
৪০তভ বফবএ (প্রান) ক্যাডারযয নফবনর াগপ্রাপ্ত ক্ভ মক্তমারদয 

“ওবযর রেন কক্া ম ভবডউর” 

(৪ - ৮ বডরম্বয, ২০২২)  

 

 

 

 

 

 

 

 

কক্া ম ব্যফস্থানা টিভ 

কক্া ম উরদষ্টা:  ড. মুাম্মদ কভাাযযপ কারন 

বফবাগী  ক্বভনায  

   বররট 

 

কক্া ম বযচারক্:  জনাফ কদফবজৎ বিং 

অবতবযক্ত বফবাগী  ক্বভনায (াবফ মক্), বররট 

 

কক্া ম ভন্ব ক্:  ১. কফগভ নাবযন কচৌধুযী 

   ববন য ক্াযী ক্বভনায (িংস্থান) 

 

২. কফগভ অনুভা দা 

    সিসনয়য ক্াযী ক্বভনায (িাধাযণ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থান: রম্মরন ক্ক্ষ, বফবাগী  ক্বভনারযয ক্াম মার , বররট 

 

বফবাগী  ক্বভনারযয ক্াম মার , বররট 

 

 



৪০তভ বফবএ (প্রান) ক্যাডারযয নফবনর াগপ্রাপ্ত ক্ভ মক্তমারদয 

“ওবযর রেন কক্া ম ভবডউর” 

(৪ - ৮ বডরম্বয, ২০২২) 

 

সূবচ 

 

ক্রবভক্ ভ  অবধরফন আররাচযসূবচ প্রবক্ষক্/ফাস্তফা রন 

১ প্রথভ বদফ (৪ বডরম্বয, ২০২২) 

১.১ ০৯:০০-১০:৩০ প্রথভ অবধরফন কযবজরেন ক্াম মক্রভ ও বিবপিং, কমাগদান ত্র , 

পযভ পূযণ ও দাপ্তবযক্ ক্াম মক্রভ 

কক্া ম প্রান 

১.২ ১০:৩০-১১:৩০ বিতী  

অবধরফন 

উরিাধনী অনুষ্ঠান কক্া ম প্রান 

১.৩ ১১:৩০-১২.১৫ তৃতী  

অবধরফন 

বফবাগী  ক্বভনারযয ক্াম মাফবর ড. মুাম্মদ কভাাযযপ কারন 

বফবাগী  ক্বভনায, বররট 

১.৪ ১২:২৫-১৩:১০ চতুথ ম 

অবধরফন 

কজরা প্রারনয ইবতা ও ক্াম মাফবর  ড. মুাম্মদ কভাাযযপ কারন 

বফবাগী  ক্বভনায, বররট 

১.৫ ১৩:১০-১৪:১০ ভধ্যাহ্ন বফযবত 

১.৬ ১৪:১০-১৪:৫৫ ঞ্চভ 

অবধরফন 

স্থানী  যক্ায বফবাগ (বটি ক্র মারযন, কৌযবা, 

কজরা বযলদ, উরজরা বযলদ, ইউবন ন বযলদ  

জনাফ জাক্াবয া 

বযচারক্, স্থানী  যক্ায (অ.দা.) 

বররট বফবাগ, বররট 

১.৭ ১৫:০৫-১৫:৫০ লষ্ঠ অবধরফন বররট কজরা বযলদ ম্পরক্ম অফবতক্যণ ও 

রযজবভন বযদ মন 

জনাফ িন্দ্বী কুভায সিিংহ  

প্রধান বনফ মাী ক্ভ মক্তমা, কজরা বযলদ, বররট   

১.৮ ১৫:৫০-১৯:০০ - মযত াজারার , মযত াযান , বররট 

রযয বফববন্ন ম মটন কক্ন্দ্র  দ মন 

জনাফ ল্লফ কাভ দা 

কনজাযত কডপুটি ক্াররক্টয, বররট 

১.৯ ২০:৩০ - বররট কজরা বযলরদয কৌজরে ননরবাজ জনাফ িন্দ্বী কুভায সিিংহ  

প্রধান বনফ মাী ক্ভ মক্তমা, কজরা বযলদ, বররট   

২ বিতী  বদফ (৫ বডরম্বয, ২০২২) 

