
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 

িড় াম 
আইিস  শাখা 
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ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০২.১৭.৭৮(২৫) তািরখ: 
১৮ মাচ ২০১৯

৪ চ  ১৪২৫

িবষয:় ওেয়বওেয়ব   পাট ালপাট াল   হ ালনাগাদকরেণরহ ালনাগাদকরেণর   লেলে   ০২০২  ( ( ইই ) ) িদন াপীিদন াপী  িশ ণিশ ণ   কম চীকম চী।।

                 উি িখত িবষেয়র পিরে ি েত ওেয়ব পাটাল হালনাগাদকরেণর জ  িন বিণত িশ ণাথ  মেনানয়ন দান করা
হেলা:-

: নং কমচাির/উে া ার নাম অিফেসর নাম মাবাইল ন র উপেজলার 
নাম

০১ জনাব িনহার র ন ানািজ
সা িফেকট সহকারী

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয় ০১৭৯৩-৮৭৫৮৪৭

নােগ রী

০২ জনাব আ  জাফর মাহা দ ইসা রামখানা ইউিনয়ন িডিজটাল স ার ০১৭২৮৯৭০৩৭৩
০৩ জনাব মাঃ ফজ ল কিরম রায়গ  ইউিনয়ন িডিজটাল স ার ০১৭৩৪৬৮৫২৮৪
০৪ জনাব মাঃ এনা ল হক বামনডা া ইউিনয়ন িডিজটাল 

স ার ০১৯১৭৯৭৪৭৬৬

০৫ জনাব মাঃ আ ল ওয়া দ ব বাড়ী ইউিনয়ন িডিজটাল স ার ০১৭৪৬৯৫৬৮৩৪
০৬ জনাব মাঃ সাখাওয়াত হােসন সে াষ র ইউিনয়ন িডিজটাল 

স ার ০১৭৪০১৪০০৬৮

০৭ জনাব মাঃ িসি র রহমান নওয়াশী ইউিনয়ন িডিজটাল 
স ার ০১৯১৯৮৮১৪০৩

০৮ জনাব মাঃ আশরাফ আলী হাসনাবাদ ইউিনয়ন িডিজটাল 
স ার ০১৭৬১২৮১২৪৮

০৯ জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম কালীগ  ইউিনয়ন িডিজটাল স ার ০১৭৯৪৯৪৩৫২৩
১০ জনাব মাঃ আ ল বাশার িসি ক নারায়ন র ইউিনয়ন িডিজটাল 

স ার ০১৭৩৭১৭০৫৯৯

১১ জনাব মাঃ মাহ বার রহমান ব েভরখাস ইউিনয়ন িডিজটাল 
স ার ০১৭৩৭১৩০৬৮১

১২ জনাব মাঃ আ ল হাই
অিফস পার (ভার া )

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয় ০১৭১৪-৯১০৩৮৭

রৗমারী
১৩ জনাব মাঃ আ  আসাদ ব েবড় ইউিনয়ন িডিজটাল স ার ০১৯২২৭০৫১৬৫
১৪ জনাব মাঃ তােহ ল ইসলাম রৗমারী ইউিনয়ন িডিজটাল স ার ০১৭২২২১৪৫১৯
১৫ জনাব মাঃ ল আিমন াতভা া ইউিনয়ন িডিজটাল 

স ার ০১৯১৮৪৩৬৩১৮

১৬ জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম যা রচর ইউিনয়ন িডিজটাল স ার ০১৯১৪৪২০৮৭৮
১৭ জনাব মা: িমজা র রহমান

অিফস সহকারী কাম কি : 
া:

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয় ০১৭৮০৯০১৭৭৪

রািজব র

১৮ জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম, রািজব র ইউিনয়ন িডিজটাল 
স ার ১৯১১৮৬৩২৫০

১



১৯
জনাব মাঃ মা দ রানা

কাদালকা  ইউিনয়ন িডিজটাল 
স ার ০১৯১৬৩৫০০৭৬

২০ জনাব মিম ল ইসলাম িশ লবাড়ী ইউিনয়ন িডিজটাল 
স ার ০১৭১৯৩৬১০০৫

লবাড়ী

২১ জনাব ল দা নাওডা া ইউিনয়ন িডিজটাল 
স ার ০১৭৩৭৩৫৮৫০৫

২২ জনাব আ: ছালাম ভা ােমাড় ইউিনয়ন িডিজটাল 
স ার ০১৭৩৪১৮৭০১৪

২৩ জনাব নবীউল ইসলাম লবাড়ী ইউিনয়ন িডিজটাল স ার ০১৭২৬৮২৫৭৮৬
২৪ জনাব ফিরদ হােসন কািশ র ইউিনয়ন িডিজটাল স ার ০১৭২৫-৯৩৪০২৫
২৫ জনাব হিববর রহমান বড়িভটা ইউিনয়ন িডিজটাল স ার ০১৭২৪-৯১৪১৩০

          মেনােনীত িশ ণাথ েদর আগামী ২০-০৩-২০১৯ ও ২১-০৩-২০১৯ ি : তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ কায় উ রণ, জলা
শাসেনর িশ ণহল, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় ােম াপটপ, ই ারেনট সংেযাগসহ মেডম, মাি াগ এবং সংি

অিফেসর কমকতা, কমচাির ও জন িতিনিধর ত সহ ( েযাজ  ে  সং  ছক মাতােবক)অংশ হণ করার জ  অ েরাধ করা
হেলা।

১৮-৩-২০ ১৯

.........................................

................................., িড় াম।

মাঃ হািফ র রহমান
অিতির  জলা শাসক
ফান: ০৫৮১-৬১৫৯১(অঃ)

ইেমইল:
adcgkurigram@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০২.১৭.৭৮(২৫)/১ তািরখ: ৪ চ  ১৪২৫
১৮ মাচ ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  জলা শাসক (সািবক)/(রাজ )/িব  অিতির  জলা ািজে ট, িড় াম।
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),................................., িড় াম
৩) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৪) চয়ার ান, ............................ইউিনয়ন পিরষদ, নােগ রী/ রৗমারী/রািজব র/ লবাড়ী, িড় াম।

১৮-৩-২০ ১৯

মাঃ হািফ র রহমান 
অিতির  জলা শাসক

২


