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৩০ বশাখ ১৪২৬

িব ি / না শ

িবষয:় জলাজলা   র াজরাজ   সে লেনসে লেন   যাগদানযাগদান ।।

        আগামী ২৬ ম, ২০১৯ ি ঃ তািরখ িন বিণত কিম র সভা পাে  উি িখত সময় িচ অ যায়ী জলা শাসক, িড় াম এর সে লন
কে  অ ি ত হেব।
            উ  সভায় সকল সদ েক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা।

ঃ নং সভার নাম সময়

১ -স ি  জবর- দখল িবষেয় অিভেযাগ হণ এবং তদ  সং া  কায ম 
মিনটিরং করার জ  গ ত জলা কিম র সভা সকাল ১০.০০ টা

২ চলমান ইউিনয়ন িম অিফস িনমাণ কােজর জলা মিনটিরং কিম র সভা সকাল ১০.৩০ টা
৩ আ য়ণ ক  ( ফইজ-২) বা বায়ন স িকত জলা টা েফাস কিম  সভা সকাল ১১.০০ টা
৪ জলা িষ খাস জিম ব াপনা ও বে াব  কিম র সভা সকাল ১১.১৫ টা
৫ জাতীয় নদীর া কিমশেনর জলা কিম র সভা সকাল ১১.৩০ টা
৬ মািসক জলা রাজ  সে লন র ১২.০০ টা

১৫-৫-২০ ১৯

দী  মার িসংহ
রিভিনউ ড  কােল র

ফান: ০৫৮১-৬১৩১০
ইেমইল:

revenuesec.kuri@gmail.com

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২) চয়ার ান, িম সং ার বাড, ১৪১-১৪৩, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।
৩) কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র।
৪) ক  পিরচালক,আ য়ণ-২ ক , ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।

১



৫) িসিনয়র সহকারী সিচব, শাখা-৪, িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িড় াম
৭) জলা রিজ ার, িড় াম।
৮) এনিডিস/আরিডিস/িজিসও/এলএও, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম।
৯) সহকারী কিমশনার ( িম), .................................. (সকল), িড় াম।
১০) সহকারী কিমশনার, গাপনীয় শাখা, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১১) সহকারী কিমশনার.................................................................(সকল), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম।
১২) জলা ত  অিফসার, িড় াম ( ােক সভার িনধািরত তািরখ ও সময় মাইক সরবরাহ করার জ  অ েরাধ করা
হেলা)।
১৩) সহকারী া ামার, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম (তােক না শ  এ কাযালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা)।
১৪) িব  সরকির কৗ িল/ িভিপ কৗ িল/অিতির  সরকাির কৗ িল (সকল), িড় াম।
১৫) িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ), িম ম ণালয়, িড় াম।
১৬) উপ- সহকারী েকৗশলী, িড় াম কােল েরট।
১৭) গাপনীয় সহকারী, জলা শাসক (অিফস/বাসা)/ অিতির  জলা শাসক(সািবক)/ (রাজ )/িব  অিতির  জলা

ািজে ট, িড় াম।
১৮) উ মান সহকারী, এস,এ/এল, এ/আর,এম/ রকড ম/ জনােরল সা িফেকট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,

িড় াম।
১৯) জলা নািজর/নািজর, এস,এ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম।
২০) সং াপন সহকারী/জমা সহকারী/বে াব  সহকারী/ অিডট সহকারী/সায়রাত সহকারী/আইন সহকারী/িভিপ সহকারী,

িড় াম কােল েরট।
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