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িবষয়:

জ লা উ য়ন সম য় কিম র সভার না শ ।

উপ
িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে য, জলা উ য়ন সম য় কিম র
মািসক সভা আগামী ১৯/০৫/২০১৯ ি : তািরখ সকাল ১০.০০ ঘ কায় সািকট হাউস,
নামগ র সে লন কে অ ি ত হেব। িনধািরত তািরখ ও সমেয় উ সভায় উপি ত
থাকার জ অ েরাধ করা হেলা।

১৩- ৫- ২০ ১৯

মাহা দ শরী ল ইসলাম
অিতির জলা শাসক (সািব ক)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) িলশ পার , নামগ
২) জলা পযােয়র সকল কমকতা-------------------------, নামগ
৩) উপপিরচালক , উপপিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, নামগ
৪) িনব াহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ, নামগ
৫) িনব াহী েকৗশলী ( র), িনব াহী েকৗশলী, পািন উ য়ন িবভােগর কাযালয়, িনব াহী েকৗশলী এর দ র, নামগ পািন
উ য়ন িবভাগ-১
৬) িসিভল সাজন, জলা িসিভল সাজেনর কাযালয়, নামগ
৭) িনব াহী েকৗশলী, জন া
েকৗশল অিধদ র, নামগ
৮) মৎ স সারণ কমকতা, জলা মৎ কমকতার কাযালয়, জলা মৎ কমকতার কাযালয়, নামগ
৯) জলা ািণস দ অিফসার, জলা াণীস দ কমকতার কাযালয়, নামগ
১০) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, নামগ
১১) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফসােরর কাযালয়, জলা াথিমক িশ া অিফস, নামগ
১২) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, নামগ
১৩) জলা ীড়া অিফসার, জলা ীড়া অিফসােরর কাযালয়, জলা ীড়া অিফস, নামগ
১৪) উপ পিরচালক, জলা সমাজ সবা কাযালয়, নামগ
১

১৫) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয়, ব উ য়ন অিধদ র, নামগ
১৬) জলা সমবায় অিফসার, জলা সমবায় অিফস, নামগ
১৭) উপেজলা িনব াহী অিফসার, নামগ
১৮) জলা খা িনয় ক, জলা খা িনয় েকর কাযালয়, নামগ
১৯) উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন নামগ জলা কাযালয়
২০) জলা কমা া , জলা কমা া এর দ র, জলা আনসার ও িভিডিপ কাযালয়, নামগ
২১) সহকারী পিরচালক, জলা পাসেপাট অিফস, নামগ
২২) িনব াহী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র ( জলা কাযালয়), িশ া েকৗশল অিধদ র, নামগ
২৩) উপসহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক/উপ সহকারী পিরচালেকর দ র, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ ,
নামগ
২৪) সহকারী পিরচালক, জলা স য় েরা, নামগ ।
২৫) উ তন ব ািনক কমকতা, বারটান, নামগ ।
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