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স্মাযক নম্বয: ০০.০.৫২০০..০০১.০২.০০৩.১৬.৩১ তানযখ: 

১৯ ভাঘ ১৪২৬ 

০২ জপব্রুমানয ২০২০ 

নফলম: জভাোঃ আবু জাপয, জজরা প্রাক, রারভননযাট এয জপব্রুয়ানয, ২০২০ নিস্টাব্দ ভাদয ম্ভাব্য কভ যসূনি ও ভ্রভণসূনি 

 

 

জভাোঃ আবু জাপয, জজরা প্রাক, রারভননযাট এয জপব্রুয়ানয, ২০২০ নিস্টাব্দ ভাদয ম্ভাব্য কভ যসূনি ও ভ্রভণসূনি  

 

তানযখ ভয় নফফযণ ব্যফস্থা গ্রণ/ভন্তব্য 

০১/০২/২০২০ 

ননফায 

কার ১০.০০ নক্ষানফদ ভযহুভ াাফউনিন এয জন্নদন ারন।  

অনত: জজরা প্রাক (া:) নফকার ৩.৩০ 

 

ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ আ .ক.ভ জভাজাদের ক ভদাদয় কর্তযক রারভননযাট দয 

উদজরা মুনিদমাদ্ধা কভদেক্স বফন উদবাধন এফাং স্থানীয় মুনিদমাদ্ধাদদয াদথ 

ভতনফননভয়। উি অনুষ্ঠাদন ভাননীয় ভন্ত্রীয পযঙ্গী নদদফ জমাগদান।  

০২/০২/২০২০ 

যনফফায 

কার ১০.০০ জাতীয় ননযাদ খাদ্য নদফদয ম যায়রী, ম যা নর জদল আদরািনা বা। নফজ্ঞ অনতনযি জজরা ম্যানজদেট 

নফকার ০৩.০০ জাতীয় ভৎস্য পুযস্কায-২০২০ এয প্রাথী ভদনানয়ন াংক্রান্ত বা। জজরা ভৎস্য কভ যকতযা 

০৩/০২/২০২০ 

জাভফায 

কার ১০.০০ 

এএন/দানখর/এএন (জবাদকনার) ও দানখর (জবাদকনার) যীক্ষা জকন্দ্র 

নযদ যন।   

কার ১১.৩০ রারভননযাট দয াাতাদর প্রসূনতদদয কম্বর ক্রদয়য জন্য অথ য প্রদান।   ননবর াজযন 

০৪/০২/২০২০ 

ভঙ্গরফায 

কার ১০.০০ এএন ও দানখর যীক্ষা জকন্দ্র নযদ যন। 

জজর সুায/ 

উদজরা ননফ যাী অনপায 

কার ১১.৩০ রারভননযাট জজরা কাযাগায নযদ যন ও ত্রৈভানক বা (প্রদমাজয জক্ষদৈ) 

কার ১২.০০ 

রারভননযাট দয উদজরায প্রাথনভক ও ভাধ্যনভক নফদ্যারয় নযদ যন ও দ যন। 

নক্ষক নক্ষাথীদদয াদথ নক্ষায ভানউন্নয়দন ভতনফননভয়। 

কার ১২.৩০ রারভননযাট দয উদজরায টিআয , কানফখা প্রকল্প নযদ যন। 

দুপুয ১.০০ রারভননযাট দয উদজরায দুদম যাগ নীয় ফাগৃ ননভ যাণ প্রকল্প নযদ যন।   

নফকার ৩.০০ রারভননযাট দয উদজরা খাদ্য াংগ্র কনভটিয দঙ্গ ভতনফননভয় বা।   ওন এরএনড, দয 

০৫/০২/২০২০ কার ১০.০০ টা দত শুরু গণশুনানী। অনত: জজরা প্রাক (া:) 



