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২১ কািতক ১৪২৬
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িবষয:় নেভ রনেভ র ,  ,  ২০১৯২০১৯  মােসরমােসর   এনিজওএনিজও  িবষয়কিবষয়ক  মা িসকমািসক  সম য়সম য়  সভাসভা ।।

             উপ  িবষেয় সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, এনিজও িবষয়ক মািসক সম য় সভা আগামী ১৯ নেভ র,
২০১৯ তািরখ বলা ৩:০০ টায় জলা শাসক, িসেলট মেহাদেয়র সে লন কে  অ ি ত হেব। 

২। উ  সভায় স ািনত সকল সদ গণেক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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মাঃ আসলাম উি ন
অিতির  জলা শাসক

ফান: ৭১৪১২০
ইেমইল:

adcgsylhet@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িলশ পার, িসেলট
২) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৩) িসিভল সাজন, িসেলট
৪) উপেজলা চয়ার ান, .................................(সকল)
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলট
৬) িনবাহী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র ( জলা কাযালয়), িশ া েকৗশল অিধদ র, িসেলট
৭) িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, িসেলট।
৮) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
৯) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয,় ব উ যন় অিধদ র, িসেলট
১০) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, িসেলট
১১) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১২) উপপিরচালক , জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, িসেলট

১



১৩) চয়ার ান, জলা মিহলা সং া, িসেলট।
১৪) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট ( না শ এবং কাযিববরণী এনিজও পাটােল আপেলাড করার
জ  অ েরাধ করা হেলা)
১৫) নজারত ড  কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট (িনধািরত তািরখ ও সমেয় সভাক

ত ও ১৩০ জেনর জ  চা-না া রাখার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা )
১৬) গাপনীয় সহকারী (অিফস), জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১৭) জনাব................................................., ..................................., িসেলট।
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