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২৬ বশাখ 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 পদিব অিফেসর নাম
০১ জনাব মা: হািম ল ইসলাম সহকারী পিরদশক জলা িশ া অিফস, িড় াম০২ জনাব মা: ল ইসলাম অিফস সহকারী

০৩ জনাব মা: আ ল  হািলম উপ: একােড িমক পারভাইজার উপ: মা িমক িশ া অিফস
িচলমারী, িড় াম

০৪ জনাব মা: আ স সালাম উপ: একােড িমক পারভাইজার উপ: মা িমক িশ া অিফস
লবাড়ী, িড় াম০৫ জনাব মা: শির ল আলম অিফস সহকারী

০৬ জনাব মা: ছ ানাউর রহমান উ মান সহকারী কাম িহসাব র ক উপেজলা িশ া অিফস
রাজারহাট, িড় াম

০৭ জনাব মা: সালায়মান সরকার উ মান সহকারী কাম িহসাব র ক উপেজলা িশ া অিফস
িচলমারী, িড় াম

০৮ জনাব ল কালাম আজাদ অিফস সহকারী ইসলািমক ফাউে শন
িড় াম০৯ জনাব মা: সােদক হােসন িসি কী িব য় সহকারী

১০ জনাব মা: িদলওয়ার হােসন া লিনক জন া  েকৗশল অিধদ র
িড় াম১১ জনাব মা: ফ া ক হােসন ক ািশয়ার

১২ জনাব মা: মারেশ ল ইসলাম অিফস সহকারী কাম কি : া: আ িলক াস জনন খামার, িড় াম
১৩ ড া: অ ব মার ম ল ভেটিরনাির সাজন উপেজলা ািণস দ দ র

িড় াম সদর, িড় াম১৪ জনাব মা: আ র রউফ খ কার িভ.এফ.এ
১৫ ড া: পিব  মার ভেটিরনাির সাজন উপেজলা ািণস দ দ র

রাজারহাট, িড় াম১৬ জনাব মা: আ  তােহর পােটায়ারী অিফস সহকারী কাম কি : া:

১৭ জনাব ধাং  চ  সন িভ.এফ.এ উপেজলা ািণস দ দ র
লবাড়ী, িড় াম

১৮ জনাব মা: এমদা ল হক িভ.এফ.এ উপেজলা ািণস দ দ র
ামারী, িড় াম

১৯ ড া: ক.এম. ইফেতখা ল ইসলাম ভেটিরনাির সাজন উপেজলা ািণস দ দ র
নােগ রী, িড় াম২০ জনাব আ  হনা মা: হা ন-অর রিশদ ইউ.এল.এ

২১ জনাব ছ ায় র রহমান িভ.এফ.এ উপেজলা ািণস দ দ র
উিল র, িড় াম

২২ জনাব মা: আ স সা ার িভ.এফ.এ উপেজলা ািণস দ দ র
িচলমারী, িড় াম

২৩ ড া: পন মার সরকার ভেটিরনাির সাজন উপেজলা ািণস দ দ র
রৗমারী, িড় াম২৪ জনাব মা: ল আিমন িভ.এফ.এ

২৫ জনাব মা: জাহা ীর আলম িভ.এফ.এ উপেজলা ািণস দ দ র
রািজব র, িড় াম

            মেনানীত িশ ণাথ েদর আগামী ১৪-০৫-২০১৮ ও ১৫-০৫-২০১৮  ি : তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ কায় উ রণ, জলা
শাসেনর িশ ণক , জলা শাসেকর কাযালয়, িড় ােম াপটপ, ই ারেনট সংেযাগসহ মেডম, মাি াগ, ইনেড  রিজ ার,

সংি  অিফেসর সকল কমকতা ও কমচািরর জ  তািরখ ও জাতীয় পিরচয় পে র ন রসহ অংশ হণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৯-৫-২০ ১৮

মাঃ আশরা ল ইসলাম
অিতির  জলা শাসক
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------------------------------------------------ ----------------
--------------------------------- িড় াম।

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০৫.১৮.১৩৫/১(১৯) তািরখ: ২৬ বশাখ ১৪২৫
০৯ ম ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র।
২) উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম।
৩) অিতির  জলা শাসক (রাজ )/অিতির  জলা ািজে ট, িড় াম।
৪) জলা ািণস দ অিফসার, িড় াম।
৫) িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, িড় াম।
৬) জলা িশ া অিফসার, িড় াম।
৭) জলা াথিমক িশ া অিফসার, িড় াম।
৮) উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িড় াম।
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, .................................., িড় াম।
১০) উপেজলা ািণস দ অিফসার, ......................., িড় াম।
১১) উপেজলা িশ া অিফসার, ......................., িড় াম।
১২) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, ......................., িড় াম।
১৩) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
১৪) ......................................, িড় াম।
১৫) জনাব..................................................................................... , িড় াম।
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দী  মার িসংহ 
সহকারী কিমশনার
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