বুধফায কার ১০.০০ জাতীয় গ্রন্থাগায নদফদয ম যা রী ও আদরািনা বা। 

কার ১১.০০ 

আরনানয়ান নশু নযফায , রারভননযাট এয ননফাী বনতয াংক্রান্ত াক্ষাতকায গ্রণ 

ও স্থানীয় ব্যফস্থানা কনভটিয াদথ ভতনফননভয় বা।   

০৬/০২/২০২০ 

বৃস্পনতফায 

কার ৯.০০ ভনজদনবনিক নশু ও গণনক্ষা কাম যক্রভ নযদ যন। উনযিারক, ইরানভক পাউদেন 

কার ১০.০০ 

এএন/দানখর/এএন (জবাদকনার) ও দানখর (জবাদকনার) যীক্ষা জকন্দ্র 

নযদ যন।  

কার ১১.০০ কনভউননটি নিননক নযদ যন। উদজরা ননফ যাী অনপায 

কার ১১.৩০ রারভননযাট দয থানা নযদ যন।   বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

কার ১২.০০ 
রারভননযাট দয উদজরা ননফ যাী অনপাদযয কাম যারয় নযদ যন , উন্নয়ন প্রকল্প 

দ যন এফাং উদজরায ভস্যা ও ম্ভফনা ননদয় জস্টকদাল্ডাযদদয ভন্বদয় গণশুনানী।  

উদজরা ননফ যাী অনপায/ 

কাযী কনভনায (ভূনভ)/কাযী 

প্রদকৌরী/ জজরা ভন্বয়কাযী আভায 

ফানি আভায খাভায/ 

 

কার ১২.৩০ 

রারভননযাট দয উদজরায আশ্রয়ণ প্রকল্প /গুচ্ছগ্রাভ, দুদম যাগ নীয় ফাগৃ ননভ যাণ 

প্রকল্প নযদ যন। 

দুপুয ১.০০ রারভননযাট দয  উদজরায এননজও কাম যক্রভ নযদ যন।  

দুপুয ১.৩০ 

রারভননযাট দয  উদজরায নক্ষা প্রদকৌর অনধদপ্তদযয বফন ননভ যাণ কাজ 

নযদ যন।  

দুপুয ২.৩০ রারভননযাট দয উদজরায আভায ফানি আভায খাভায প্রকল্প নযদ যন।   

নফকার ৩.০০ রারভননযাট দয  উদজরা ভূনভ অনপ নযদ যন।   

নফকার ৪.০০ 

যাা ানফ যক গ্রাভ উন্নয়ন ভফায় নভনত নর : কর্তযক নযিানরত “ভফায় ফাজায ” 

নযদ যন। স্থান: ভদন্দ্রনগয, রারভননযাট দয।  

নফকার ৪.৩০ 

রারভননযাট দয  উদজরা নবক্ষুক পুন যফান ও ব্যফস্থানা কনভটিয দঙ্গ 

ভতনফননভয় বা।  

নফকার ৪.৪৫ ভাজকল্যাণ নযলদদয বা।  

০৮/০২/২০২০ 

ননফায 
কার ৮.০০ 

যকানয কভ যকতযা কভ যিাযী এফাং তাদদয ন্তানদদয অাংগ্রদণ ৮ভ ফানল যক নফবাগীয় 

ক্রীিা প্রনতদমানগতা, ২০২০ 
অনত: জজরা প্রাক (া:) 

০৯/০২/২০২০ 

যনফফায 

কার ৯.৩০ জজরা জিাযািারান ননদযাধ ও টাস্কদপা য কনভটিয বা 

নফজ্ঞ অনতনযি জজরা ম্যানজদেট  

কার ৯.৪৫ জজরা জিাযািারান ভাভরা ভননটনযাং জর কনভটিয বা  

কার ১০.০০ 
এএন/দানখর/এএন (জবাদকনার) ও দানখর (জবাদকনার) যীক্ষা জকন্দ্র 

নযদ যন। 

কার ১০.৩০ জজরা আইন-শাংখরা কনভটিয বা 

কার ১১.৩০ 
জজরা িাঞ্চল্যকয ও জরাভল যক ভাভরা ম যাদরািনা াংক্রান্ত জজরা ভননটনযাং কনভটিয 

বা 

কার ১১.৪৫ জজরা ভাদকদ্রব্য ননয়ন্ত্রণ ও প্রিাযণা কনভটিয বা  

কার ১২.০০ জজরা নাযী ও নশু ননম যাতন প্রনতদযাধ কনভটিয বা 



দুপুয ১২.১৫ 
তথ্য অনধকায আইন ফাস্তফায়দন অদফক্ষণ (সুাযনবন) ও নযফীক্ষণ াংক্রান্ত জজরা 

