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১১ অে াবর ২০২২

২৬ আি ন ১৪২৯

সভারসভার   িব িিব ি

এত ারা স ািনত সকল সদে র অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, " টকসই উ য়ন অভী স হ (SDGs) বা বায়ন ও
সম য় স িকত িবভাগীয় কিম ’র" থম সভা আগামী    ১৭১৭  অে াবরঅে াবর   ২০২২২০২২   তািরখ  স ামসামবারবার   রর  ১২.০০১২.০০   ট ায়ট ায়
িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট মেহাদেয়র সভাপিতে  তা  সে লন কে  অ ি ত হেব। কিম র সকল স ািনত সদ েক
উ  সভায় অংশ হণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি  : " টকসই উ য়ন অভী স হ (SDGs) বা বায়ন ও সম য় স িকত িবভাগীয় কিম "

১১-১০-২০২২
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক (অিতির  দািয় )

ন র: ৪১.২৮.০০০০.০০০.১৬.০০৫.২০.৪৩৩/১(৫৬) তািরখ: ২৬ আি ন ১৪২৯
১১ অে াবর ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয)়: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২)  সম য়ক (এসিডিজ) ,  সম য়ক (এসিডিজ) এর দ র, ধানম ীর কাযালয়
৩) সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়
৪) অিতির  সিচব (অিতির  দািয় ), কিম  ও অথৈনিতক অ িবভাগ, মি পিরষদ িবভাগ
৫) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
৬) িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট
৭) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৮) উপ-মহা িলশ পিরদশক, িসেলট র , িসেলট
৯) িলশ কিমশনার, িসেলট মে াপিলটন িলশ, িসেলট
১০) ধান িনবাহী কমকতা, িসেলট িস  কেপােরশন, িসেলট
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১১) পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার পিরক না, িসেলট
১২) পিরচালক ( ন দািয় ), িবভাগীয় পিরচালক ( া ) এর কাযালয়, িসেলট িবভাগ, িসেলট
১৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট/ মৗলভীবাজার/ নামগ /হিবগ
১৪) কিমশনার, কা মস এ াইজ ও ভ াট, িসেলট
১৫) কর কিমশনার, িসেলট অ ল, িসেলট
১৬) উপ-মহাপিরচালক, আনসার িভিডিপ, িসেলট
১৭) অিতির  পিরচালক , অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, িসেলট অ ল
১৮) পিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, িসেলট
১৯) অিত: ধান েকৗশলী, গণ ত জান, িসেলট
২০) অিত: ধান েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ, িসেলট জান, িসেলট
২১) ধান েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন বাড, িসেলট
২২) ধান েকৗশলী, পািন উ য়ন বাড, িসেলট
২৩) অিতির  ধান েকৗশলী, এলিজইিড, িসেলট
২৪) িবভাগীয় বন কমকতা, িসেলট িবভাগ, িসেলট
২৫) ত াবধায়ক েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, িসেলট
২৬) ত াবধায়ক েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র,, িসেলট
২৭) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট
২৮) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, িসেলট
২৯) ত াবধায়ক েকৗশলী, প ী িব তায়ন বাড, িসেলট
৩০) ত াবধায়ক েকৗশলী ( সচ) িবএিডিস, িসেলট
৩১) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), উপপিরচালেকর দ র, উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ,
িসেলট
৩২) পিরচালক, িবভাগীয় ািণস দ দ র, িসেলট
৩৩) িবভাগীয় -িনব ক ( ন দািয় ), িবভাগীয় সমবায় কাযালয়,িসেলট
৩৪) পিরচালক, িবিনেয়াগ বাড, িসেলট
৩৫) -পিরচালক, িবভাগীয় পিরসং ান অিফস, িসেলট
৩৬) ত াবধায়ক েকৗশলী, া  েকৗশল অিধদ র, সােকল-৬, িসেলট
৩৭) উপ-পিরচালক, ভা া অিধকার, িসেলট
৩৮) -পিরচালক (বীজ িবপণন) িবএিডিস, িসেলট
৩৯) পিরচালক, িবভাগীয় ত  অিফস, িসেলট
৪০) পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা অিফস, িসেলট
৪১) অিত: পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িসেলট
৪২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালেকর দ র, উপ-পিরচালেকর কাযালয়, িষ িবপণন অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
৪৩) উপ-পিরচালক, ফায়ার সািভস এ  িসিভল িডেফ , িসেলট
৪৪) আ িলক পিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র, িসেলট
৪৫) উপপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, িসেলট িবভাগ
৪৬) উপ-পিরচালক, িবভাগীয় াথিমক িশ া, িসেলট
৪৭) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, শাহজালাল উপশহর, িসেলট
৪৮) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িসেলট
৪৯) উপ-পিরচালক, িবআর এ, িসেলট অ ল িসেলট
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৫০) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব, খািদম নগর, িসেলট
৫১) উপ-পিরদশক, কল কারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, িসেলট
৫২) জনাব.........................................................................., ..................
৫৩) অিফস কিপ
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