২.১ ০৯:০০-০৯:৫০ প্রথভ অবধরফন গত বদরনয াঠ/ক্াম মক্রভ বযক্যা কক্া ম প্রান 

২.২ ১০:০০-১০:৪৫ বিতী  

অবধরফন 

এসিসিউটিব ম্যাসজস্ট্রেট আদারস্ট্রেয ফপৌজদাযী 

িাম যসফসধ ১৮৯৮-এয ৯৮, ১০০, ১০৭, ১৩৩, ১৪৪ 

এফিং ১৪৫ ধাযািহ সনফ যাহী ম্যাসজস্ট্রেট আদারে 

সযচারনা িম্পস্ট্রিয প্রাথসভি ধাযণা 

জনাফ কভাাম্মদ এভযান কারন 

সযচারি 

সফবাগীয় সযস্ট্রফ অসধদপ্তয, সিস্ট্ররট 

২.৩ ১০:৪৫-১১:১৫ চা বফযবত 

২.৪ ১১:১৫-১২:০০ তৃতী  

অবধরফন 

যক্াবয চাকুবয আইন ২০১৮, ছুটি বফবধভারা, কফতন 

ও বাতা,  এবআয ও চাকুবয স্থা ীক্যণ 

জনাফ কদফবজৎ বিং 

অবতবযক্ত বফবাগী  ক্বভনায (াবফ মক্), বররট 

২.৫ ১২:১০-১২:৫৫ চতুথ ম 

অবধরফন 

ভূবভ ব্যফস্থানা, া যাতভার ও াট- ফাজায 

ব্যফস্থানা, ই-নাভজাযী 

জনাফ জাক্াবয া 

অবতবযক্ত বফবাগী  ক্বভনায (যাজস্ব), বররট 

২.৬ ১২:৫৫-১৪:১০ ভধ্যাহ্ন বফযবত 

২.৭ ১৪:১০-১৪:৫৫ ঞ্চভ 

অবধরফন 

বটি ক্র মারযন ম্পরক্ম বিবপিং ও রযজবভন দ মন জনাফ ফভাোঃ ফদরুর হি 

প্রধান বনফ মাী ক্ভ মক্তমা,  বররট বটি ক্র মারযন 

২.৮ ১৪:৫৫-১৯:০০ - এক্টি চা ফাগান দ মন জনাফ ফভাহাম্মদ ফভাফাযি ফহাস্ট্রিন 

অবতবযক্ত কজরাপ্রাক্ (যাজস্ব), বররট 

২.৯ ২০:৩০ - বররট বটি ক্র মারযরনয কৌজরে ননরবাজ জনাফ ফভাোঃ ফদরুর হি 

প্রধান বনফ মাী ক্ভ মক্তমা, বররট বটি ক্র মারযন 

৩ তৃতী  বদফ (৬ বডরম্বয, ২০২২) 

৩.১ ০৯:০০-০৯:৫০ প্রথভ অবধরফন গত বদরনয াঠ/ক্াম মক্রভ বযক্যা কক্া ম প্রান 

৩.২ ১০:০০-১০:৪৫ বিতী  

অবধরফন 

জাতী  ত থ্য ফাতা ন; ই-নসথ, উদ্ভাফনী ক্াম মক্রভ,  

ই-ল্যান্ড, কজরা িাবন্ডিং , ই-কভাফাইর কক্াট ম , কফা 

জীক্যণ ও গণশুনানী 

জনাফ ফেৌসিপ আহস্ট্রভদ 

অবতবযক্ত কজরাপ্রাক্ (বক্ষা ও আইবটি), বররট 

৩.৩ ১০:৪৫-১১:১৫ চা বফযবত 

৩.৪ ১১:১৫-১২:০০ তৃতী  

অবধরফন 

কজরা উন্ন ন ভন্ব  ও কজরা  আইন-শৃঙ্খরা 

ক্বভটি’য বা কজরা ম মার য অোে বা , 

প্ররটাক্র, াবক্মট াউজ ব্যফস্থানা , বষ্টাচায 

ক্াম মক্রভ 

 

জনাফ ফভাহাম্মদ ফভাফাযি ফহাস্ট্রিন 

অবতবযক্ত কজরা প্রাক্ (াবফ মক্), বররট 

http://zp.sylhet.gov.bd/site/officer_list/a0435a39-0d83-480a-b639-e15a120113bd/
http://zp.sylhet.gov.bd/site/officer_list/a0435a39-0d83-480a-b639-e15a120113bd/
http://www.sylhet.gov.bd/site/officer_list/24a015ae-72ce-48ed-8115-8a88995fa25b/
http://www.sylhet.gov.bd/site/officer_list/24a015ae-72ce-48ed-8115-8a88995fa25b/


