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ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৯.১৬.০০১.২৩.৬ তািরখ: 
০১ জা য়াির ২০২৩

১৭ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় জলা শাসেকরজলা শাসেকর   কাযালেয়কাযালেয়  কমরতকমরত   িব িসএসিবিসএস  ( ( শাসনশাসন ) ) ক াডারক াডার   এবংএবং  অ াঅ া   ক াডারক াডার   হ েতহেত   আগতআগত  উপসিচবউপসিচব   ওও  িনিন   পযােয়রপযােয়র
কমকতােদরকমকতােদর   িডেস রিডেস র   ২০২২২০২২   মােসরমােসর   হ ালনাগাদহ ালনাগাদ   কানাকানা   স ক য়স ক য়  িববরণ ীিববরণ ী  রণরণ ।।

: জন শাসন ম ণালেয়র ৩১, লাই ২০০৭ তািরেখর সম(িপএিসিস)-ত  হালনাগাদ/২০০৭-১৭৮(৬৫) নং ারক।

   উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর আেলােক া ণবািড়য়া জলা শাসেকর কাযালয় ও অধীন  অিফসস েহ কমরত িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর এবং অ া
ক াডার হেত আগত উপ-সিচব ও িন  পযােয়র কমকতােদর িডেস র ২০২২ মােসর হালনাগাদ কানা স ক য় িববরণী িনধািরত ‘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

ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৯.১৬.০০১.২৩.৬/১(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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িবিসএস ( শাসন) ক াডার  কমকতােদর হালনাগাদ কানা স িকত ত
জলার নাম- া ণবািড়য়া

মােসর নাম: িড েস র/২০২২
িমক
নং

পিরিচিত
নং

াচ
নং

কমকতার নাম পদিব আেদেশর
তািরখ

যাগদােনর
তািরখ

বতন কম ল
হেত

অ াহিতর
তািরখ

টিলেফান ন র/
মাবাইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
১ ১৫৫৬৫ ২৪তম জনাব মাঃ শাহগীর

আলম
জলা শাসক, া ণবািড়য়া ০৫/০১/২২ ১৩/০১/২২ ১১/০১/২২ ০২-৩৩৪৪২৭৭১২/

০১৭১৩০৪৪৯৬০
২ ১৬৬৯৭ ২৯তম জনাব মাহা দ ল

আিমন
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) ১৭/০৯/২০ ০৬/১০/২০ ০৫/১০/২০ ০১৮১৮২৭৩২৫২

৩ ১৬৯৪৯ ৩০তম জনাব হেলনা পারভীন অিতির  জলা ািজে ট ৩১/১০/২২ ২০/১১/২২ ১০/১১/২২ ০১৭৭৭৪১৬৪০২
৪ ১৭০৭৮ ৩১তম জনাব মাঃ িজয়াউল

হক মীর
অিতির  জলা শাসক (িশ া ও
আইিস )

০৭/০৮/২২ ০৫/০৯/২২ ৩০/০৮/২২ ০১৭৭৮৪৯২৬৬৬

৫ ১৭০৬৮ ৩১তম জনাব অরিব  িব াস
(বদিল আেদশাধীন)

উপেজলা িনবাহী অিফসার, আ গ ০৩/১১/২০ ১২/১১/২০ ০৩/১১/২০ ০১৭১২৫৪২৫৭১

৬ ১৭১৫১ ৩১তম জনাব মাঃ ইয়ািমন
হােসন

(২৯/১২/২০২২ তািরেখ
অব )

উপেজলা িনবাহী অিফসার,
া ণবািড়য়া সদর

২১/০৬/২১ ১৩/০৯/২১ ০৫/০৯/২১ ০১৭৩২২৮৪৮৪১

৭ ১৭২০৪ ৩১তম জনাব মা দ উল আলম উপেজলা িনবাহী অিফসার, কসবা ২৫/৪/১৯ ১৯/০৫/১৯ ০৮/০৫/১৯ ০১৭১৬৪১১৩২৪
৮ ১৭৫০৮ ৩৩তম জনাব একরা ল িছি ক

