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২০ আি ন ১৪২৮

াপনাপন
      া ণবািড়য়া, মাদারী র ও ফিরদ র জলা পিরষেদর সাধারণ ওয়ােডর িন বিণত সদ গণ ীয় পদ হেত
পদত াগ কেরেছন। সংি  জলা পিরষেদর চয়ার ান ক ক ােদর পদত াগপ  হীত হেয়েছ: 

িমকিমক সদে রসদে র  ন ামন াম,  ,  ওয় াডওয়াড   ওও  জল াজল া  প িরষদপ িরষদ পদত াগপপদত াগপ   দ ািখেলরদ ািখেলর  
ত ািরখত ািরখ

১. জনাব ফা ামান ফা ক, সদ , ওয়াড নং-০২, জলা পিরষদ, া ণবািড়য়া ০৩ অে াবর ২০২১
২. জনাব আব াহ আল মা ন, সদ , ওয়াড নং-১২, জলা পিরষদ, মাদারী র ৩০ সে র ২০২১
৩. জনাব কাজী গালাম র ানী, সদ , ওয়াড নং-১৫, জলা পিরষদ, ফিরদ র ৩০ সে র ২০২১
৪. জনাব মাঃ কামাল হােসন, সদ , ওয়াড নং-১১, জলা পিরষদ, ফিরদ র ৩০ সে র ২০২১
৫. জনাব খা কার জািকর হােসন (িন ), সদ , ওয়াড নং-১০, জলা পিরষদ, 

ফিরদ র 
৩০ সে র ২০২১

৬. জনাব আঃ রব মা া, সদ , ওয়াড নং-০৯, জলা পিরষদ, ফিরদ র ৩০ সে র ২০২১
৭. জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ, সদ , ওয়াড নং-০৭, জলা পিরষদ, 

ফিরদ র 
৩০ সে র ২০২১

২।   এমতাব ায়, জলা পিরষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১)(গ) অ যায়ী া ণবািড়য়া জলা পিরষেদর
০২নং ওয়াড, মাদারী র জলা পিরষেদর ১২নং ওয়াড এবং ফিরদ র জলা পিরষেদর ৭, ৯, ১০, ১১ ও ১৫ নং ওয়ােডর
সদ  পদস হ এত ারা  ঘাষণা করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

৫-১০-২০২১

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয়
ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 

১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম
৫) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, ানীয় সরকার িবভাগ
৬) সিচব, শাসন অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৭) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
৮) জলা ািজে ট, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া
৯) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, মাদারী র
১০) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ফিরদ র
১১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
১২) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ
১৩) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা।
১৪) জনাব .................................., া ন সদ , ........... নং ওয়াড, জলা পিরষদ, া ণবািড়য়া/ মাদারী র/
ফিরদ র।
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