
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 

িড় াম 
আইিস  শাখা 

www.kurigram.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০২.১৭.৬০(২৫) তািরখ: 
২৬ ফ যা়ির ২০১৯

১৪ ফা ন ১৪২৫

িবষয:় ওেয়বওেয়ব   পাট ালপাট াল   হ ালনাগাদকরেণরহ ালনাগাদকরেণর   লেলে   ০২০২  ( ( ইই ) ) িদন াপীিদন াপী  িশ ণিশ ণ   কম চীকম চী।।
: ১৪৮১

                 উি িখত িবষেয়র পিরে ি েত ওেয়ব পাটাল হালনাগাদকরেণর জ  িন বিণত িশ ণাথ  মেনানয়ন দান করা
হেলা:-

: নং অিফেসর নাম কমচাির/উে া ার নাম মাবাইল ন র উপেজলার নাম

০১ ইউএনও অিফস জনাব মা: িরয়া ল ইসলাম িময়া
াট- া িরক কাম কি : অপা: ০১৭১৪৬০৫৫৬৯

উিল র

০২ তবক র ইউিডিস জনাব মাঃ জািকর হােসন ০১৭১৯৭০৯০২৩
০৩ ড়া ড়ী ইউিডিস জনাব এ, ক এম সােজ ল ইসলাম ০১৭১২৯৩৩৬২০
০৪ পা ল ইউিডিস জনাব মাঃ বাবর আলী ০১৭২৯৬৩১৪৪৮
০৫ ধামে ণী ইউিডিস জনাব মাঃ আিন র রহমান ০১৭৩৭৪২৩২৫০
০৬ ধরণীবাড়ী ইউিডিস জনাব েপ  নাথ বমন ০১৭৫১৮৭৫৬৬৫
০৭ থতরাই ইউিডিস জনাব মাঃ আিত র রহমান ০১৯১৩ ০৪৭৫৫২
০৮ নাইগাছ ইউিডিস জনাব মাঃ এরশা বী ০১৭৩৯৯৩৬০৩৯
০৯ বজরা  ইউিডিস জনাব মাঃ আ র রিহম ০১৭৮৮১৫০৭০০
১০ বগমগ  ইউিডিস জনাব মাঃ হািব র রহমান ০১৭৩৯২০৮৯৮৫
১১ সােহেবর আলগা ইউিডিস জনাব মাঃ র ইসলাম ০১৯২৯২০৩৯৩০
১২ হািতয়া ইউিডিস জনাব মাঃ জাকািরয়া সরকার 01743593787
১৩ দলদিলয়া ইউিডিস জনাব মাঃ রিবউল আলম শামীম ০১৭১৭৯৭৩৫৮১
১৪ গা র ইউিডিস জনাব মাঃ ফির ল ইসলাম ০১৭৩৫৪৩৯১০০
১৫ ইউএনও অিফস জনাব মা: শািহ র আলম

উপেজলা টকিনিশয়ান ০১৭১৪৮৪৩৯৯৯

ামারী

১৬ পাথর িব ইউিডিস জনাব মাঃ িমজা র রহমান ০১৭৬১-০৬৯৯৯৫
১৭ পাইেকরছড়া ইউিডিস জনাব মাঃ হািফ র রহমান ০১৭২৯৯৮৪৫১২
১৮ ামারী ইউিডিস জনাব শখ ফিরদ উি ন ০১৭৬৭৩৩২৩১৯
১৯ জয়মিনরহাট ইউিডিস জনাব মাঃ জামাল উি ন ০১৭৩৪২২০৬৫৫
২০ আ ারীরঝাড় ইউিডিস জনাব মাঃ মিফ ল হক ০১৭৪০৯৬১৬৮৩
২১ বলিদয়া ইউিডিস জনাব মাঃ আল হলাল ০১৭৩৭১৩১০১১
২২ িশল িড় ইউিডিস জনাব হািব র রহমান ০১৭৫১২৬০৯২০
২৩ িতলাই ইউিডিস জনাব মাঃ আ ল কিরম ০১৭৪৪৯৫২০৮৩
২৪ চর র ামারী ইউিডিস জনাব মাঃ জাহা ীর আলম ০১৭২২২৫৭৮১৯
২৫ ব েসানাহাট ইউিডিস জনাব মাঃ আসা ামান রিন ০১৭১৩৭৩৬৩০৮

 
               মেনােনীত িশ ণাথ েদর আগামী ০৪-০৩-২০১৯ ও ০৫-০৩-২০১৯ ি : তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ কায় উ রণ, জলা

শাসেনর িশ ণহল, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় ােম াপটপ, ই ারেনট সংেযাগসহ মেডম, মাি াগ এবং সংি

১



অিফেসর কমকতা, কমচাির ও জন িতিনিধর ত সহ ( েযাজ  ে  সং  ছক মাতােবক) অংশ হণ করার জ  অ েরাধ
করা হেলা।

২৬ -২-২০ ১৯

িবতরণ :
১) াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর/উপেজলা 
টকিনিশয়ান, ইউএনও অিফস, উিল র/ ামারী, 
িড় াম।

২) উে া া, .................. ইউিনয়ন িডিজটাল স ার, 
...................,উিল র/ ামারী, িড় াম।

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

ইেমইল:
adcgkurigram@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০২.১৭.৬০(২৫)/১(২৫) তািরখ: ১৪ ফা ন ১৪২৫
২৬ ফ যা়ির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  জলা শাসক (রাজ )/িব  অিতির  জলা ািজে ট, িড় াম।
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), উিল র/ ামারী, িড় াম।
৩) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৪) চয়ার ান, ............................ইউিনয়ন পিরষদ, উিল র/ ামারী, িড় াম।

২৬ -২-২০ ১৯

মাঃ হািফ র রহমান 
অিতির  জলা শাসক

২


