
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া 

সং াপন শাখা 
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ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৯.১৬.০০২.২৩.১৩৩ তািরখ: 
০১ মাচ ২০২৩

১৬ ফা ন ১৪২৯

িবষয:় ফ য়ািরফ য়াির   ২০২৩২০২৩  মােসমােস   ইউ .এন.ও.ইউ.এন.ও.  পদায়নপদায়ন   ওও  কমরতকমরত   উপেজলাউপেজলা   িনবাহ ীিনবাহ ী  অিফসার ে রঅিফসার ে র   তত   রণরণ ।।
: জন শাসন ম ণালেয়র ১৯ সে র, ২০১১ তািরেখর ০৫.১৪১.০১৯.০০.০০.০০৪.২০১১-১৮৭ নং ারক।

     উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর আেলােক ফ য়াির ২০২৩ মােস া ণবািড়য়া জলায় কমরত উপেজলা িনবাহী অিফসারেদর ত ািদ িনধািরত ‘ছক’
মাতােবক মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  ব া হেণর জ  এতদসংেগ রণ করা হেলা।

সং : বণনামেত।

১-৩-২০২৩

ি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: ০৫.৪২.১২০০.০০৯.১৬.০০২.২৩.১৩৩/১(৫) তািরখ: ১৬ ফা ন ১৪২৯
০১ মাচ ২০২৩

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

১-৩-২০২৩
( মাঃ শাহগীর আলম) 

জলা শাসক
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মািসক িতেবদন ‘‘ছক’’
জলা:  া ণবািড়য়া মােসর নাম: ফ য়াির ২০২৩

িমক
নং

উপেজলার
নাম

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
 নাম ও আই.িড.নং

যাগদােনর
তািরখ

বদিলর আেদশাধীন
কমকতার নাম
(যিদ থােক)

বতমান কম েল
০৩ বছেরর

অিধক কমরত 
ইউ. এন.ও. ে র

নাম

ইউ.এন.ও. িহেসেব 
৫ বছেরর অিধক

কমরত (িবিভ  কম েল)
কমকতােদর নাম

ম

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
১. নবীনগর জনাব একরা ল িছি ক

আই.িড.নং-১৭৫০৮
০৪/১০/২০ -- -- -- বদিল আেদশাধীন

২. িবজয়নগর জনাব এ এইচ ইরফান উি ন
আহেমদ
আই.িড.নং-১৭৫৮৯

০৭/০৯/২১ -- -- -- --

৩. া ণবািড়য়া
 সদর

জনাব মাহা দ সিলম শখ
আই.িড.নং- ১৭৬৮০

০৫/০১/২৩ -- -- --

৪. আ গ জনাব ামল চ  বসাক
আই.িড.নং-১৭৭২৫

১৪/০২/২৩ - - - -

৫. সরাইল জনাব হা দ সরওয়ার উ ীন
আই.িড.নং-১৭৭৯৩

১৩/১১/২২ -- -- -- -

৬. কসবা জনাব মাহা দ আিম ল এহসান খান
আই.িড.নং-১৭৮৩৭

২৮/০১/২৩ - - - -

৭. বা ারাম র জনাব এিক িম  চাকমা 
আই.িড.নং-১৭৮৪৫

২১/০৪/২২ -- -- -- --

৮. নািসরনগর জনাব মা: ফখ ল ইসলাম
আই.িড.নং- ১৭৮৯৭

২৮/০৮/২২

৯. আখাউড়া জনাব অং জাই মারমা
আই.িড.নং-১৭৯১৫

০৭/০৬/২২ -- -- -- --

১-৩-২০২৩ ১২:৩৭:২৯
মিন  দব ী

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

১-৩-২০২৩ ২৩:৫২:২১
মাঃ শাহ গীর  আলম

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