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ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০২৬.১৬.০০৭.২২.১৮১ তািরখ: 
১১ অে াবর ২০২২

২৬ আি ন ১৪২৯

িবষয:় জলাজলা   পযােয়পযােয়   তত   অিধকারঅিধকার   কমপিরক নাকমপিরক না   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   িবষয়কিবষয়ক  ১ম১ম   মা িসকমািসক  িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।
: এ কাযালেয়র সাধারণ শাখার ২৯/০৯/২০২২ ি . তািরেখর ০৫.৪২.১২০০.০০৮.১৬.০০৮.২২.৭৭৩ নং ারক।

       উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া এর ২০২২-২৩ অথবছেরর ত  অিধকার কমপিরক না বা বায়ন িবষয়ক ১ম মািসক ( লাই-
সে র/২০২২) বা বায়ন অ গিতর িতেবদন িনধািরত “ছক” মাতােবক মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও কাযােথ এতদসে  রণ করা হেলা । 

সং : মাণক ০৫ ( াচ) ফদ।

১১-১০-২০২২

িবভাগীয় কিমশনার, চ াম।/চ াম

( মাঃ শাহগীর আলম)
জলা শাসক

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

ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০২৬.১৬.০০৭.২২.১৮১/১(২) তািরখ: ২৬ আি ন ১৪২৯
১১ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া
২) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, া ণবািডয়া়। এ কাযালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১১-১০-২০২২
( মাঃ শাহগীর আলম) 

জলা শাসক

১



জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া এর ২০২২-২৩ অথবছেরর 
ত  অিধকার কমপিরক না বা বায়ন িবষয়ক মািসক অ গিতর িতেবদন 

( লাই- সে র ২০২২)
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হালনাগাদ কের 

ওেয়বসাইেট কাশ

হালনাগাদ ত ত  
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ত  অিধকার 
আইন, ২০০৯ এর ৫ 
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ি করণ

চার কায ম স কায েমর 
সং া ০৩ ৩ ২ ১ -- -- -- -- - -

ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর 

িশ ণ আেয়াজন

িশ ণ আেয়ািজত িশ েণর 
সং া ০৩ ৩ ২ ১ ০১ -- -- -- ০১ ০১

মাট= ৪.২৫ ৪.২৫

১১-১০-২০২২ ১৪:৬ :৫
এহ সা ল হ ক িশপন

সহ কার ী কিমশনার , ত  ও অিভেযাগ শাখা
জলা শাসেকর  কাযালয়, া ণব ািড়য়া

১১-১০-২০২২ ১৭:৫৫:৩৩
মাঃ শাহ গীর  আলম

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