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ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৯.১৬.০১১.২৩.৮৯ তািরখ: 
০১ ফ যা়ির ২০২৩

১৮ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় জ া য়া িরজ া য়া ির   ২০২৩২০২৩  মােসমােস   া ণবা িড়য়াা ণবা িড়য়া   জলারজলার     পেদরপেদর   তত   রণরণ ।।
: িবভাগীয় কিমশনার অিফস, চ াম এর ০৭ ম ২০১৯ তািরেখর ০৫.৪২.০০০০.০১৪.১৬.০০১.১৮-৪০৭ নং ারক।

    উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর আেলােক জন শাসন ম ণালেয় অ ি ত িবভাগীয় কিমশনারগেণর সম য় সভার কাযিববরণীর িস া  অ যায়ী এ
কাযালেয়র জা য়াির ২০২৩ মােসর  পেদর ত ািদ িনধািরত ‘ছক’ মাতােবক  মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও কাযােথ এতদসংেগ রণ করা হেলা।

সং : বণনামেত।

৪-২-২০২৩

িবভাগীয় কিমশনার, চ াম।

( মাঃ শাহগীর আলম)
জলা শাসক

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

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসিনয়র সহকারী কিমশনার (অিতির  দািয় ), সং াপন শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম

ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৯.১৬.০১১.২৩.৮৯/১(৩) তািরখ: ১৮ মাঘ ১৪২৯
০১ ফ যা়ির ২০২৩

অ িলিপ: কাযােথ 
১) া ামার, আইিস  অিধদ র, জলা কাযালয়, া ণবািড়য়া।
২) অিফস কিপ।

৪-২-২০২৩
( মাঃ শাহগীর আলম) 

জলা শাসক

. ১



মােসর নাম: জা য়াির/২০২৩

জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া এবং অধীন  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়স েহর
 পেদ িনেয়াগ সং া  ত

সাধারণ শাসন
িবভােগর

নাম
জলার
নাম

িণ পেদা িতজ
িনত 

পেদর
সং া

সরাসির
িনেয়াগেযা

 পেদর
সং া 

িবেবচ  মােস
িনেয়াগ ত
পদ সং া

পদ  থাকার কারণ ম

০১. ০২. ০৩. ০৪. ০৫. ০৬. ০৭. ০৮.
চ াম া ণবাড়

ি◌য়া 
৩য় ০৮ ২৯ -- ই ফাজিনত, অবসরজিনত ও

পেদা িতজিনত কারেণ পদ
 হেয়েছ।

িব  ৭  থানা ফৗজদারী আদালত
হেত টাইিপ /কিপ -৭  পদ অ

রেয়েছ।
৪থ ০৪ ৫৮ -- অবসরজিনত,

পেদা িতজিনত ও ন ন পদ
জেনর কারেণ পদ 

রেয়েছ।

৫২  পদ রেণর জ  ছাড়প  পাওয়া
গেছ িনেয়াগ িব ি  জািরর কায ম

ি য়াধীন রেয়েছ। 

মাট: ১২ ৮৭ -- -- --

১-২-২০২৩ ১৩:৪৩:২৭
মা: শর ীফ নওয়াজ

সহ কার ী কিমশনার , সং াপন শাখা
জলা শাসেকর  কাযালয়, া ণব ািড়য়া

৪-২-২০২৩ ২২:৮:৩৪
মাঃ শাহ গীর  আলম

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

. ২