(বদিল আেদশাধীন)
উপেজলা িনবাহী অিফসার, নবীনগর ২৪/০৯/২০ ০৪/১০/২০ ২১/০৯/২০ ০১৯৫৬৮৪৯৫৫৬

৯ ১৭৫৮৯ ৩৩তম জনাব এ এইচ ইরফান
উি ন আহেমদ

উপেজলা িনবাহী অিফসার, িবজয়নগর ৩১/০৮/২১ ০৭/০৯/২১ ০৫/০৯/২১ ০১৭১৯৪৩২৬৯৮

১০ ১৭৭৯৩ ৩৪তম জনাব হা দ সরওয়ার
উ ীন

উপেজলা িনবাহী অিফসার, সরাইল ০২/১১/২২ ১৩/১১/২২ ০৪/১০/২২ ০১৭৪৮৩৯২২৪০

১১ ১৭৮৪৫ ৩৪তম জনাব এিক িম  চাকমা উপেজলা িনবাহী অিফসার,
বা ারাম র

১২/০৪/২২ ২১/০৪/২২ ০৭/০৪/২২ ০১৮৩৫৯৩৪২০৮

১২ ১৭৮৯৭ ৩৪তম জনাব মাঃ ফখ ল
ইসলাম

উপেজলা িনবাহী অিফসার, নািসরনগর ০২/০৮/২২ ২৮/০৮/২২ ২২/০৮/২২ ০১৬৭১৬৭৩০৬৩

১৩ ১৭৯১৫ ৩৪তম জনাব অং জাই মারমা উপেজলা িনবাহী অিফসার, আখাউড়া ০৫/০৬/২২ ০৭/০৬/২২ ০৬/০৬/২২ ০১৮৪৯৩২৬০৫৭
১৪ ১৮০০৭ ৩৫তম জনাব নািহদা আ ার িসিনয়র সহকারী কিমশনার ২৭/১১/২২ ২৯/১১/২২ ২৭/১১/২২ ০১৭৮১৪৬৮৮৬৪
১৫ ১৮১০৭ ৩৫তম জনাব গালাম াফা

া
িসিনয়র সহকারী কিমশনার ১০/০৫/২২ ১৭/০৫/২২ ১৬/০৫/২২ ০১৯১২০৮০৭৬৭

১৬ ১৮২০৮ ৩৫তম জনাব িজত মার চ
(ক বাজাের সং ) 

িসিনয়র সহকারী কিমশনার ৯/৫/১৭ ১১/৫/১৭ ৯/৫/১৭ ০১৯২০৮৫০০৫৪

১৭ ১৮২২৯ ৩৫তম জনাব ির  িবকাশ
চাকমা

িসিনয়র সহকারী কিমশনার ১৪/১১/২২ ০৪/১২/২২ ২৪/১১/২২ ০১৭৮৯৯০৯৭২৭

১৮ ১৮২৬৯ ৩৬তম জনাব কাজী আিত র
রহমান

সহকারী কিমশনার ( িম),
বা ারাম র

১২/০৪/২২ ১৭/০৫/২২ ১২/০৫/২২ ০১৮১৫২৮৩০৩৩

১৯ ১৮২৭৯ ৩৬তম জনাব স জীব সরকার সহকারী কিমশনার ( িম), কসবা ১৩/১০/২১ ০৪/১১/২১ ০৪/১১/২১ ০১৭৮২৫৭২৭১৭
২০ ১৮৩০৭ ৩৬তম জনাব মা: মাশারফ

