
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী 

রকড ম শাখা

ন র ০৫.৪২.৭৫০০.০২৬.৩০.০০১.২০.১৩ তািরখ: 
১৩ আগ  ২০২০

২৯ াবণ ১৪২৭

িব ি / না শ

িবষয:় ইউ িনয়নইউিনয়ন   তত   সবাসবা   কেকে   িনেয়া িজতিনেয়া িজত  UDC  UDC গেণরগেণর   মা েমমা েম   জলাজলা   রকড মরকড ম  হ েতহেত   অনলাইেনঅনলাইেন
খ িতয়ােনরখ িতয়ােনর   স িহ েমাহরসিহ েমাহর   নকলনকল  দানদান   সং াসং া   সভারসভার   না শনা শ

         জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালীর জলা রকড ম হেত অনলাইেন খিতয়ােনর সিহেমাহর নকল ইউিনয়ন ত  সবা
কে  িনেয়ািজত UDC গেণর মা েম দােনর িবষেয় উপেজলা িনবাহী অিফসার/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/সিচব এবং

UDC গেণর সােথ আগামী ১৭/০৮/২০২০ইং তািরখ জলা শাসক, নায়াখালী মেহাদয় ক ক Zoom Cloud
Meeting Application সফটওয়ােরর মা েম িনে া  সময় চী অ যায়ী এক  আেলাচনা সভা অ ি ত হেব। 
       

তািরখ সময় উপেজলার নাম

১৭ আগ  ২০২০
িবকাল ৩.০০ ঘ কা সদর, বগমগ , সানাই ড়ী ও চাটিখল

িবকাল ৪.০০ ঘ কা সনবাগ, হািতয়া, কা ানীগ , বণচর ও 
কিবরহাট

               উি িখত সমেয় িনজ িনজ কাযালেয় উপি ত থেক সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার, ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান, ইউিনয়ন পিরষদ সিচব এবং UDC গণেক বিণত সভায় অংশ হণ িনি ত করার জ  িনেদশ েম  অ েরাধ করা

হল।  

Zoom Meeting এর ত
Meeting ID             : 7810054777
Password                : 12345

১৩-৮-২০২০
মীর কাম ামান কিবর

সহকারী কিমশনার ও রকড ম ড
কােল র, জলা শাসেকর কাযালয়,

নায়াখালী

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
২) অিতির  জলা শাসক (রাজ ), জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী

১



৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, বগমগ , নায়াখালী
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সানাই ড়ী, নায়াখালী
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,হািতয়া, নায়াখালী
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,কিবরহাট, নায়াখালী
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সনবাগ, নায়াখালী
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,চাটিখল, নায়াখালী
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, নায়াখালী সদর
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, কা ানীগ , নায়াখালী
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, বণচর, নায়াখালী

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়, কা ানীগ , নায়াখালী 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
companiganj.noakhali.gov.bd

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়, কা ানীগ , নায়াখালী

ারক ন র: ০৫.৪২.৭৫২১.০০০.১৮.০০২.১৮.২১৬ তািরখ: 
১৬ আগ  ২০২০

১ ভা  ১৪২৭

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৬-৮-২০২০

১) চয়ার ান,ইউিনয়ন পিরষদ(সকল), কা ানীগ , নায়াখালী
২) ইউিনয়ন পিরষদ সিচব(সকল), কা ানীগ , নায়াখালী
৩) ইউিডিস উে া া (সকল), কা ানীগ , নায়াখালী

মা: িজয়াউল হক মীর
উপেজলা িনবাহী অিফসার
ফান: 0322356204

ফ া : 0322356200
ইেমইল:

unocompaniganjnoakhali@mopa.gov.bd

২


