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উপি িত পিরিশ  'ক'

                      উপি ত সকলেক াগত ও েভ া জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম অিতির

জলা শাসক (সািবক), িসেলট িবগত সভার কাযিববরণী সভায় উপ াপন কেরন এবং কাযিববরণীেত কান প পিরবতন বা
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উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলট
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৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলট
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