
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু 

(সং াপন শাখা) 
www.meherpur.gov.bd

ন র: ০৫.৪৪.৫৭০০.০০৫.১৮.১১২.১৭.৬১ তািরখ: 
০৮ ফ য়াির ২০১৮

২৬ মাঘ ১৪২৪

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
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২।   এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।                                                                                                        
             

৮-২-২০১৮

পিরমল িসংহ
জলা শাসক

ন র:
০৫.৪৪.৫৭০০.০০৫.১৮.১১২.১৭.৬১/১(২১)

তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৪
০৮ ফ য়াির ২০১৮

অ িলিপ : ( াতােথ ও কাযােথ) 
১) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু।
২) অিতির  জলা শাসক, সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু।
৩) অিতির  জলা শাসক, রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু।
৪) অিতির  জলা শাসক, িশ া ও আইিসিট, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু।
৫) অিতির  জলা ম ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু।
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়, সদর, মেহরপরু।
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, গাংনী, মেহরপরু।
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, মিুজবনগর, মেহরপরু।
৯) সহকারী কিমশনার (ভিূম),, মেহরপরু সদর।
১০) সহকারী কিমশনার (ভিূম), উপেজলা ভিূম অিফস, উপেজলা ভিূম অিফস, গাংনী, মেহরপরু।
১১) সহকারী কিমশনার (ভিূম), উপেজলা ভিূম অিফস, উপেজলা ভিূম অিফস, মিুজবনগর,
মেহরপরু।

১২) নজারত ডপিুট কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু।
১৩) রিভিনউ ডপিুট কােল র, রাজ  (এসএ) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১৪) সহকারী কিমশনার, জিুডিশয়াল মিু খানা শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১৫) সহকারী কিমশনার, সাধারন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১৬) সহকারী কিমশনার, তথ  ও অিভেযাগ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১৭) সহকারী কিমশনার, িশ া ও কল াণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১৮) জলা াণ ও পনুবাসন কমকতা, াণ ও পনুবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,
মেহরপরু

১৯) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
২০) সহকারী া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু (ওেয়ব পাটােল
আপেলাড করা িনি তসহ)।
২১) শাসিনক কমকতা, সং াপন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
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