কনভটিয বা 

দুপুয ১২.৩০ জমৌতুক নফদযাধী াভানজক আদদারন াংক্রান্ত কনভটিয বা  

দুপুয ১২.৪৫ আদারত ায়তা কনভটিয বা 

নফকার ৩.৩০ জজরা নশুশ্রভ নযফীক্ষণ কনভটিয বা (প্রনত নতন ভা অন্তয) নফজ্ঞ অনতনযি জজরা ম্যানজদেট 

নফকার ৩.৪৫ জজরা ভানফ ািায জযাধ াংক্রান্ত কনভটিয বা  

নফকার ৪.০০ 
কাযাগাদয আটক নশু /নকদাযদদয অফস্থায উন্নয়দনয রদক্ষয গঠিত জজরা টাস্কদপা য 

কনভটিয বা 

১০/০২/২০২০ 

জাভফায 

কার ১০.০০ 

মৃনদ্ধয অগ্রমাৈায় ফাাংরাদদ , মুনজফ ফল য , নবন-২০২১, ২০৪১ নফলদয় আদরািনা 

বা। অনতনযি জজরা প্রাক (া:)/নফজ্ঞ 

এনক্স: ম্যানজদেট/প্রাননক কভ যকতযা 

 

কার ১১.০০ কাদরক্টদযদটয াংস্থান াখা নযদ যন।   

জফরা ৩.০০ 

জনাফ টি এভ যানন কনফয , নফজ্ঞ এনক্সনকউটিব ম্যানজদেট -এয আদারত 

নযদ যন এফাং জভাফাইর জকাট য জক ম যাদরািনা।  

১১/০২/২০২০ 

ভঙ্গরফায 

 

 

কার ১০.০০ 

এএন/দানখর/এএন (জবাদকনার) ও দানখর (জবাদকনার) যীক্ষা জকন্দ্র 

নযদ যন।  

কার ১১.০০ 

াতীফান্ধা উদজরায নাংনগভাযী ইউননয়ন নযলদ নযদ যন ও ইউননয়ন নডনজটার 

জকন্দ্র দ যন।  জনদফা, জনপ্রাদনয স্বচ্ছতা , জফাফনদনতা এফাং ভাদক , জুয়া, ন্ত্রা, 

জনঙ্গফাদ, ফাল্যনফফা, নাযী ননম যাতন , ইবটিনজাং প্রনতদযাধ নফলদয় জিয়াযম্যান ও 

দস্যগদণয াদথ ভতনফননভয়। 

উদজরা ননফ যাী অনপায / কাযী 

কনভনায (ভূনভ)/কাযী প্রদকৌরী/ 

নআইও/জিয়াযম্যান 

কার ১১.৩০ াতীফান্ধা উদজরায কনভউননটি নিননক নযদ যন।  

দুপুয ১২.০০ 
াতীফান্ধা উদজরায নাংনগভাযী ইউননয়ন ভূনভ অনপ নযদ যন এফাং আগত জফা 

প্রতযাীদদয াদথ ভতনফননভয়।  

দুপুয ১২.৩০ াতীফান্ধা উদজরায নফনবন্ন নক্ষা প্রনতষ্ঠান এফাং উন্নয়ন প্রকল্প নযদ যন। 

দুপুয ২.৩০ াতীফান্ধা উদজরায টিআয, কানফখায জারায, নন জারায প্রকল্প নযদ যন।  

নফকার ৩.০০ াতীফান্ধা উদজরায দূদম যাগ নীয় ঘয ননভ যাণ প্রকল্প নযদ যন।  

নফকার ৩.৩০ াতীফান্ধা উদজরায এননজও কাম যক্রভ নযদ যন।  

নফকার ৪.০০ াতীফান্ধা উদজরায নক্ষা প্রদকৌর অনধদপ্তদযয বফন ননভ যাণ কাজ নযদ যন। 

নফকার ৪.৩০ াতীফান্ধা উদজরা খাদ্য াংগ্র কনভটিয দঙ্গ ভতনফননভয় বা।   

নফকার ৫.০০ াতীফান্ধা উদজরা ক্রীিা াংস্থায দঙ্গ ভতনফননভয়।   

নফকার ৫.৩০ াতীফান্ধা উদজরায ভনরা নভনতয কাম যক্রভ নযদ যন।   

ন্ধযা ৬.০০ াতীফান্ধা উদজরা নল্পকরা একাদডভীয দস্যদদয দঙ্গ ভতনফননভয়।   

 
াতীফান্ধায় যানৈমান। 

১২/০২/২০২০ কার ১০.০০ এএন যীক্ষা জকন্দ্র নযদ যন। 
 



বুধফায 
কার ১০.০০ টা দত শুরু 

গণশুনানী। 

 