হাসাইন
সহকারী কিমশনার ( িম),
া ণবািড়য়া সদর

২৭/১২/২২ ২৯/১২/২২ ২৮/১২/২২ ০১৭৩৩০৭৭৭২৬

২১ ১৮৪০০ ৩৬তম জনাব মাহ দা জাহান সহকারী কিমশনার ( িম), নবীনগর ২৭/১২/২২ ২৯/১২/২২ ২৭/১১/২২ ০১৭২২৩৫৪১৯৫
২২ ১৮৪৬১ ৩৬তম জনাব ফারহানা নাসিরন সহকারী কিমশনার ( িম), সরাইল ৩০/০৬/২১ ২৫/০৭/২১ ১৮/০৭/২১ ০১৮৭৫৪৭৩৭৯৫
২৩ ১৮৪৬২ ৩৬তম জনাব মাঃ মেহিদ

হাসান খান শাওন
সহকারী কিমশনার ( িম), িবজয়নগর ১৯/০৫/২২ ২২/০৫/২২ ২২/০৫/২২ ০১৭৭২২০৬১৩৪

২৪ ১৮৬৭৮ ৩৭তম জনাব কাজী তাহিমনা
সারিমন

সহকারী কিমশনার ( িম), আ গ ৭/৭/২২ ১৩/০৭/২২ ১৯/৬/২২ ০১৭১০২২১০৭০

২৫ ১৮৬৮৩ ৩৭তম জনাব মাঃ মানাববর
হােসন

(২৭/১১/২২ হেত ২৭/০৪/২৩
তািরখ পয  আইন ও

শাসন িশ ণরত)

সহকারী কিমশনার ( িম), নািসরনগর ১৯/০৫/২২ ২২/০৫/২২ ১২/০৫/২২ ০১৭৬৬৭৫০৩৯৯

২৬ ১৮৬৯৬ ৩৭তম জনাব শা  চ বত
(২৭/১১/২২ হেত ২৭/০৪/২৩
তািরখ পয  আইন ও

শাসন িশ ণরত)

সহকারী কিমশনার ( িম), আখাউড়া ০২/০৬/২২ ০৫/০৬/২২ ০৮/০৫/২২ ০১৭৯০৫৪০৯৬৪

২৭ ১৮৯১২ ৩৮তম জনাব এহসা ল হক
িশপন

সহকারী কিমশনার (িশ ানিবস) ১৫/০২/২১ ২২/০২/২১ ১৮/০২/২১ ০১৭৩৩৩৩১৪৫০

২৮ ১৮৯২২ ৩৮তম জনাব ফয়সাল আহেমদ সহকারী কিমশনার (িশ ানিবস) ১৫/০২/২১ ২২/০২/২১ ১৮/০২/২১ ০১৯১২৭৩৯৮৬৩
২৯ ১৯১৪১ ৩৮তম জনাব মাঃ শরীফ

নওয়াজ
সহকারী কিমশনার (িশ ানিবস) ১৫/০২/২১ ২২/০২/২১ ১৮/০২/২১ ০১৯১১৯৬৮৬৮৬

৩০ ১৯২৩৬ ৪০তম জনাব মা: তৗিহ ল
ইসলাম

সহকারী কিমশনার (িশ ানিবস) ০৮/১২/২২ ১১/২২/২২ ০৮/১২/২২ ০১৭৯৫০০৮৩৭৩

৩১ ১৯২৫৯ ৪০তম জনাব ইকরা ল হক
নািহদ

সহকারী কিমশনার (িশ ানিবস) ০৮/১২/২২ ১১/২২/২২ ০৮/১২/২২ ০১৭৪৯১২৫৩২২

৩২ ১৯৩০৮ ৪০তম জনাব সরাত জাবীন সহকারী কিমশনার (িশ ানিবস) ০৮/১২/২২ ১১/২২/২২ ০৮/১২/২২ ০১৭০৮৪৬৭৬৭৬
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১-১-২০২৩ ২২:১৬ :৩৬
মিন  দব ী

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

৩-১-২০২৩ ০:২০:২১
মাঃ শাহ গীর  আলম

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