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ারক নং-৩১.০২.০০০০.০০১.০১.০০১.২০.৫৩ তািরখঃ 
০৮ বশাখ ১৪২৭ 
২১ এি ল ২০২০ 

অিফস আেদশ 
 

 ধানম ীর কাযালেয়র ২০ এি ল ২০২০ তািরেখর ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০১৩.২০২০-১৮৮ প  সং েকর আেলােক 
COVID-19 িতেরাধ ও িত েদর মােঝ িকেশারগ  জলার াণ কায ম সম েয়র লে  িন বিণত কমকতােদর সম েয় 
এক  কিম  গঠন করা হেলাঃ 

িমক নং কমকতােদর নাম, পদবী ও মাবাইল ন র দািয়  দািয়  া  উপেজলা 
০১ জনাব মাহা দ জািকর হােসন 

সদ  ( শাসন) (অিতির  সিচব) 
িম সং ার বাড, ঢাকা। 

মাবাইল : ০১৭১২০৮৪৭৪২ 

ত  সং হ ও 
সম য়কারী  

িকেশারগ  জলা 

০২ জনাব মাঃ রজাউল কবীর 
সহকারী িম সং ার কিমশনার (উপসিচব) 

িম সং ার বাড, ঢাকা। 
মাবাইল : ০১৭১৭৮৯০৬০৭ 

সদ  িকেশারগ  সদর, পা ি য়া, ক য়াদী, 
কিরমগ  

০৩ জনাব ডা. মাহা দ মিফ র রহমান 
চয়ার ােনর একা  সিচব 
িম সং ার বাড, ঢাকা। 

মাবাইল : ০১৬২০১৪২৫৫৬ 

সদ  ইটনা, িমঠামইন, অ াম  

০৪ মাছাঃ রেবকা লতানা 
সহকারী িম সং ার কিমশনার 

িম সং ার বাড, ঢাকা। 
মাবাইল : ০১৭১৭৫৪৪৯১০ 

সদ  িনকলী, বািজত র, িলয়ারচর 

০৫ জনাব মাহা দ মা ন িশবলী 
সহকারী িম সং ার কিমশনার 

িম সং ার বাড, ঢাকা। 
মাবাইল : ০১৮৭৭০০০০০০ 

সদ  তাড়াইল, হােসন র, ভরব 

 
২। কিম র সািবক কায ম ত াবধান ও পযেব ণ করেবন িম সং ার বােডর চয়ার ান মেহাদয়। 

 
কিম র কাযপিরিধঃ 
 

(১) জলার মাননীয় সংসদ, জলা পিরষেদর চয়ার ান, জন িতিনিধ, ানীয় গ মা  ি  ও সংি  কমকতাগেণর সােথ 
পরামশ ও েয়াজনীয় সম য় সাধন কের COVID-19 সং া  া  ব াপনা ও াণ কায ম পিরচালনা কােজ ত বধান 
ও পিরবী ণ করেবন; 

 

(২) িকেশারগ  জলার আইন- লা পিরবী ণ ও েয়াজনীয় সম য় সাধন করেবন; 
 



(৩) সম েয়র মা েম া  সম া/চ ােল  অথবা অ িবধ িবষয় সরকােরর সংি  ম ণালয়/িবভাগ/দ র/ সং ােক িলিখত 
আকাের জানােবন এবং মি পিরষদ িবভাগ ও ধানম ীর কাযালয়েক িনয়িমত অবিহত করেবন; 

 
(৪) জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর করা হেব। 

 

 
( মা. আব ল মা ান) 

ড. আহেমদ কায়কাউস             চয়ার ান (সরকােরর সিচব) 
ধানম ীর  সিচব       িম সং ার বাড, ঢাকা 
ধানম ী কাযালয়        ফান : ০২-৯৫৫২৮০৭ 
রাতন সংসদ ভবন, তজগ ও, ঢাকা-১২১৫।    ই- মইল : chairman@lrb.gov.bd 

 
অ িলিপ : সদয় কাযােথ ও াতােথ ( জ তার িভি েত নয়)- 
 
০১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০২। সিচব, িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০৩। মহাপিরচালক, া  অিধদ র/ েযাগ ব াপনা ও াণ অিধদ র/ খা  অিধদ র। 
০৪। িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা। 
০৫। জনাব মাহা দ জািকর হােসন, সদ  ( শাসন), িম সং ার বাড, ঢাকা। 
০৬। মহাপিরচালক (সকল), ধানম ীর কাযালয়। 
০৭। জলা শাসক, িকেশারগ । 
০৮। ম ীর একা  সিচব, িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।   
০৯। জনাব মাঃ রজাউল কবীর, সহকারী িম সং ার কিমশনার, িম সং ার বাড, ঢাকা। 
১০। জনাব ডা. মাহা দ মিফ র রহমান, চয়ার ােনর একা  সিচব, িম সং ার বাড, ঢাকা। 
১১। মাছাঃ রেবকা লতানা, সহকারী িম সং ার কিমশনার, িম সং ার বাড, ঢাকা। 
১২। জনাব মাহা দ মা ন িশবলী, সহকারী িম সং ার কিমশনার, িম সং ার বাড, ঢাকা। 
১৩। উপেজলা িনবাহী অিফসার, ----------------------------------------------, িকেশারগ । 
১৪। সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার, িম সং ার বাঢ়ড, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)। 