কার ১১.৩০ আভায াংফাদ নৈকায অষ্টভ ফছয উদমান াংক্রান্ত আদরািনা বায় অাংগ্রণ। 
 

১৩/০২/২০২০ 

বৃস্পনতফায 
কার ১০.০০ 

এএন/দানখর/এএন (জবাদকনার) ও দানখর (জবাদকনার) যীক্ষা জকন্দ্র 

নযদ যন।  

১৫/০২/২০২০ 

ননফায 

কার ১০.০০ 
এএন/দানখর/এএন (জবাদকনার) ও দানখর (জবাদকনার) যীক্ষা জকন্দ্র 

নযদ যন। 

 

কার ১০.০০ দত 

৫.০০ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন  (৪থ য জশ্রনণ) গণকভ যিাযীদদয জন্য ফানল যক ৬০ ঘন্টা 

ব্যাী প্রনক্ষণ। 

অনত: জজরা প্রাক (া:) 

১৬/০২/২০২০ 

যনফফায 

কার ৯.০০ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয অগ্রানধকায প্রকল্প ফাস্তফায়ন ম্পনকযত বা  
অনত: জজরা প্রাক (া:) 

কার ১০.০০ জজরা উন্নয়ন ও ভন্বয় কনভটিয বা 

দুপুয ১.০০ জজরা কণ যধায কনভটিয বা জজরা ৈাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা 

নফকার ৩.০০ জজরা আইনটি নফলয়ক কনভটিয বা 
অনত: জজরা প্রাক (া:) 

নফকার ৩.৩০ 

ননতয প্রদয়াজনীয় দ্রব্য -মূদল্যয ফাজায জমৌনিক ম যাদয় যাখায রদক্ষয জজরা টাস্কদপা য 

কনভটিয বা অনত: জজরা প্রাক (ানফ যক)/(যাজস্ব)/ 

অনতনযি জজরা ম্যানজদেট 

১৭/০২/২০২০ 

জাভফায 
কার ১০.০০ 

জপব্রুয়ানয, ২০২০ নিস্টাব্দ ভাদয নফবাগীয় উন্নয়ন ভন্বয় , আইন-শাংখরা ও যাজস্ব 

বা 

অনত: জজরা প্রাক (ানফ যক)/(যাজস্ব)/ 

অনতনযি জজরা ম্যানজদেট 

১৮/০২/২০২০ 

ভঙ্গরফায 

 

কার ১০.০০ এএন/এএন (জবাদকনার) ও দানখর (জবাদকনার) যীক্ষা জকন্দ্র নযদ যন। 
 

কার ১০.৩০ 

জজরা জবািা অনধকায াংযক্ষণ কনভটিয বা  বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  

জজএভ াখা 

কার ১১.০০ জজরা ায ও ফীজ ভননটনযাং কনভটিয বা  উনযিারক, কৃনল 

দুপুয ১২.০০ 

আভায ফানি আভায খাভায প্রকদল্পয জজরা কনভটিয বা  জজরা ভন্বয়কাযী আভায ফানি আভায 

খাভায 

দুপুয ১.০০ জজরা নযফায নযকল্পনা কনভটিয বা উনযিারক, নযফায নযকল্পনা 

নফকার ৩.০০ জজরা কৃনল ঋণ কনভটিয বা যাকাফ 

নফকার ৩.৪৫  জজরা এননজও নফলয়ক ভন্বয় বা বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা, এননজও াখা 

১৯/০২/২০২০ 

বুধফায 

 

