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২২ াবণ ১৪২৬
তািরখ
০৬ আগ ২০১৯

নািটশ
িবষয়:

জলা উ য়ন সম য় কিমিটর আগ , ২০১৯ মােসর সভার নািটশ

মেহরপুর জলা উ য়ন সম য় কিমিটর আগ , ২০১৯ মােসর সভা িন বিণত সময়সূিচ মাতােবক জলা
শাসক, মেহরপুর মেহাদেয়র সভাপিতে তঁার সে লনকে অ ি ত হেব। উ সভায় আপনার িবভােগর
উ য়নমূলক কমকাে র তথ ািদসহ উপি ত থাকার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
ম
তািরখ ও সময়
িবষয়
ান
০১
১৮.০৮.২০১৯ ি .
জলা উ য়ন সম য়
সে লন ক , জলা
(রিববার)
কিমিটর সভা
শাসেকর কাযালয়,
সকাল ১০:০০ টা
মেহরপুর

৬-৮-২০১৯

(কাজী মাহা দ অিনক ইসলাম)
সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) পুিলশ পার, মেহরপুর
২) চয়ারম ান, জলা পিরষদ, মেহরপুর।
৩) িসিভল সাজন, মেহরপুর।
৪) ময়র, মেহরপুর পৗরসভা, মেহরপুর
৫) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, মেহরপুর।
৬) উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার মেহরপুর।
৭) অিতির জলা শাসক (সািবক), মেহরপুর।
৮) ত াবধায়ক, জনােরল হাসপাতাল, মেহরপুর।
৯) িনবাহী েকৗশলী, গণপূত িবভাগ মেহরপুর।
১০) জলা কমা ড া ট আনসার ও িভিডিপ, মেহরপুর।
১১) িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, মেহরপুর।
১২) অধ , মেহরপুর সরকাির কেলজ।
১৩) উপ-পিরচালক, কৃিষ স সারণ অিধদ র, মেহরপুর।
১৪) অধ , সরকাির টকিনক াল ুল এ ড কেলজ, মেহরপুর।
১

.

১৫) িনবাহী েকৗশলী , ওেজাপািডেকা িলঃ, মেহরপুর।
১৬) উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না, মেহরপুর।
১৭) জলা িশ া অিফসার, মেহরপুর।
১৮) উপপিরচালক, হিটকালচার স টার, বারািদ, মেহরপুর।
১৯) জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহরপুর।
২০) িনবাহী েকৗশলী , জন া
েকৗশল অিধদ র, মেহরপুর
২১) উপিবভাগীয় েকৗশলী, সওজ, সড়ক িবভাগ, মেহরপুর।
২২) িজ এম , প ী িব ৎ সিমিত মেহরপুর।
২৩) জলা খাদ িনয় ক, মেহরপুর।
২৪) জলা তথ অিফসার, মেহরপুর।
২৫) উপপিরচালক , জলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহরপুর।
২৬) পািরনেটনেড ট, িপ িট আই, মেহরপুর।
২৭) সহকারী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, মেহরপুর।
২৮) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, মেহরপুর সদর।
২৯) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, গাংনী।
৩০) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, মুিজবনগর।
৩১) ময়র, গাংনী পৗরসভা।
৩২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সদর, মেহরপুর
৩৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, গাংনী, মেহরপুর
৩৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, মুিজবনগর, মেহরপুর
৩৫) জলা মৎ কমকতা, মেহরপুর।
৩৬) জলা রিজ ার, মেহরপুর।
৩৭) জলা ািণস দ কমকতা, মেহরপুর।
৩৮) সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, মেহরপুর।
৩৯) সহকারী রাজ কমকতা, কা মস এ াইজ ও ভ াট, মেহরপুর।
৪০) উপ-ব ব াপক, িবিসক, মেহরপুর।
৪১) উপ-পিরচালক, জলা পিরসংখ ান অিফস, মেহরপুর।
৪২) উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, মেহরপুর।
৪৩) ব ব াপক, কমসং ান ব াংক, মেহরপুর।
৪৪) সহকারী েকৗশলী, িবএিডিস ু েসচ, মেহরপুর (চুয়াডা া জান)।
৪৫) উপ-সহঃ পিরচালক, জলা বীজ িব য় ক িবএিডিস, মেহরপুর।
৪৬) িরিজঃ ম ােনজার , কৃিষ ব াংক, মেহরপুর।
৪৭) সহকারী ব ব াপক, িবিটিসএল, মেহরপুর।
৪৮) জুিনয়র লাইে রীয়ান, সরকারী গণ াগার, মেহরপুর।
৪৯) ভার া বন কমকতা, মেহরপুর।
৫০) সহকারী পিরচালক , জলা উপা ািনক িশ া বু েরা, মেহরপুর।
৫১) উপপিরচালক, িবআরিডিব, মেহরপুর।
৫২) পিরদশক, পাট অিধদ র, মেহরপুর।
৫৩) সহকারী পিরচালক, িবআরিটএ, মেহরপুর।
৫৪) জলা সমবায় অিফসার, মেহরপুর।
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৫৫) জলা িনবাচন অিফসার, মেহরপুর।
৫৬) উপ-পিরচালক, িবএিডিস, (কঃে াঃ), মেহরপুর।
৫৭) া
েকৗশল , অিধদ র(এইচইিড) মেহরপুর/চুয়াডা া।
৫৮) জলা ীড়া অিফসার, মেহরপুর।
৫৯) জলা াণ ও পুনবাসন কমকতা, মেহরপুর।
৬০) সহকারী জনােরল ম ােনজার, সানালী ব াংক, ি ি পাল অিফস, চুয়াডা া।
৬১) সহব ব াপক, রশম স সারণ, মেহরপুর।
৬২) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, মেহরপুর।
৬৩) উপ-পিরচালক, এনএসআই, মেহরপুর।
৬৪) জলা িশ িবষয়ক কমকতা, মেহরপুর।
৬৫) জলা স য় অিফসার, মেহরপুর।
৬৬) উপ-পিরচালক , িবএিডিস (িব েক), মেহরপুর।
৬৭) িনবাহী েকৗশলী , পািন উ য়ন বাড, চুয়াডাংগা।
৬৮) উপপিরচালক, যুব উ য়ন অিধদ র, মেহরপুর।
৬৯) উপ-সহকারী পিরচালক , ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , মেহরপুর।
৭০) সহকারী পিরচালক , আ িলক পাসেপাট অিফস, মেহরপুর।
৭১) জলা বাজার অ স ানকারী কমকতা, মেহরপুর।
৭২) পিরচালক, িবএসিটআই, ৬২ পুরাতন যেশার রাড খািলশপুর, খুল না।
৭৩) জলা িতব ী িবষয়ক কমকতা, িতব ী সবা ও সাহায় ক , মেহরপুর।
৭৪) সহকারী কর কিমশনার, সােকল-২১, মেহরপুর, কর অ ল খুল না।
৭৫) জল পার, জলা কারাগার, মেহরপুর।
৭৬) সহকারী ক পিরচালক, িহ ধমীয় কল াণ া , জলা কাযালয়, মেহরপুর।
৭৭) তুল া উ য়ন কমকতা, তুল া উ য়ন বাড, মেহরপুর।
৭৮) সভাপিত, স াব, মেহরপুর।
৭৯) জলা াক িতিনিধ, মেহরপুর।
৮০) অিফস সহকারী , সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর
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