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ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৯.১৬.০০১.২৩.৫ তািরখ: 
০১ জা য়াির ২০২৩

১৭ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় িডেস রিডেস র   ২০২২২০২২   মােসরমােসর   িব িসএসিবিসএস  ( ( শাসনশাসন ) ) ক াডােররক াডােরর   কমকতাগেণরকমকতাগেণর   হ ালনাগাদহ ালনাগাদ   তত   রণরণ ।।
: িবভাগীয় কিমশনার অিফস, চ াম এর ১৯ সে র ২০১৮ তািরেখর ০৫.৪২.০০০০.০১৪.১৫.০১১.১৮-৭৫৪ নং ারক।

   উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর আেলােক া ণবািড়য়া জলায় িবিসএস ( শাসন) ক াডাের কমরত কমকতাগেণর মািসক ত  এবং সহকারী কিমশনার
( িম)/িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনারগেণর িডেস র ২০২২ মােসর ত ািদ িরত “ছক” মাতােবক মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  ব া
হেণর জ  এতদসংেগ রণ করা হেলা। 

সং : বণনামেত।

৩-১-২০২৩

ি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, মাঠ শাসন-১ শাখা, জন শাসন ম ণালয়

ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৯.১৬.০০১.২৩.৫/১(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।

৩-১-২০২৩
( মাঃ শাহগীর আলম) 

জলা শাসক
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ছক-১
িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর জলা পযােয় কমরত কমকতাগেণর ত

জলার নাম- া ণবািড়য়া
মােসর নাম- িডেস র/২০২২

ম পেদর নাম ম ির
ত পদ

কমরত
পদ

পদ ম

১. জলা শাসক ০১ ০১ -- --
২. িচফ এি িকউ ভ অিফসার, জলাপিরষদ ০১ ০১ -- --
৩. জানাল সেটলেম  অিফসার/িদয়ারা সেটলেম  অিফসার -- -- -- --
৪. িডিডএলিজ ০১ -- ০১ --
৫. অিতির  জলা শাসক ০৫ ০৪ ০১ --
৬. িনবাহী কমকতা, জলাপিরষদ ০১ -- ০১ --
৭. চাজ অিফসার -- -- -- --
৮. উপেজলা িনবাহী অিফসার ০৯ ০৯ -  উপেজলা িনবাহী অিফসার, সদর, া ণবািড়য়া

২৯ িডেস র, ২০২২ তািরখ অব  হেয়েছন।
৯. িসিনয়র সহকারী কিমশনার -- ০৪ -- অিতির  ০৪ জন িসিনয়র সহকারী কিমশনার

কমরত রেয়েছ।
ত ে  ০১জন আরআরআরিস, ক বাজাের

সং  রেয়েছ।
১০. ‘থানা ািজে ট’ থেক পিরবিতত ‘সহকারী কিমশনার’ ০৭ -- ০৭ --
১১. এনিডিস ০১ -- ০১ --
১২. আরিডিস ০১ -- ০১ --
১৩. এলএও ০১ -- ০১ --
১৪. িজিসও ০১ -- ০১ --
১৫. সহকারী কিমশনার ( িম) ০৯ ০৯ - ০২ জন সহকারী কিমশনার ( িম) আইন ও

শাসন িশ ণরত রেয়েছ
১৬. সহকারী কিমশনার ০৯ ০৬ ০৩ --

মাট: ৪৭ ৩৪ ১৭ অিতির  ০৪ জন িসিনয়র সহকারী কিমশনার
কমরত রেয়েছ

ছক-২
িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর মাঠ পযােয় কমরত সহকারী কিমশনার ( িম)/সহকারী কিমশনারগেণর ত

িবভাগ- চ াম
মাস-িডেস র/২০২২

ম ত জলার নাম সহকারী
কিমশনার (

িম) এর
ম রী ত পদ

কমরত
সহকারী

কিমশনার (
িম)

সহকারী
কিমশনা

র এর
ম রী
ত পদ

কমরত
সহকারী

কিমশনার/
সহকারী

কিমশনার
(িশ ানিব

স)

িসিনয়র
সহকারী

কিমশনােরর
পদ (NDC,

RDC,
LAO,

GCO তী
ত)

জলা সমপযােয়র অ া  পদ ম
পেদর নাম ম রী ত কমরত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
০১. জলা শাস

কর
কাযালয়

া ণবািড়য়া ০৯ ০৯ ০৯ ০৬ ০৪ -- -- -- ০৭ উপেজলার
০৭  ‘থানা
ািজে ট’ থ

◌েক পিরবিত
ত ‘সহকারী

কিমশনার’ এ
রপদ 
রেয়েছ।

মাট: ০৯ ০৯ ০৯ ০৬ ০৪ -- -- -- --

১-১-২০২৩ ২২:২১:১৬
মিন  দব ী

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

৩-১-২০২৩ ০:২১:৩৯
মাঃ শাহ গীর  আলম

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