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ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৪০০.০০৮.১৭.০০৩.১৯.৬১৫ তািরখ: 
২১ সে র ২০২০

৬ আি ন ১৪২৭

িবষয়: মািসকমািসক  রাজরাজ   ওও  অ াঅ া   সভারসভার  নািটশনািটশ  রণরণ
আগামী ২৭.০৯.২০২০ ি ঃ তািরখ রাজ রিববার জলা শাসক,িঝনাইদহ মেহাদয় এঁর সভাপে  জলা মািসক
সভাসমহূ Zoom App এর মাধ েম বলা ১১-০০ ঘিটকায়  হেয় মা েয় চলেত থাকেব। ানীয় সদ গণ
যিদ Zoom Cloud Meeting-এ সংযু  হেত পােরন তেব অংশ হণ করেত পারেবন। অ থায় জলা শাসক,
িঝনাইদহ মেহাদেয়র সে লন কে  িনধািরত তািরখ ও সমেয় উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা। উে খ , Zoom Cloud Meeting এর আইিড:-৭৩৫৬৯৩৪৭৩০ ও পাসওয়াড: dcjh2020
 
তািরখ িবষয়
২৭-০৯-২০২০ ি ঃ জলা ভূিম রাজ  সভা। 

জলা আ য়ণ ক  সং া  টা েফাস কিমিটর সভা।
জলা নদী র া কিমিটর সভা।
জলা কিৃষ খাস জিম ব ব াপনা ও বে াব  কিমিটর 

সভা।
ভূ-স ি  জবর দখেলর িবষেয় অিভেযাগ হণ ও  
তদ  সং া  সভা।
সম  দেশ শহর ও ইউিনয়ন ভূিম অিফস িনমাণ  

ক  সং া  সভা।

২৩-৯-২০২০

াপক:...............................................

নাঈমা খান
রিভিনউ ডপিুট কােল র

ফান: ০৪৫১-৬২৩৩৫
ইেমইল: rdcjhenaidah@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৪০০.০০৮.১৭.০০৩.১৯.৬১৫/১(১৯) তািরখ: ৬ আি ন ১৪২৭
২১ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ারম ান, চয়ারম ন এর দ র, ভিূম সং ার বাড

১



২) ক  পিরচালক, আ য়ণ ক
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িঝনাইদহ।
৪) সহকারী কিমশনার (ভিূম) (সকল), িঝনাইদহ।
৫) নজারত ডপিুট কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ। তােকঁ
উি িখত তািরেখ সে লন ক িট ত রাখার জ  অ েরাধ করা হেলা।
৬) তথ  অিফসার, জলা তথ  অিফস, িঝনাইদহ। তােক ঁউি িখত তািরেখ মাইক সরবরাহ করার
জ  অ েরাধ করা হেলা।
৭) া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ। তােক ঁ নািটশিট
ওেয়বেপাটােল কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৮) গাপনীয় সহকারী (অিফস) গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ। জলা

শাসক,িঝনাইদহ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৯) গাপনীয় সহকারী, (রাজ ), জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ। অিতির  জলা শাসক
(রাজ ),িঝনাইদহ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।

২৩-৯-২০২০
নাঈমা খান 

রিভিনউ ডপুিট কােল র
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