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৭১-৭২, ই াটন গােডন রাড, ঢাকা-১০০০। 
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ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.২৭.০২৯.১৯.৪৮৫ তািরখ: 
২৩ অে াবর ২০১৯

৭ কািতক ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
উপেজলা িনবাহী অিফসার, সানাই ড়ী, নায়াখালী এর কাযালেয় সং   সামিয়ক বরখা ত মাঠসহকারী জনাব মা: মা ন
কিবর- ক উপেজলা িনবাহী অিফসার, সানাই ড়ী, নায়াখালী-এর ২৬.০৬.২০১৯ তািরেখর ৬১০ নং ারক পে র ি েত
ভিব েতর জ  কেঠারভােব সতক কের িন বিণত শতসােপে  তার সামিয়ক বরখাে র আেদশ ত াহার করা হেলাঃ

(ক)  জনাব মা: মা ন কিবর- ক ৩০.০৫.২০১৮ তািরখ হেত অ  আেদশ জািরর তািরখ পয  িবনা বতেন  ম র  করা
হেলা।

(খ)  তােক নায়াখালী জলার সনবাগ উপেজলার মাঠ সহকারীর  পেদ পদায়ন করা হেলা। িতিন অিবলে  পদায়ন ত
কম েল যাগদান করেবন।

(গ) ভিব েত কান আিথক অিনয়ম এবং  দািয়  পালেন গািফলিত পিরলি ত হেল কারণ দশােনা িতেরেক তােক  চা ির ত
করা হেব।

২।  মাঠ সহকারী জনাব মা: মা ন কিবর-এর কমকা  িনয়িমত পযেব েণ রাখার জ  জলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার
খামার ক , নায়াখালী এবং উপেজলা িনবাহী অিফসার, সনবাগ, নায়াখালী- ক অ েরাধ করা হেলা। একইসােথ ক  কােজ
তার কান রকম উদাসীনতা পিরলি ত হেল সােথ সােথ ক  দ রেক অবিহত করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৩। জন ােথ এ আেদশ জাির করা হেলা।
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আকবর হােসন
ক  পিরচালক

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-
rdcd.gov.bd

ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.২৭.০২৯.১৯.৪৮৫/১(১০) তািরখ: ৭ কািতক ১৪২৬
২৩ অে াবর ২০১৯. ১



২৩ অে াবর ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ব াপনা পিরচালক, প ী স য় াংক, ৭১-৭২, ই াটন গােডন রাড,।
২) জলা শাসক, নায়াখালী।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, সানাই ড়ী, নায়াখালী/ সনবাগ, নায়াখালী।
৪) া ামার, আমার বািড় আমার খামার ক  (প  ক  ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
৫) জলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক , নায়াখালী।
৬) উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা, সানাই ড়ী, নায়াখালী/ সনবাগ, নায়াখালী।
৭) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, সানাই ড়ী, নায়াখালী/ সনবাগ, নায়াখালী।
৮) উপেজলা সম য়কারী (আবাআখা)/ শাখা ব াপক (িপএসিব), সানাই ড়ী, নায়াখালী/ সনবাগ, নায়াখালী।
৯) জনাব মা: মা ন কিবর, মাঠসহকারী, সনবাগ, নায়াখালী।।
১০) সংি  অিফস নিথ।

২৪-১০ -২০ ১৯

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

. ২


