
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী 

রাজ  (এসএ) শাখা
জ ির 

অিত গাপনীয়
ন র ০৫.৪২.৭৫০০.০২২.০৬.০০৭.২০.১৯৯ তািরখ: 

২২ মাচ ২০২৩

৮ চ  ১৪২৯

িব ি / না শ

         নায়াখালী জলার রাজ  শাসেনর মাচ, ২০২৩ মােসর সভাস হ জলা শাসক, নায়াখালী মেহাদেয়র সভাপিতে  িনে া
সময় িচ অ যায়ী অ ি ত হেব : 

তািরখ সময় সভার নাম ান

২৭/০৩/২০২৩
সামবার

 

১০.০০ জলা নদী র া কিম র সভা

জলা শাসক, নায়াখালী
এর সে লনক

১০.৩০ -স ি  জবরদখল িবষেয় অিভেযাগ হণ এবং তদ  মিনটিরং
কিম র সভা

১০:৪৫ আ য়ণ-২ ক  বা বায়ন সং া  জলা টা েফাস কিম র সভা
১১:০০ িসিডএসিপ-িব ( িম ম ণালেয়র অংশ) কে র িডিপএমিস সভা
১১:১৫ জলা িষ খাসজিম ব াপনা ও বে াব  কিম র সভা
১১:৩০ জলা রাজ  সে লন

            সংি  সদ গণেক িনধািরত তািরখ ও সমেয় সভায় অংশ হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২২-৩-২০২৩
আহসান হািফজ

রিভিনউ ড  কােল র

সদয় অবগিত/ কাযােথ রণ করা হেলা( জ তার মা সাের নয়): 
১) জনাব মাহা দ একরা ল কিরম চৗ রী, মাননীয় এম.িপ, নায়াখালী-৪ , ( নায়াখালী সদর- বণচর) ও মাননীয়
উপেদ া, জলা িষ খাসজিম ব াপনা ও বে াব  কিম , নায়াখালী। (সদয় অবগিতর জ )
২) সিচব, িম ম ণালয়
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৩) চয়ার ান, িম সং ার বাড
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম
৫) ক  পিরচালক, আ য়ণ-২ ক
৬) সিচব, উ য়ন অ িবভাগ, িম ম ণালয়
৭) উপ- িম সং ার কিমশনার, চ াম িবভাগ, চ াম
৮) িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, নায়াখালী
৯) জানাল সেটলেম  অিফসার, নায়াখালী
১০) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, নায়াখালী
১১) িসিভল সাজন, জলা িসিভল সাজেনর কাযালয়, নায়াখালী
১২) বে াব  উপেদ া, িসিডএসিপ-িব, সানা র, নায়াখালী
১৩) ভার া  কমকতা, িজ.এস.শাখা, এিরয়া সদর দ র, িম া সনািনবাস, িম া
১৪) িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ, নায়াখালী
১৫) িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, নায়াখালী
১৬) িনবাহী েকৗশলী (পওর), িনবাহী েকৗশলী এর দ র , নায়াখালী পািন উ য়ন বাড
১৭) িনবাহী েকৗশলী, সড়ক িবভাগ, নায়াখালী
১৮) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, এলিজইিড, নায়াখালী
১৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), নায়াখালী
২০) উপপিরচালক , উপপিরচালক এর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, নায়াখালী
২১) উপ পিরচালক, জলা পিরবার পিরক না কাযালয়, নায়াখালী
২২) চাজ অিফসার, িদয়ারা অপােরশন, চ াম
২৩) িবভাগীয় বন কমকতা, উপ লীয় বন িবভাগ, নায়াখালী
২৪) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার দ র, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, নায়াখালী
২৫) জলা ািণস দ কমকতা, নায়াখালী
২৬) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ কাযালয়, নায়াখালী
২৭) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয,় ব উ যন় অিধদ র, নাযা়খালী
২৮) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, নায়াখালী
২৯) উপপিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, নায়াখালী
৩০) উপপিরচালক (অিতির  দািয় ), উপপিরচালেকর কাযালয়, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, নায়াখালী
৩১) জলা রিজ ার, নায়াখালী
৩২) সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল), নায়াখালী ( ার উপেজলার সকল ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাগণেক
উপি ত িনি ত করার অ েরাধসহ)
৩৩) িম অিধ হণ কমকতা (এলএও), িম অিধ হণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৩৪) সহকারী কিমশনার (িজিসও), জনােরল সা িফেকট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৩৫) নজারত ড  কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৩৬) সহকারী কিমশনার, রাজ  ি খানা (আরএম) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৩৭) সহকারী কিমশনার, রকড ম শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৩৮) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, াণ ও নবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৩৯) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, নায়াখালী
৪০) জলা াথিমক িশ া অিফসার ( ন দািয় ), জলা াথিমক িশ া অিফস, নায়াখালী
৪১) উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, উপপিরচালেকর কাযালয়, নায়াখালী
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৪২) জনােরল ােনজার, নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত, বগমগ , নায়াখালী
৪৩) িব  সরকাির ৗ িল/িব  িভিপ ৗ িল, নায়াখালী
৪৪) িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ), নায়াখালী
৪৫) ওয়াকফ ই েপ র, নায়াখালী
৪৬) া ামার(ভার া ), ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, নায়াখালী
৪৭) অ  এ.এইচ.এম খায় ল আনম চৗ রী ( সিলম), িপতা- ত ওয়ালী উ াহ, াম-হাজী র, পাঃ-চরবাটা, বণচর,
নায়াখালী
৪৮) বগম িন ফার মািমন, ভাইস চয়ার ান, সদর উপেজলা পিরষদ, নায়াখালী
৪৯) জনাব মাঃ আব ল মািমন িব.এস.িস, িপতা- ত মাঃ আব র রব, ২২/এইচ, সরকাির আবািসক এলাকা, মাইজদী
কাট, নায়াখালী
৫০) জনাব মমতা ল কিরম বা , িপতা- ত র  িময়া, সাং- র, সানা র, নায়াখালী সদর, নায়াখালী
৫১) জনাব ল আিমন িম, িপতা-হাজী বজ র রহমান, সাং- ল র, পাঃ-কালা ি  বাজার, কিবরহাট, নায়াখালী
৫২) জনাব সাম ল হাসান মীরণ, িপতা-এডেভােকট ৎ র রহমান, াম: উ র ফিকর র, মাইজদী কাট, সদর,
নায়াখালী
৫৩) জনাব আলমগীর ইউ ফ, িতিনিধ, দিনক ইে ফাক, নায়াখালী
৫৪) কা নেগা, --------------------------------- উপেজলা িম অিফস (সকল), নায়াখালী
৫৫) গাপনীয় সহকারী (অিফস), গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৫৬) গাপনীয় সহকারী, রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৫৭) নািজর, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৫৮) ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা----------------------উপেজলা------------------ ইউিনয়ন িম অিফস
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