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ন র: ০৫.৪২.০০০০.০১৪.১৯.০১৭.২৩.৩৪ তািরখ: 
১৭ মাচ ২০২৩

৩ চ  ১৪২৯

াপনাপন

িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর িন বিণত কমকতােক ার নােমর পােশ বিণত উপেজলায় উপেজলা িনবাহী অিফসার ও
এি িকউ ভ ািজে ট িহেসেব বদিল/পদায়ন করা হেলা:

ম কমকতার নাম ও পিরিচিত ন র বতমান কম ল য উপেজলায় বদিল করা হেলা

১।
জনাব ডজী চ বত  (২০৬৬৩)
িনজ জলা: চ াম

াউেসর জলা: চ াম

উপেজলা িনবাহী অিফসার
দিব ার, িম া

উপেজলা িনবাহী অিফসার
মা রা া, খাগড়াছিড় পাবত  জলা

২। এ কাযালেয়র ৭ মাচ ২০২৩ তািরেখর ০৫.৪২.০০০০.০১৪.১৯.০০১.২৩-১৯৩ সং ক াপেন জনাব নািহদা আ ার
তািনয়া (১৭৩৫৯), উপেজলা িনবাহী অিফসার, দাগন ঞা, ফনী- ক উপেজলা িনবাহী অিফসার, মা রা া, খাগড়াছিড়
পাবত  জলা এবং জনাব ডজী চ বত  (২০৬৬৩), উপেজলা িনবাহী অিফসার, দিব ার, িম া- ক উপেজলা িনবাহী
অিফসার, দাগন ঞা, ফনী িহেসেব বদিলর আেদেশর েযাজ  অংশ  বািতল করা হেলা।

৩। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

১৭-৩-২০২৩
ড. কাশ কাি  চৗ রী

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (অিতির
দািয় )

ফান: ০২-৪১৩৬০৭৯৪
ফ া : ০২-৪১৩৬০৮০২

ইেমইল:
divcomchittagong@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.৪২.০০০০.০১৪.১৯.০১৭.২৩.৩৪/১ তািরখ: ৩ চ  ১৪২৯
১৭ মাচ ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 

১



১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়/ ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও,
ঢাকা
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৩) সিচব, জনিবভাগ, রা পিতর কাযালয়, ব ভবন, , ঢাকা
৪) অিতির  সিচব ( শাসন/এিপিড/ লা), জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৫) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ /উ য়ন), চ াম/পিরচালক, ানীয় সরকার, চ াম , িবভাগ
৬) উপসিচব (মা: :-২/আই -১/ লা/িসআর), জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৭) জলা শাসক, িম া/ ফনী/ খাগড়াছিড় পাবত  , জলা
৮) িসিনয়র িসে ম এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, , ঢাকা
৯) উপপিরচালক, িবিজ স, তজ াও, ঢাকা, ঢাকা
১০) িসিনয়র সহকারী সিচব, মাঠ শাসন/ লা শাখা, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
১১) জনাব নািহদা আ ার তািনয়া (১৭৩৫৯), উপেজলা িনবাহী অিফসার, দাগন ঞা, ফনী
১২) জনাব ডজী চ বত  (২০৬৬৩), উপেজলা িনবাহী অিফসার, দিব ার, িম া
১৩) িবভাগীয় কিমশনােরর একা  সিচব, চ াম , (কিমশনার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
১৪) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, দিব ার, িম া/ দাগন ঞা, , ফনী/ মা রা া খাগড়াছিড় পাবত  জলা
১৫) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম

১৭-৩-২০২৩
ড. কাশ কাি  চৗ রী

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (অিতির
দািয় )

২