ক্রবভক্ ভ  অবধরফন আররাচযসূবচ প্রবক্ষক্/ফাস্তফা রন 

৩.৫ ১২:১০-১২:৫৫ চতুথ ম 

অবধরফন 

েথ্য অসধিায আইন-২০০৯ জনাফ কভাোঃ পখরুর ইরাভ 

উবযচারক্, জাতী  কবাক্তা অবধক্ায িংযক্ষণ 

অবধদপ্তয, বররট 

৩.৬ ১২:৫৫-১৪:১০ ভধ্যাহ্ন বফযবত 

৩.৭ ১৪:১০-১৮:০০ ঞ্চভ 

অবধরফন 

কগা াইনঘাট উরজরাধীন এক্টি ইউবন ন বযলদ 

দ মন, ম মটন কক্ন্দ্র যাতাযগুর দ মন 

জনাফ োহসভলুয যহভান 

উরজরা বনফ মাী অবপায, কগা াইনঘাট, বররট 

৩.৮ ২০:৩০ - কজরা প্রান, বরররটয কৌজরে ননরবাজ জনাফ ফভাহাম্মদ ফভাফাযি ফহাস্ট্রিন 

অবতবযক্ত কজরা প্রাক্ (াবফ মক্), বররট 

৪ চতুথ ম বদফ (৭ বডরম্বয, ২০২২) 

৪.১ ০৯:০০-০৯:৫০ প্রথভ অবধকফন গত বদরনয াঠ/ক্াম মক্রভ বযক্যা  কক্া ম প্রান 

৪.২ ১০:০০-১০:৪৫ বিতী  

অবদরফন 

কজরা ম্যাবজরেরটয ভূবভক্া , আইনগত ক্ষভতা , 

এবিবক্উটিব ম্যাবজরেরটয দাব ত্ব , কপৌজদাবয 

ক্াম মবফবধ, কভাফাইর কক্াট ম, ই-কভাফাইর কক্াট ম 

জনাফ ফভাোঃ ভসজফয যহভান 

কজরাপ্রাক্, বররট 

৪.৩ ১০:৪৫-১১:১৫ চা বফযবত 

৪.৪ ১১:১৫-১২:০০ তৃতী  

অবধরফন 

কটক্ই উন্ন ন অবীষ্ট (SDG), কপ্রবক্ষত 

বযক্ল্পনা (২০২১-২০৪১), ৮ভ ঞ্চফাবল মক্ 

বযক্ল্পনা (২০২০-২০২৫), রূক্ল্প-২০৪১, কডল্টা 

প্ল্যান-২০৭১, যক্ারযয বনফ মাচানী ইরতায ২০১৮ 

ম্পরক্ম ধাযণা প্রদান 

জনাফ কদফবজৎ বিং 

অবতবযক্ত বফবাগী  ক্বভনায (াবফ মক্), বররট 

৪.৫ ১২:১০-১২:৫৫ চতুথ ম 

অবধরফন 

বডবজটার ফািংরারদ বফবনভ মারন কজরা প্রান ও 

উকজরা প্রারনয ভূবভক্া 

কফগভ কভৌসুভী ভান্নান 

উরজরা বনফ মাী অবপায, কগারাগঞ্জ, বররট 

৪.৬ ১২:৫৫-১৪:১০ ভধ্যাহ্ন বফযবত 

৪.৭ ১৪:১০-১৮:৩০ - কগারাগঞ্জ উরজরা বযলদ দ মন কফগভ কভৌসুভী ভান্নান 

উরজরা বনফ মাী অবপায, কগারাগঞ্জ, বররট 

৪.৮ ২০:৩০ - বফবাগী  প্রারনয উকযারগ ননরবাজ কক্া ম প্রান 

৫ ঞ্চভ বদফ (৮ বডরম্বয, ২০২২) 

৫.১ ০৯:০০-০৯:৫০ প্রথভ অবধরফন 

 

গত বদরনয াঠ/ক্াম মক্রভ বযক্যা কক্া ম প্রান 

৫.২ ১০:০০-১০:৪৫ বিতী  

অবদরফন 

জাতী  শুদ্ধাচায কক্ৌর , ফাবল মক্ ক্ভ মম্পাদন চুবক্ত , 

অববরমাগ প্রবতক্ায ব্যফস্থা, কফা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

জনাফ জাক্াবয া 

অবতবযক্ত বফবাগী  ক্বভনায (যাজস্ব), বররট 

৫.৩ ১০:৪৫-১১:১৫ চা বফযবত 

৫.৪ ১১:১৫-১২:০০ তৃতী  

অবধরফন 

জনগণ ও বফববন্ন বফবারগয রে সুম্পক্ম এফিং 

ভন্ব  াধন 

জনাফ কদফবজৎ বিং 

অবতবযক্ত বফবাগী  ক্বভনায (াবফ মক্), বররট 

৫.৫ ১২:১০-১৩:১০ পস্ট্রটাস্ট্রিন 

৫.৬ ১৩:১০-১৪:১০ ভধ্যাহ্ন বফযবত 

৫.৭ ১৪:১০-১৫:০০ - ভানী অনুষ্ঠান 

অব্যাবত ও দাব ত কজরায উরেরে মাত্রা 

কক্া ম প্রান 

 