কার ১০.০০ দানখর যীক্ষা জকন্দ্র নযদ যন। 
 

কার ১০.০০ টা দত শুরু গণশুনানী। 
 

নফকার ৪.০০ 

রারভননযাট দয উদজরায় তথ্য জমাগাদমাগ প্রমৄনি ভাধ্যদভ ভনরাদদয ক্ষভতায়ন 

প্রকদল্পয সুনফধাদবাগীদদয দঙ্গ উঠান ত্রফঠক।   
উদজরা ননফ যাী অনপায 

২০/০২/২০২০ 

বৃস্পনতফায 
কার ১০.০০ 

এএন/দানখর/এএন (জবাদকনার) ও দানখর (জবাদকনার) যীক্ষা জকন্দ্র 

নযদ যন।  



২২/০২/২০২০ 

ননফায 

কার ১০.০০ 
এএন/দানখর/এএন (জবাদকনার) ও দানখর (জবাদকনার) যীক্ষা জকন্দ্র 

নযদ যন। 

 

কার ১০.০০ দত 

৫.০০ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন  (৩য় জশ্রনণ ) গণকভ যিাযীদদয জন্য ফানল যক ৬০ ঘন্টা 

ব্যাী প্রনক্ষণ। 

অনত: জজরা প্রাক (া:) 

২৩/০২/২০২০ 

যনফফায 

কার ৯.৩০ এনক্সনকউটিব ম্যানজদেন বা অনতনযি জজরা ম্যানজদেট 

কার ১০.০০ 

ভূ-ম্পনি জফয দখর নফলদয় অনবদমাগ গ্রণ এফাং তদন্ত কাম যক্রভ ভননটনযাং াংক্রান্ত 

বা 

অনতনযি জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

কার ১০.১৫ কৃনল খা জনভ ব্যফস্থানা ও ফদদাফস্ত কনভটিয বা  

কার ১০.৩০ আশ্রয়ণ প্রকল্প (জপইজ-২), আফান ও গুচ্ছগ্রাভ ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত বা 

কার ১০.৪৫ ভূনভ াংস্কায টাস্কদপা য াংক্রান্ত বা  

কার ১১.০০ জদওয়ানন ভাভরা াংক্রান্ত বা  

কার ১১.১৫ যাজস্ব দেরন 

নফকার ৩.০০ ভানক স্টাপ বা অনত: জজরা প্রাক (া:) 

২৫/০২/২০২০ 

ভঙ্গরফায 

 

কার ১০.০০ 

এএন/দানখর/এএন (জবাদকনার) ও দানখর (জবাদকনার) যীক্ষা জকন্দ্র 

নযদ যন।  

কার ১১.০০ 

কারীগঞ্জ উদজরায ভদানত ইউননয়ন নযলদ নযদ যন ও ইউননয়ন নডনজটার জকন্দ্র 

নযদ যন। জনদফা, জনপ্রাদনয স্বচ্ছতা , জফাফনদনতা এফাং ভাদক , জুয়া, ন্ত্রা, 

জনঙ্গফাদ, ফাল্যনফফা, নাযী ননম যাতন , ইবটিনজাং প্রনতদযাধ নফলদয় জিয়াযম্যান ও 

দস্যগদণয াদথ ভতনফননভয়। উদজরা ননফ যাী অনপায / কাযী 

কনভনায (ভূনভ)/কাযী প্রদকৌরী/ 

নআইও/ 

জিয়াযম্যান 

কার ১১.৩০ 

কারীগঞ্জ উদজরায ভদানত ইউননয়ন ভূনভ অনপ নযদ যন এফাং আগত জফা 

প্রতযাীদদয াদথ ভতনফননভয়। 

দুপুয ১২.০০ কারীগঞ্জ উদজরায িাভটা াটফাজায ব্যফস্থানা কনভটিয দঙ্গ ভতনফননভয় বা।   

দুপুয ১২.৩০ কারীগঞ্জ উদজরায নফনবন্ন নক্ষা প্রনতষ্ঠান এফাং উন্নয়ন প্রকল্প নযদ যন। 

নফকার ৩.০০ নক্ষা প্রদকৌর অনধদপ্তদযয বফন ননভ যাণ কাজ নযদ যন। 

নফকার ৪.০০ কারীগঞ্জ উদজরায দূদম যাগ নীয় ঘয ননভ যাণ প্রকল্প নযদ যন।  

২৬/০২/২০২০ 

বুধফায 
কার ১০.০০ টা দত শুরু 

গণশুনানী। 

 

