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২১ মাচ ২০২৩

৭ চ  ১৪২৯

-

িবষয:় মা িসকমািসক  াফাফ   ির িভউিরিভউ   সভারসভার   না শনা শ।।

         উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, আগামী  ২৮.০৩.২০২৩ তািরখ  র ১২.১৫ টায় জলা শাসক মেহাদেয়র
সে লন কে  মািসক াফ িরিভউ সভা অ ি ত হেব। এ কাযালেয়র েত ক শাখার দািয় া  সহকারী কিমশনার ও

ধান সহকারীেক   শাখার কাযপ  এবং সকল াফসহ উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা। এছাড়া উ  সভায়
িনধািরত সমেয় উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক ার কাযালেয়র একজন সহকারীেক
উপি ত িনি ত করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
       উে , আগামী  ২২.০৩.২০২৩ তািরেখর মে  ০৩ (িতন)  কাযপ  আবি কভােব সং াপন শাখায় দািখল
করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

২১-৩-২০২৩
রথী  নাথ রায়

অিতির  জলা শাসক
ফান: ০২৪৭৭৭৪৬৮৮৮
ফ া : ০৪৫১-৬১৬০০

ইেমইল:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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১) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
২) অিতির  জলা শাসক (সকল),িঝনাইদহ।
৩) সহকারী কিমশনার ( িম), িঝনাইদহ সদর/িঝনাইদহ
৪) সহকারী কিমশনার (িজিসও), জনােরল সা িফেকট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
৫) সহকারী কিমশনার, িশ া শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
৬) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, াণ ও নবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
৭) রিভিনউ ড  কােল র, রাজ  (এসএ) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
৮) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, রাজ  ি খানা (আরএম) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
৯) সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
১০) সহকারী কিমশনার, রকড ম শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
১১) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, িভ িপ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
১২) শাসিনক কমকতা, সং াপন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
১৩) জলা শাসেকর কাযালয় সকল শাখা কমকতা, িঝনাইদহ
১৪) সকল সরকাির অিফস (িঝনাইদহ)
১৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, িঝনাইদহ/িঝনাইদহ সদর/িঝনাইদহ
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