 

 

স্বাক্ষসযে/-                      

(কদফবজৎ বিং) 

অবতবযক্ত বফবাগী  ক্বভনায (াবফ মক্) 

বররট বফবাগ, বররট 

ও 

কক্া ম বযচারক্ 

http://www.sylhet.gov.bd/site/officer_list/24a015ae-72ce-48ed-8115-8a88995fa25b/
http://www.sylhet.gov.bd/site/officer_list/281170fc-4813-4959-b9cf-9459fa362c77/


গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট 
সং�াপন শাখা 

 
www.sylhetdiv.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.১৮.২৩৭.২২.১৩১৯ তািরখ: 
 ২৯ নেভ�র ২০২২

১৪ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: নব িনেয়াগ�া� ৪০তম িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর কম �কত�াগেণর ওিরেয়ে�শন �কােস �র �সশন পিরচালনা।

��: (ক) জন�শাসন ম�ণালেয়র মাঠ �শাসন-১ শাখার ১৬ নেভ�র ২০২২ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৩৭.০০.০১৪.২২.২৯৯ ন�র �ারক।
 

(খ) মি�পিরষদ িবভােগর মাঠ �শাসন সম�য় অিধশাখার ২৩ নেভ�র ২০২২ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৫১৪.৩৫.০১০.১৬.৪৫০ ন�র
�ারক।

উি�িখত িবষয় ও �ে�া� �ারক�েয়র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, নব িনেয়াগ�া� ৪০তম িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর িসেলট িবভােগ

���ত ১৭ জন কম �কত�া আগামী ০৪ িডেস�র, ২০২২ তািরখ এ কায �ালেয় �যাগদান করেবন। এ উপলে�� ০৪-০৮ িডেস�র ২০২২ তািরখ পয �� ০৫
(প�চ) িদন�াপী “ওিরেয়ে�শন �কাস �” এর আেয়াজন করা হেয়েছ (িববরণ সং��) ।

এমতাব�ায়, সং�� ওিরেয়ে�শেনর কম ��িচ �মাতােবক অিতিথ ব�া িহেসেব �সশন / �দ� কম ��িচ অ�যায়ী কায ��ম পিরচালনার জ�

িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

সং�ি�: ওিরেয়ে�শন �কাস � মিডউল ০৩ (িতন) পাতা।

২৯-১১-২০২২

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়):

১) পিরচালক, �ানীয় সরকার (অঃদাঃ), িসেলট িবভাগ, িসেলট।
 

২) অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (রাজ�), িসেলট।
 ৩) অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (সািব �ক), িসেলট।
 

৪) �ধান িনব �াহী কম �কত�া, িসেলট িস� কেপ �ােরশন, িসেলট।

৫) �জলা�শাসক, িসেলট।
 

৬) �ধান িনব �াহী কম �কত�া, �জলা পিরষদ, িসেলট।
 ৭) পিরচালক, িবভাগীয় পিরেবশ অিধদ�র, িসেলট।
 

৮) উপপিরচালক, জাতীয় �ভা�া-অিধকার সংর�ণ অিধদ�র, িসেলট।

৯) অিতির� �জলা�শাসক (সািব �ক), িসেলট।
 

১০) অিতির� �জলা�শাসক (রাজ�), িসেলট।
 ১১) অিতির� �জলা�শাসক (িশ�া ও আইিস�), িসেলট।

 
১২) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, �গায়াইনঘাট, িসেলট।

১৩) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, �গালাপগ�, িসেলট।
 

নাসিরন �চৗ�রী
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

�ফান: ০২৯৯৬৬৪৩৪৩১

ইেমইল:

divcomsylhetestablish@gmail.com



১৪) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস� �সল, িবভাগীয় 

কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট।
 

১৫) িবভাগীয় কিমশনােরর একা� সিচব, িসেলট (িবভাগীয় কিমশনার 
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।

 
১৬) �নজারত �ড�� কােল�র, িসেলট।

�ারক ন�র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.১৮.২৩৭.২২.১৩১৯/১(২) তািরখ: 
 

১৪ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৯ নেভ�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হেলা: 

 ১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
 

২) িসিনয়র সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

২৯-১১-২০২২

নাসিরন �চৗ�রী 
 িসিনয়র সহকারী কিমশনার


