
2৯ 
িনজসব্ িত

2৯ েজলায়
কম র্কত র্ােক
ধানম ীর

েজলা শ
েগাপালগ
িডিস করা 
হািমদুল হ
মামুনুর রি
নািজয়া িশ
েজাহর আ
aর-রিশদে
লালমিনরহ
eকা  সিচ
িব াহেক ব

 

েজলায়
িতেবদক    

য় নতুন েজলা 
ক েজলা শাস
র কায র্ালেয়র প
শাসকেক পাবন

, নoগাঁর িডিস
হেয়েছ। দুদক

হকেক রাজশাহী
িশদেক বােগর
শিরনেক পাঠােন
আলীেক ঝালকািঠ
েক নoগা,ঁ িস
হােটর িডিস। ভূ
িচব েমা. আিসফ
বরগুনার িডিস 

ায় নতু

শাসক (িডি
সক o েজলা 
পিরচালক eস
নার িডিস কর
িস েমা. িমজানুর
ক েচয়ার ােনর
হীেত পাঠােনা 
রহাট, লালমিন
না হেয়েছ েমৗ
িঠর িডিস করা
িসরাজগ  েজল
ভূিমম ীর eক

সফ আহসানেক
করা হেয়েছ। 

তুন িড

িস) িনেয়াগ িদ
ািজে ট ি

স eম তিরকুল 
রা হেয়েছ। জ
নুর রহমানেক ম
নর eকা  সিচব

হেয়েছ। পির
িনরহােটর িডিস
ৗলভীবাজাের।
া হেয়েছ। দুেয
লা পিরষেদর 
কা  সিচব েমা
ক রংপুের eবং

ডিস 

িদেয়েছ সরকার
িনেয়াগ িদেয় 
iসলামেক গা

জন শাসেনর 
ময়মসিসংহ, পা
চব মিনরু ামান
িরেবশ, বন o
িস েমাহা দ শ
জন শাসেনর
য র্াগ ব াপন

ধান িনব র্াহী
া. হািফজুর রহ
ং ত  o েযাগ

/23

র। গতকাল ম
আেদশ জাির
াজীপুর o aতু
িবেশষ ভার

পাবনার িডিস েম
ান তালুকদারেক

o জলবা  পির
শিফuল আিরফ
র uপসিচব িদল
না o াণ িত
হী কম র্কত র্া েম
হমান েচৗধুরীেক
গােযাগ যুি  

3 জুন, 312৯ 

ম লবার uপস
ির কেরেছ জন
তুল সরকারেক 
া  কম র্কত র্া 

েমা. জিসম uি
েক মু ীগ , ঝ
িরবত র্ন ম ণাল
ফেক যেশার, 
দলসাদ েবগমেক
িতম ীর eকা
েমা. আবু জাফ
েক নীলফামারী
িবভােগর uপ

সিচব পদময র্াদা
ন শাসন ম ণ
ফিরদপুর, বর
শািহদা সুলত

ি নেক নারায়ণ
ঝালকািঠর িডিস
লেয়র uপসিচব

নীলফামারীর 
ক রাজবাড়ী o
 সিচব েমা. হ
ফরেক করা হ
ী, সমাজক াণ
পপিরচালক েমা

দার 2৯ 
ণালয়। 
রগুনার 
তানােক 
ণগে র 
িস েমা. 
ব েমা. 
িডিস 

o েমা. 
হারুন-
হেয়েছ 
ণম ীর 
মা াiন 


