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জ ির 

ন র ০৫.৪৬.৯১০০.০১০.০৬.০০১.২১.১২৯ তািরখ: 
০৮ ফ যা়ির ২০২৩

২৫ মাঘ ১৪২৯

িব ি / না শ

িবষয:় ফ য়ািরফ য়াির   ২০২৩২০২৩  মােসরমােসর   িসেলটিসেলট   জলাজলা   উ য়নউ য়ন   সম য়সম য়  কিম রকিম র   সভায়সভায়  অংশ হণঅংশ হণ

           আগািম ১৯ ফ য়াির ২০২৩ তািরখ রিববার সকাল ১০.০০ ঘ কায় জলা শাসক মেহাদেয়র সভাপিতে
িসেলট জলা উ য়ন সম য় কিম র ফ য়াির/২০২৩ মােসর সভা ার সে লনকে  অ ি ত হেব। উি িখত তািরখ ও
সমেয় সভায় উপি ত হওয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা।

         উ  সভার কাযপ  েতর িনিম  জা য়াির/২০২৩ মােসর কাযিববরণীেত   দ েরর হীত িস াে র
বা বায়ন অ গিত িতেবদন, উ য়ন কায েমর সবেশষ অ গিত িতেবদন এবং সভায় সংি  দ েরর আেলাচনােযা
িবষয় (যিদ থােক) আগািম ১৪ ফ য়াির ২০২৩ তািরেখর মে  ওয়াড ফাইল (Microsoft word file এ
Nikosh ফে  টাইপ ত) এবং া িরত ড েমে র ানকিপ িপিডএফ ফরেমেট ই- মইল
(generalsection304@gmail.com)-এ রণ িনি ত করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৮-২-২০২৩
মাহা দ মাবারক হােসন

অিতির  জলা শাসক (সািবক)
ফান: ০২৯৯৬৬৩২৪৬২

ইেমইল:
adcgsylhet@mopa.gov.bd

িবতরণ: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) ধান িনবাহী কমকতা, ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, িসেলট িস  কেপােরশন
২) িলশ পার, িসেলট
৩) িসিভল সাজন, িসেলট
৪) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, িসেলট
৫) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৬) উপ- িলশ কিমশনার (সদর ও শাসন), িসেলট
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৭) িনবাহী েকৗশলী .............................................. (সকল), িসেলট
৮) অ ,........................................................................................, িসেলট
৯) পিরচালক/উপপিরচালক, ....................................... (সকল), িসেলট
১০) িবভাগীয় বন কমকতা, িসেলট
১১) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, িসেলট
১২) জলা কমা া , জলা কমা া  এর দ র, জলা আনসার ও িভিডিপ কাযালয়, িসেলট
১৩) চয়ার ান ....................................................... উপেজলা পিরষদ (সকল), িসেলট
১৪) ময়র ............................................, পৗরসভা (সকল), িসেলট
১৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার..................................(সকল), িসেলট
১৬) সহকারী পিরচালক...............................(সকল),িসেলট
১৭) সহকারী কিমশনার, কা মস এ াইজ ও ভ াট িবভাগ, িসেলট
১৮) ঔষধ ত াবধায়ক, ঔষধ শাসন, িসেলট
১৯) জনােরল ােনজার, িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-১, িসেলট
২০) জনােরল ােনজার, িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-২, িসেলট
২১) জলা .................................................................... কমকতা/ অিফসার, িসেলট
২২) জলা রিজ ার, িসেলট
২৩) িসিনয়র িষ িবপণন কমকতা, িসেলট
২৪) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট
২৫) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট
২৬) ড  পা মা ার জনােরল, ড  পা মা ার জনােরল এর কাযালয়, িসেলট
২৭) উপ-মহা ব াপক, জালালাবাদ াস, িসেলট
২৮) উপমহা ব াপক ( টিলকম), িব িসএল, িসেলট
২৯) ধান ব ািনক কমকতা, ি কা স দ উ য়ন, িসেলট
৩০) ধান ব ািনক কমকতা, সাই াস গেবষনা ক ,, জ া র, িসেলট
৩১) িসিনয়র ানার, নগর উ য়ন অিধদ র, িসেলট
৩২) শন ােনজার, িসেলট রলওেয় শন, িসেলট
৩৩) পািরনেটনেড , িপ আই, িসেলট
৩৪) উপ -মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, িসেলট
৩৫) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, িসেলট
৩৬) আবহাওয়ািবদ , িসেলট
৩৭) িনরাপদ খা  অিফসার, িসেলট
৩৮) সহকারী পিরচালক, িহ  ধম য় ক াণ া ,. িসেলট
৩৯) িতব ী িবষয়ক কমকতা, িতব ী সবা ও সাহা  ক , িসেলট
৪০) জলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক , িসেলট
৪১) ই া র, াত িশ ণ ক , বাংলােদশ াত বাড, িসেলট
৪২) ব াপক (িব য়), মঘনা পে ািলয়াম িল:, িসেলট
৪৩) ব াপক, য না অেয়ল কা ানী িল:, িসেলট
৪৪) ব াপক, প া অেয়ল কা ানী িল:, িসেলট
৪৫) িতিনিধ, পাওয়ার ীড কা ানী অব বাংলােদশ (িপিজিসিব) িল:, ঢাকা
৪৬) ....................................................................................., িসেলট
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