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ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০৫.১৭.২৮৯ তািরখ: 
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১৭ অ হাযণ় 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:-

ঃ নংঅংশ হণকারীর নাম পদবী কাযালেয়রনাম
০১ জনাব এস, এম রাহা ল ইসলাম সহকারী কিমশনার

জলা শাসেকর কাযালয়
িড় াম।

০২ জনাব মা: হািস ল হাসান সহকারী কিমশনার
০৩ জনাব পা া আ ার সহকারী কিমশনার
০৪ জনাব মা: মা দ রানা ইউিনয়ন সম য়কারী
০৫ জনাব মাঃ মনহা ল ইসলাম উপেজলা সমবায় অিফসার উপেজলা সমবায় কাযালয়

িড় াম সদর, িড় াম।০৬ জনাব মাঃ মেনায়ার হােসন সহকারী পিরদশক
০৭ জনাব মাঃ আব ল বােতন সরকার উপেজলা সমবায় অিফসার উপেজলা সমবায় অিফস

ামারী, িড় াম।০৮ জনাব মাঃ জািকর হােসন সহকারী পিরদশক
০৯ জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন উপেজলা সমবায় অিফসার

উপেজলা সমবায় অিফস
উিল র, িড় াম।১০ জনাব মাঃ হািফ র রহমান সহকারী পিরদশক

১১ জনাব মাঃ মাহতাব আলম আক অিফস সহকারী কাম-কি : অপা:
১২ জনাব মাঃ আসগর আলী উপেজলা সমবায় অিফসার উপেজলা সমবায় কাযালয়

লবাড়ী, িড় াম।১৩ জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম অিফস সহকারী কাম-কি : অপা:
১৪ জনাব জসিমন আ ার উপেজলা সমবায় অিফসার

উপেজলা সমবায় কাযালয়
রািজব র, িড় াম।১৫ জনাব ক,এম,মা র রহমান পিরদশক (দািয়  া )

১৬ জনাব মাঃ জািমল হােসন অিফস সহকারী কাম-কি : অপা:
১৭ জনাব মাঃ আ র রা াক িময়া উপেজলা সমবায় অিফসার উপেজলা সমবায় কাযালয়

নােগ রী, িড় াম।১৮ জনাব মাঃ শাম ল আলম আজাদ সহকারী পিরদশক
১৯ জনাব মাঃ এনা ল হক উপেজলা সমবায় অিফসার উপেজলা সমবায় কাযালয়

রৗমারী, িড় াম।২০ জনাব এ ক এম মাহা র রহমান সহকারী পিরদশক
২১ জনাব মাঃ শাহ আলম - উপেজলা সমবায় কাযালয়

রাজারহাট, িড় াম।২২ জনাব মাঃ রিশ ল ইসলাম অিফস সহকারী কাম-কি : অপা:
২৩ জনাব মাঃ মাহ ব আহমদ চৗ রী উপেজলা সমবায় অিফসার

উপেজলা সমবায় অিফস
িচলমারী, িড় াম২৪ জনাব মাঃ আির ল ইসলাম সহকারী পিরদশক

২৫ জনাব মার রায়, অিফস অিফস সহকারী কাম-কি : অপা:

        মেনােনীত িশ ণাথ েদর আগামী ০৩-১২-২০১৮ হেত ০৪-১২-২০১৮ ি : 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 স ট 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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১-১২-২০ ১৮

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

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

ইেমইল:
adcgkurigram@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০৫.১৭.২৮৯/১ তািরখ: ১৭ অ হাযণ় ১৪২৫
০১ িডেস র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  জলা শাসক (সািবক)/(রাজ )/িব  অিতির  জলা ািজে ট, িড় াম।
২) .........................., ............................, িড় াম।
৩) জলা সমবায় কমকতা, িড় াম।
৪) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
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মাঃ হািফ র রহমান 
অিতির  জলা শাসক
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