
 
 

সার্কেল অফির্সর ই-িাইল ব্যবহারকারীর তথ্য (15.02.2021)  

 

বি.দ্র:     (১)  একাবিক অবিসের জন্য একই ব্যবির তথ্য প্রদান ও ইউজার আইবি ততবর করার প্রস াজন ননই, নকান ব্যবি একাবিক অবিসে অবতবরি দাব সে কর্ মরত থাকসে এক আইবিসতই চেসি।   

           (2)  চাকুরী রাজস্ব খাতভূি কর্ মকতমা-কর্ মচারীগসের জন্য তথ্য প্রাদন ও ইউজার আইবি ততবর করসত  হসি। 

           (৩)   শুধু র্াত্র পসদর বিপরীসত কর্ মরত কর্ মকতমা-কর্ মচারীগসের তথ্য প্রদান করসত হসি। 

           (৪)  বনসকাশ িসে ও ও াি ম িাইসে তথ্য নপ্ররে করসত হসি। 

 

ক্রফিক কি েকতো-কি েচাফরর নাি  (বাাংলা) ন্যাশনাল আইফি নম্বর  

 

 

ব্যফিগত ই-মিইল জন্ম  তাফরখ ব্যফিগত মিাবাইল 

 

কযািার 

সাফিস 

ফক-না?  

আইফি : 

বতেিান কার্ োলয় বতেিান কার্ োলর্য় 

পদফব 

র্ন্তব্য  

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 

01 তত্ত্বাবধায়ক প্রর্কৌশলী         

02 সহকারী প্রর্কৌশলী(ফসফিল)         

03 সহকারী প্রর্কৌশলী (ফবদ্যযৎ)         

04 ফহসাব রক্ষণ অফিসার         

05 উপ-সহকারী প্রর্কৌশলী(ফসফিল)         

06 উপ-সহকারী প্রর্কৌশলী (ফবদ্যযৎ)         

07 ড্রািটসম্যান/উপসহকারী স্থপফত         

08 কফিউটার অপার্রটর         

09 ফহসাব সহকারী         

10 িাটাএফি অপার্রটর         



 

মজান অফির্সর ই-িাইল ব্যবহারকারীর তথ্য (15.02.2021) 

 

বি.দ্র:     (১)  একাবিক অবিসের জন্য একই ব্যবির তথ্য প্রদান ও ইউজার আইবি ততবর করার প্রস াজন ননই, নকান ব্যবি একাবিক অবিসে অবতবরি দাব সে কর্ মরত থাকসে এক আইবিসতই চেসি।   

           (2)  চাকুরী রাজস্ব খাতভূি কর্ মকতমা-কর্ মচারীগসের জন্য তথ্য প্রাদন ও ইউজার আইবি ততবর করসত  হসি। 

           (৩)   শুধু র্াত্র পসদর বিপরীসত কর্ মরত কর্ মকতমা-কর্ মচারীগসের তথ্য প্রদান করসত হসি। 

           (৪)  বনসকাশ িসে ও ও াি ম িাইসে তথ্য নপ্ররে করসত হসি। 

ক্রফিক কি েকতো-কি েচাফরর নাি  (বাাংলা) ন্যাশনাল আইফি নম্বর  

 

 

ব্যফিগত ই-মিইল জন্ম  তাফরখ ব্যফিগত মিাবাইল 

 

কযািার 

সাফিস 

ফক-না?  

আইফি : 

বতেিান কার্ োলয় বতেিান কার্ োলর্য় 

পদফব 

র্ন্তব্য  

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 

01 ফনব োহী প্রর্কৌশলী         

02 সহকারী প্রর্কৌশলী(ফসফিল)         

03 সহকারী প্রর্কৌশলী (ফবদ্যযৎ)         

04 উপ-সহকারী প্রর্কৌশলী(ফসফিল)         

05 উপ-সহকারী প্রর্কৌশলী (ফবদ্যযৎ)         

06 সহকারী ফহসাবরক্ষণ কি েকতো /সহকারী       

প্রশাসফনক অফিসার 

        

07 ফহসাবরক্ষক         

08 কফিউটার অপার্রটর         

09 উচ্চিান সহকারী         

10 ফহসাব সহকারী         

11 িাটাএফি অপার্রটর         


