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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জলা ািজে েটর কাযালয়, িসেলট 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 

www.sylhet.gov.bd
জ ির 

অিত গাপনীয়

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০১৪.০৬.০০১.১৯.১১৮ তািরখ: 
০৬ ফ যা়ির ২০২৩

২৩ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় জলাজলা   আইন লাআইন লা   কিম রকিম র   মা িসকমািসক  সভাসভা
       
           িসেলট জলা আইন লা কিম র ফ য়াির/২০২৩ মােসর মািসক সভা আগামী   ১২.০২.২০২৩১২.০২.২০২৩   তািরখ রিববার সকাল
১০.০০ ঘ কায় িব  জলা ািজে ট, িসেলট এর সে লনকে  অ ি ত হেব।

২.       সভায় িনধািরত তািরখ ও সমেয় উপি ত থাকা এবং সভার েব গত সভার িস া স েহর বা বায়ন অ গিত িতেবদন
আগামী  ০৮.০২.২০২৩ তািরেখর মে  ই- মইেল রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

৬ -২-২০ ২৩

িবতরণ : (পদমযাদার মা সাের নয়)
১) িলশ কিমশনার, এসএমিপ, িসেলট(উপ  

িতিনিধর উপি িতর িনেদশনা দােনর অ েরাধসহ)
২) পিরচালক, িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ 
হাসপাতাল (উপ  িতিনিধর উপি িতর িনেদশনা 

দােনর অ েরাধসহ)
৩) অ , িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ 
হাসপাতাল (উপ  িতিনিধর উপি িতর িনেদশনা 

দােনর অ েরাধসহ)
৪) িলশ পার, িসেলট
৫) অিধনায়ক, র◌্যাব-৯, িসেলট
৬) অিধনায়ক,  ১৯/৪৮/৫২ িবিজিব, িসেলট
৭) িসিভল সাজন, িসেলট

ইম ল হাসান
অিতির  জলা ািজে ট

ফান: ০২৯৯৬৬৩১৩৯০
ইেমইল: admsylhet@mopa.gov.bd

১



৮) িলশ পার, হাইওেয় িলশ, িসেলট িরিজওন, 
িসেলট
৯) িলশ পার, িসেলট িশ িলশ, িসেলট
১০) িলশ পার, িসেলট রলওেয়, জলা িলশ
১১) অ , এমিস কেলজ, িসেলট/ অ , িসেলট 
সরকাির মিহলা কেলজ, িসেলট/ অ , িসেলট সরকাির 
কেলজ, িসেলট
১২) পিরচালক,পিরেবশ অিধদ র, িসেলট
১৩) িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপদ অিধদ র, িসেলট
১৪) িবভাগীয় বন কমকতা, , িসেলট
১৫) জলা কমা া , জলা কমা া  এর দ র, জলা 
আনসার ও িভিডিপ কাযালয়, িসেলট
১৬) জলা মৎ  কমকতা, িসেলট
১৭) জলা ত  অিফসার, িসেলট
১৮) িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, িসেলট/িনবাহী 

েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন বাড, িসেলট
১৯) পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা অিফস, 
িসেলট
২০) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন িসেলট িবভাগীয় 
কাযালয়
২১) উপপিরচালক, এনএসআই, িসেলট
২২) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, 
....................................(সকল), িসেলট
২৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার..................................
(সকল), িসেলট
২৪) ময়র, গালাপগ  পৗরসভা, িসেলট/ ময়র, জিকগ  
পৗরসভা, িসেলট/ ময়র, কানাইঘাট পৗরসভা, 
িসেলট/ ময়র, িবয়ানীবাজার পৗরসভা, িসেলট
২৫) অিতির  িলশ পার, , ির  িলশ, িসেলট
২৬) উপপিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িসেলট
২৭) উপপিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , 
িসেলট
২৮) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
২৯) উপপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, িসেলট
৩০) সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), ফায়ার সািভস ও 
িসিভল িডেফ , িসেলট
৩১) িসিনয়র জল পার, িসেলট ক ীয় কারাগার-১, 
িসেলট
৩২) সহকারী িলশ পার, 
.............................সােকল, িসেলট
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৩৩) জলা িশ া অিফসার, জলা িশ া অিফস, িসেলট
৩৪) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক 
িশ া অিফস, িসেলট
৩৫) জনােরল ােনজার, , িসেলট প ী িব ৎ 
সিমিত-১/২
৩৬) শন ােনজার, , িসেলট রলওেয় শন
৩৭) অিফসার ইনচাজ, িসেলট রলওেয় থানা, িসেলট
৩৮) সহকারী পিরচালক, িবআর এ, িসেলট/সহকারী 
পিরচালক, ঔষধ শাসন, িসেলট/সহকারী িবে ারক 
পিরদশক, িবে ারক পিরদ র, িসেলট
৩৯) বীর ি েযা া জনাব মা ক উি ন আহমদ, 
সভাপিত, িসেলট মহানগর আওয়ামীলীগ
৪০) পাবিলক িসিকউটর, িসেলট
৪১) িজিপ, িসেলট
৪২) সভাপিত, িহ  বৗ  ি ান ঐক  পিরষদ, িসেলট
৪৩) সভাপিত, জলা স াব, িসেলট/সভাপিত, িসেলট 

স াব, িসেলট
৪৪) সভাপিত, িসেলট জলা বার এেসািসেয়শন, িসেলট
৪৫) সভাপিত, িদ িসেলট চ ার অব কমাস এ  
ই াি জ, িসেলট
৪৬) সভাপিত, জলা ন িত িতেরাধ কিম , িসেলট
৪৭) সভাপিত, মহানগর ন িত িতেরাধ কিম , িসেলট
৪৮) জনাব/িম ......................., িসেলট।

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০১৪.০৬.০০১.১৯.১১৮/১ তািরখ: ২৩ মাঘ ১৪২৯
০৬ ফ যা়ির ২০২৩

অ িলিপ : 
১) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট ( েয়াজনীয় কািরগির সহেযািগতা দােনর জ )

৬ -২-২০ ২৩

ইম ল হাসান 
অিতির  জলা ািজে ট
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