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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

সং াপন শাখা 

www.sylhet.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০০৬.২৫.০০৩.২১.১০৯৪ তািরখ: 

১৪ নেভ র ২০২২

২৯ কািতক ১৪২৯

িবষয:় জলাজলা   ওও  উপেজলাউপেজলা   শাসেনশাসেন   কমরতকমরত  ১৩১৩  থেকথেক  ১৬১৬   েডরেডর   কমচারীেদরকমচারীেদর   ২০২২২০২২   স ােলরসােলর   বা িষকবািষক  ৬ ০৬ ০

ঘ াঘ া   িশ ণিশ ণ

: এ কাযালেয়র ১১ নেভ র ২০২২ তািরেখর ০৫.৪৬.৯১০০.০০৬.২৫.০০৩.২১.১০৮৩ ন র ারক

      উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, জলা ও উপেজলা শাসেন কমরত ১৩-১৬ েডর কমচারীেদর

২০২২ সােলর নেভ র মােসর বািষক ৬০ ঘ া িশ ণ আগািম ১৭ নেভ র ২০২২ তািরখ িসেলট সািকট হাউস-এর

সে লনকে  অ ি ত হেব (কিপ সং )।  

      এমতাব ায় সংি  কমচারীেদরেক িশ ণ কম িচ মাতােবক যথাসমেয় অংশ হেণর েয়াজনীয় ব া হেণর

জ  অ েরাধ করা হল।

সং : ই পাতা

১৬-১১-২০২২

িবতরণ :

১) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলট

২) িম অিধ হণ কমকতা/ রিভিনউ ড  

কােল র/িসিনয়র সহকারী কিমশনার, িসেলট

৩) সহকারী কিমশনার ( িম), উপেজলা িম অিফস, 

িবয়ানীবাজার, িসেলট

৪) সহকারী কিমশনার (সকল), জলা শাসেকর 

কাযালয়, িসেলট

মাঃ আেনায়ার সাদাত

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িসেলট

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৪৬২

ইেমইল: adcgsylhet@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০০৬.২৫.০০৩.২১.১০৯৪/১(৭) তািরখ: 
২৯ কািতক ১৪২৯

১৪ নেভ র ২০২২
অ িলিপ: 

১) িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট

২) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট

৩) অিতির  জলা শাসক (সািবক)/অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )/অিতির  জলা শাসক

(রাজ )/অিতির  জলা ািজে ট, িসেলট

৪) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট
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১৬-১১-২০২২

মাঃ আেনায়ার সাদাত 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িসেলট
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

সং াপন শাখা 

www.sylhet.gov.bd

ন র ০৫.৪৬.৯১০০.০০৬.২৫.০০৩.২১.১০৮৩ তািরখ: 

১১ নেভ র ২০২২

২৬ কািতক ১৪২৯

জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট ও এর আওতাধীন উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়স েহ কমরত ১৩-১৬ েডর

কমচারীেদর ২০২২ সােলর সংেশািধত বািষক ৬০ ঘ া িশ ণ মিডউলঃ

ত ািরখত ািরখ সময়সময় িবষয়িবষয় িশ কিশ ক

১৭ নেভ র ২০২২
হ িতবার

সকাল ০৯:০০- ১০:০০ টা সরকাির কমচারী (িনয়িমত 
উপি িত) িবিধমালা, ২০১৯

জনাব মা: মিজবর রহমান
জলা শাসক, িসেলট

সকাল ১০:০০-১১:০০ টা  িবিধ অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট

সকাল ১১:০০- ১১:১৫ টা চা-িবরিত

সকাল ১১:১৫ - ১২:১৫ টা বতন িনধারণ
মণভাতা িবল

পনশন: িত ও িনধারণ

িমজ সািদয়া িবনেত সালায়মান
সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর 
কাযালয়, িসেলট

বলা ১২:১৫-০১:১৫ টা িনেয়াগ ও পেদা িত িবিধমালা জনাব আহসা ল আলম
সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর 
কাযালয়, িসেলট

বলা ০১:১৫-০২:০০ টা লা  িবরিত 

বলা ০২:০০- ০৩:০০ টা টিলেফান নীিতমালা
আবাসন নীিতমালা

জনাব সিলম আহমদ
শাসিনক কমকতা, জলা শাসেকর 

কাযালয়, িসেলট

২৯ িডেস র ২০২২
হ িতবার

সকাল ০৯:০০- ১০:০০টা সরকাির কমচারী ( লা ও 
আপীল) িবিধমালা ২০১৮

জনাব মা: মিজবর রহমান
জলা শাসক, িসেলট

সকাল ১০:০০-১১:০০ টা ড েম  শয়ািরং
অনলাইন জিরপ ফরম
ই- মইল অ সর ব াপনা

জনাব মাঃ জিসম উি ন
সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর 
কাযালয়, িসেলট

সকাল ১১:০০- ১১:১৫টা চা-িবরিত

সকাল ১১:১৫- ১২:১৫ টা দা িরক কােজ ভ তা, িশ াচার, 
নিতকতা ও সবাধিমতা 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), 
িসেলট

বলা ১২:১৫- ০১:১৫ টা বাংলাভাষার  েয়াগ ও বানান 
রীিত 

উপপিরচালক, ানীয় সরকার, 
িসেলট 

বলা ০১:১৫- ০২:০০ টা লা   িবরিত 

বলা ০২:০০- ০৩:০০ টা ই- মাবাইল কাট িমজ শািহনা আ ার
িসিনয়র সহকারী কিমশনার , জলা 

শাসেকর কাযালয়, িসেলট

২। অিতির  জলা শাসক (সািবক), িসেলট উ  িশ েণর কাস পিরচালক ও শাসিনক কমকতা, সং াপন

শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,িসেলট কাস সম য়ক-এর দািয়  পালন করেবন।
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১১-১১-২০২২

মা: মিজবর রহমান

জলা শাসক, িসেলট

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০

ইেমইল: dcsylhet@mopa.gov.bd

অ িলিপ: 

১) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়

২) িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট

৩) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট

৪) অিতির  জলা শাসক (সািবক)/অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )/অিতির  জলা শাসক

(রাজ )/অিতির  জলা ািজে ট, িসেলট

৫) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, িসেলট

৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলট

৭) িম অিধ হণ কমকতা/ রিভিনউ ড  কােল র/ নজারত ড  কােল র/িসিনয়র সহকারী কিমশনার, িসেলট

৮) সহকারী কিমশনার ( িম), (সকল), িসেলট

৯) সহকারী কিমশনার (সকল), জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট

১০) উপপিরচালক, জলা ত  অিফস, িসেলট

১১) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট ( িশ ণ মিডউল  ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)
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