এ) িব-২২-৯৯-৬২৯ নং ারক।

  উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর আেলােক া ণবািড়য়া জলায় সহকারী কিমশনার ( িম) পেদ কমরত কমকতােদর িডেস র ২০২২ মােসর মািসক
িববরণী মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসংেগ রণ করা হেলা।

সং : বণনামেত।

৪-১-২০২৩

িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

( মাঃ শাহগীর আলম)
জলা শাসক

ফান: ০২-৩৩৪৪২৭৭১২
ইেমইল: dcbrahmanbaria@mopa.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসিনয়র সহকারী সিচব, শাসন-৫ শাখা, জন শাসন ম ণালয়

ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৯.১৬.০০২.২৩.৪/১(৫) তািরখ: ১৭ পৗষ ১৪২৯
০১ জা য়াির ২০২৩

অ িলিপ: সদয় াতােথ/কাযােথ 
১) িবভাগীয় কিমশনার, চ াম।
২) া ামার, আইিস  অিধদ র, জলা কাযালয়, া ণবািড়য়া ।
৩) অিফস কিপ।

৪-১-২০২৩
( মাঃ শাহগীর আলম) 

জলা শাসক
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১. জনাব কাজী আিত র রহমান
পিরিচিত ন র-১৮২৬৯

বা ারাম র ৩/৯/১৮ িম া ২৪/১০/২
১

২২/০৫/২২ -

২. জনাব স জীব সরকার
পিরিচিত ন র-১৮২৭৯

কসবা ৩/৯/১৮ ময়মনিস
◌ংহ

০৪/১১/২
১

০৪/১১/২১ -

৩. জনাব মাঃ মাশারফ হাসাইন
পিরিচিত ন র-১৮৩০৭

া ণবািড়য়া
সদর

৩/৯/১৮ নরিসংদী ১৮/০৭/২
১

২৯/১২/২২ -

৪. জনাব মাহ দা জাহান
পিরিচিত ন র-১৮৪০০

নবীনগর ৩/৯/১৮ াদ র ২৯/১১/২
২

২৯/১২/২২ -

৫. জনাব ফারহানা নাসিরন
পিরিচিত ন র-১৮৪৬১

সরাইল ৩/৯/১৮ ীগ ২৫/৭/২১ ২৫/৭/২১ -

৬. জনাব মাঃ মেহিদ হাসান খান
শাওন
পিরিচিত ন র-১৮৪৬২

িবজয়নগর ৩/৯/১৮ ফিরদ র ২৫/৭/২১ ২২/৫/২২ -

৭. জনাব কাজী তাহিমনা সারিমন
পিরিচিত ন র-১৮৬৭৮

আ গ ৭/৪/১৯ িকেশারগ ১৩/০৭/২
২

১৩/০৭/২২ -

৮. জনাব মাঃ মানাববর হােসন
পিরিচিত ন র-১৮৬৮৩

নািসরনগর ৭/৪/১৯ লনা ২২/৫/২২ ২২/৫/২২ ২৭/১১/২২ হেত ২৭/০৪/২৩
তািরখ

 পয  আইন ও শাসন কােস
িশ ণরত

৯. জনাব শা  চ বত
পিরিচিত ন র-১৮৬৯৬

আখাউড়া ০৭/৪/১৯ ঢাকা ০৫/০৬/
২২

০৫/০৬/২
২

২৭/১১/২২ হেত ২৭/০৪/২৩
তািরখ

পয  আইন ও শাসন কােস
িশ ণরত

মািসক িতেবদন ‘ছক’
জলা: া ণবািড়য়া মােসর নাম: িডেস র ২০২২

১-১-২০২৩ ২১:৫৪:৩৪
মিন  দব ী

শাসিনক কমকতা, সং াপন শাখা
জলা শাসেকর  কাযালয়, া ণব ািড়য়া

৪-১-২০২৩ ২০:৩৪:৫৮
মাঃ শাহ গীর  আলম

জলা শাসক, জলা শাসেকর  কাযালয়
জলা শাসেকর  কাযালয়, া ণব ািড়য়া
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