২৭/০২/২০২০ 

বৃস্পনতফায 

 

কার ৯.০০ ভনজদ নবনিক নশু ও গণনক্ষা কাম যক্রভ নযদ যন। উনযিারক, ইরানভক পাউদেন 

কার ৯.৩০ ভনদযনবনিক নশু ও গণনক্ষা কাম যক্রভ নযদ যন। কাযী নযিারক, ভনদযনবনিক নক্ষা 

কার ১০.০০ 
এএন/দানখর/এএন (জবাদকনার) ও দানখর (জবাদকনার) যীক্ষা জকন্দ্র 

নযদ যন। 

জজরা নক্ষা অনপ:/জজরা প্রাথনভক নক্ষা 

অনপায 

কার ১১.০০ দয উদজরায প্রাথনভক ও ভাধ্যনভক নফদ্যারয় নযদ যন এফাং দ যন। উদজরা ননফ যাী অনপায 



                   
                  ২-২-২০২০ 

জভাোঃ আবু জাপয 

জজরা প্রাক 

নফতযণ : 

১) অনতনযি নিফ, জজরা ও ভাঠ প্রান অনুনফবাগ, ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ  

২) নফবাগীয় কনভনায, নফবাগীয় কনভনাদযয কাম যারয় , যাংপুয 

৩) পুনর সুায, পুনর সুাদযয কাম যারয়, রারভননযাট 

৪) উ নযিারক, স্থানীয় যকায, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৫) অনতনযি জজরা প্রাক (ানফ যক), ানফ যক, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৬) অনতনযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), যাজস্ব, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৭) অনতনযি জজরা ম্যানজদেট, এনডএভ, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৮) কাযী কনভনায (ভূনভ) (কর), রারভননযাট। 

৯) কাযী কনভনায (জগানীয়), জগানীয় াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১০) জনজাযত জডপুটি কাদরক্টয, জনজাযত াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১১) জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয, যাজস্ব (এএ) াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১২) প্রাননক কভ যকতযা, াংস্থান াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৩) জপ্রাগ্রাভায, আইনটি াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৪) কাযী কনভনায, আইনটি াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৫) কাযী কনভনায, াধাযণ াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৬) কাযী কনভনায, ফ্রন্ট জডস্ক াখা , জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৭) প্রাননক কভ যকতযা, পযভ এে জস্টনাযী াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৮) কাযী কনভনায, জেজাযী াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৯) জজরা ৈাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা, ৈাণ ও পুনফ যান াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২০) কাযী কনভনায, তথ্য ও অনবদমাগ াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২১) ভূনভ অনধগ্রণ কভ যকতযা (এরএও), ভূনভ অনধগ্রণ াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২২) কাযী কনভনায (নজনও), জজনাদযর াটি যনপদকট াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৩) কাযী কনভনায, যাজস্ব মুনন্পখানা (আযএভ) াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৪) কাযী কনভনায, জুনডনয়ার মুনন্পখানা াখা , জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৫) জগানীয় কাযী, এনডএভ, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৬) জগানীয় কাযী, ানফ যক, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৭) জগানীয় কাযী, যাজস্ব, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৮) অনপ কাযী কাভ কনম্পউটায মুদ্রাক্ষনযক, আইনটি াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 



২৯) প্রধান কাযী, াধাযণ াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৩০) উচ্চভান কাযী, যাজস্ব (এএ) াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৩১) উচ্চভান কাযী, জুনডনয়ার মুনন্পখানা াখা , জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৩২) অনপ কাযী কাভ কনম্পউটায মুদ্রাক্ষনযক, এননজও নফলয়ক াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৩৩) জজরা ম যাদয়য কভ যকতযা (কর), রারভননযাট 

৩৪) উদজরা ননফ যাী অনপায (কর), রারভননযাট। 

                  

 

স্মাযক নম্বয: ০০.০.৫২০০..০০১.০২.০০৩.১৬.৩১ তানযখ: 
১৯ ভাঘ ১৪২৬ 

০২ জপব্রুমানয ২০২০ 

 

 

দম অফগনত ও কাম যাদথ য জপ্রযণ কযা র : 

১) ----------------------------------------------------, ----------------------------------------------------------------------------। 
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জভাোঃ আবু জাপয 

জজরা প্রাক 

 


