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১ আি ন ১৪২৫

িবষয:় ইই --ফ াইিলংফ াইিলং  িসে মিসে ম   ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর   লেলে   িশ ণিশ ণ   কম চীকম চী।।

উি িখত িবষেয়র পিরে ি েত ই-ফাইিলং বা বায়েনর জ  িন বিণত িশ ণাথ  মেনানয়ন দান করা হেলা:-

ঃ নং অংশ হণকারীর নাম পদবী কাযালয়/শাখার নাম
০১ জনাব মাছা: মা ফা খা ন অিফস সহকারী কাম কি : অপা: িবআরিডিব, িড় াম০২ জনাব মা: আকবর হােসন িহসাবর ক
০৩ জনাব মা: আেখর আলী পিরসং ান সহকারী িসিভল সাজন অিফস

িড় াম০৪ জনাব মা: িনয়ামত আলী ােনা টাইিপ
০৫ জনাব মা: শিহ র রহমান পিরসং ান সহকারী জলা পিরবার পিরক না

অিফস, িড় াম০৬ জনাব মা: মিন ামান সরকার দাম র ক
০৭ জনাব মাছা: রিজনা লতানা জলা সমবায় অিফসার জলা সমবায় অিফস

িড় াম০৮ জনাব মা: আ  জাফর সেরজিমেন তদ কারী
০৯ জনাব মা: মারাদ চৗ রী উ মান সহকারী গণ ত িবভাগ

িড় াম১০ জনাব মা: মেহদী হাসান ( রাদ) কি উটার অপােরটর
১১ জনাব মা: রিশ ল আলম উ মান সহকারী সড়ক িবভাগ

িড় াম১২ জনাব মা: র ইসলাম কি উটার অপােরটর

১৩ জনাব মা: সােব ল বাশার এ পাট িকউরার জলা মেক ং অিফস
িড় াম

১৪ জনাব মা: িমনহা ল ইসলাম ম ল াটিলিপকার কাম-কি উটার অপােরটর জলা পিরষদ
িড় াম১৫ জনাব রা  আহে দ অিফস সহকারী

১৬ জনাব মা: হা র রশীদ পিরসং ান সহকারী (এসএ) জলা পিরসং ান অিফস
িড় াম১৭ জনাব মা: ািদর রহমান পিরসং ান তদ কারী (এস আই)

১৮ জনাব মা: মখমল হাসাইন অিফস সহকারী িলশ পােরর কাযালয়
িড় াম১৯ জনাব মা: আ ল খােলক সরকার অিফস সহকারী

২০ জনাব মাঈন িময়া িহসাব সহকারী জলা াথিমক িশ া অিফস
িড় াম২১ জনাব মা: রিফ ল আলম অিফস সহকারী কাম কি : অপা:

২২ জনাব মা: আশরাফ আলী খ কার উ মান সহকারী কাম িহসাবর ক জলা ািণস দ অিফস
িড় াম২৩ জনাব সে াষ মার সরকার অিফস সহকারী কাম কি : অপা:

২৪ জনাব মা: এনা ল হক সহকারী িনয়র ইি িনয়ার (আই ) িড়-লাল পিবস
িড় াম২৫ জনাব হা দ সাই র রহমান সহকারী িনয়র ইি িনয়ার (আই )

মেনােনীত িশ ণাথ েদর আগামী ১৭-০৯-২০১৮ ও ১৮-০৯-২০১৮ ি : তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ কায় উ রণ, জলা শাসেনর িশ ণহল,
জলা শাসেকর কাযালয়, িড় ােম াপটপ, ই ারেনট সংেযাগসহ মেডম, মাি াগ, ইনেড  রিজ ার, সংি  অিফেস া  ১০

 ধরেণর পে র সফট কিপ  ও সংি  অিফেসর সকল কমকতা/কমচািরর (ফাইল কায েমর সােথ স ৃ ) জাতীয় পিরচয় পে র ন রসহ
অংশ হণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
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------------------------------------------------ ----------------
--------------------------------- িড় াম।

মাঃ হািফ র রহমান
অিতির  জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০৫.১৭.২২৫/১ তািরখ: ১ আি ন ১৪২৫
১৬ সে র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা পযােয়র সরকাির কমকতা (সকল)
২) িলশ পার, িড় াম।
৩) িসিভল সাজন, িড় াম।
৪) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ , িড় াম।
৫) অিতির  জলা শাসক (সািবক)/(রাজ )/অিতির  জলা ািজে ট, িড় াম।
৬) জলা ািণস দ কমকতা, িড় াম।
৭) উপপিরচালক, জলা পিরবার পিরক না অিফস, িড় াম।
৮) িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ , িড় াম।
৯) িনবাহী েকৗশলী, সড়ক িবভাগ , িড় াম।
১০) জলা াথিমক িশ া কমকতা, িড় াম।
১১) জনােরল ােনজার, িড়-লাল পিবস, িড় াম।
১২) উপপিরচালক, িবএরিডিব অিফস, িড় াম।
১৩) উপপিরচালক, বাংলােদশ পিরসং ান েরা, িড় াম।
১৪) জলা মােক ং কমকতা, িড় াম।
১৫) জলা সমবায় কমকতা, িড় াম।
১৬) সহকারী পিরচালক, জলা উপা ািনক িশ া েরা, িড় াম।
১৭) সহকারী া ামার ও িরেসাস পারসন (ই- নিথ িশ ণ), ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, লবাড়ী, িড় াম।
১৮) ......................................................................................................, িড় াম।
১৯) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
২০) জনাব...................................................................................................................................
..........................................................................................................., িড় াম।
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দী  মার িসংহ 
সহকারী কিমশনার
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