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ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০৫.১৭.২৭৫ তািরখ: 
০৯ অে াবর ২০১৯

২৪ আি ন ১৪২৬

িবষয:় ইই --ফ াইিলংফ াইিলং  িসে মিসে ম   ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর   লেলে   িশ ণিশ ণ   কম চীেতকম চীেত   অংশ হণঅংশ হণ ।।
: ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ েরর ারক নং- ৫৬.০৪.০০০০.০১০.২০.০০১.১৭.১২৬৬, তািরখ: ১৩মাচ

২০১৮ ।

       উপ  িবষেয়র পিরে ি েত ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ েরর ইিদন াপী আগামী ১০-১০-২০১৯ হেত ১১-১০-২০১৯
ি : তািরখ পয  অ ি ত  জলা ও উপেজলা অিফসস েহর ই-ফাইিলং (নিথ) িশ েণর জ  িনে া  িশ ণাথ গণেক
মেনানয়ন দান করা  হেলা।

ঃ নং অংশ হণকারীর নাম পদবী কাযালেয়রনাম

০১ জনাব মাঃ নািসম উি ন উ মান সহকারী সং াপন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
িড় াম

০২ জনাব মাছাঃ নাজ াহার 
বগম

অিফস সহকারী কাম কি উটার 
া িরক

জলা ই সবা ক , জলা শাসেকর কাযালয়, 
িড় াম

০৩ জনাব মাঃ সিফ ল ইসলাম নািজর কাম-ক ািশয়ার উপেজলা িম অিফস, িড় াম সদর, 
িড় াম

০৪ জনাব এস,এম িজয়াউর 
রহমান

অিফস সহকারী কাম কি উটার 
া িরক উপেজলা িম অিফস, িচলমারী, িড় াম

০৫ জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম নািজর কাম-ক ািশয়ার উপেজলা িম অিফস, লবাড়ী, িড় াম
০৬ জনাব মাঃ ওমর ফা ক সা িফেকট পশকার উপেজলা িম অিফস, ামারী, িড় াম
০৭ জনাব মাঃ ম ল ইসলাম সা িফেকট সহকারী উপেজলা িম অিফস, উিল র, িড় াম

০৮ জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম সা িফেকট সহকারী উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, 
িচলমারী, িড় াম

০৯ জনাব কািতক চ  বমন াটিলিপকার কাম -কি উটার
অপােরটর

১০
জনাব মাছা: শাহানাজ 
পারভীন ঁই াটিলিপকার কাম -কি উটার

অপােরটর

১১ জনাব মা: আজা র রহমান াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

১২ জনাব মা: আজা ল ইসলাম াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

১৩ জনাব মাছা: রাইয়া 
আ ার

াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

১৪ জনাব মাছা: জিস চৗ রী াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

১৫ জনাব মােজ ল ইসলাম াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

১



সং াপন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
িড় াম১৬ জনাব মা: সােহল রানা

াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

১৭ জনাব মা: শামীম 
আলী াপারী

অিফস সহকারী কাম - কি উটার 
া িরক

১৮ জনাব মা: আব াহ আল 
মা ন

অিফস সহকারী কাম - কি উটার 
া িরক

১৯ জনাব শংকর চ  সরকার অিফস সহকারী কাম - কি উটার 
া িরক

২০ জনাব মাসেলমা ইয়াসিমন অিফস সহকারী কাম - কি উটার 
া িরক

২১ জনাব মা: সাই ল ইসলাম অিফস সহকারী কাম - কি উটার 
া িরক

২২ জনাব মাছা: যবিনকা 
আ ার মী

অিফস সহকারী কাম - কি উটার 
া িরক

২৩ জনাব মা: আ  ব র 
িসি ক একাউনেট  াক

২৪ জনাব িনেপন মার রায় একাউনেট  াক
২৫ জনাব মা: ইসমাইল হােসন একাউনেট  াক

    মেনােনীত িশ ণাথ েদর আগামী ১০-১০-২০১৯ ও ১১-১০-২০১৯ি : তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ কায় উ রণ, জলা শাসেনর
িশ ণ হল, 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
পিরচয়পে র ন রসহ অংশ হণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৯-১০ -২০ ১৯

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

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

মাঃ হািফ র রহমান
অিতির  জলা শাসক
ফান: ০৫৮১-৬১৬৬৭(অঃ)

ইেমইল:
adcgkurigram@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০৫.১৭.২৭৫/১ তািরখ: ২৪ আি ন ১৪২৬
০৯ অে াবর ২০১৯

অ িলিপ( জ তার িভি েত নয়): 
১) িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র।
২) মহাপিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, আইিস  টাওয়ার, আগার াও, ঢাকা।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার .............................(সকল), িড় াম।
৪) সহকারী কিমশনার ( িম), .................................. (সকল), িড় াম।
৫) সহকারী কিমশনার, জলা ই- সবা ক , জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম।
৬) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৭) শাসিনক কমকতা, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম।

২



৮) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার , ......................................., িড় াম।

৯-১০ -২০ ১৯

মাঃ হািফ র রহমান 
অিতির  জলা শাসক

৩


