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িব ি / না শ

িবষয:় জলাজলা   িশ ক াণিশ ক াণ   ব ােডরবােডর   সভারসভার   না শনা শ।।

    আগামী ২৬/৫/২০২২ি . তািরখ রাজ রিববার র ১২.০০ ঘ কার সময় ফনী জলা িশ  ক াণ বােডর এক সভা জলা
শাসক, ফনী মেহাদেয়র সভপিতে  ার অিফসকে  অ ি ত হেব। 

উ  সভায় িশ  ক াণ বােডর স ািনত সদ গণেক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা।

সভারসভার  আেল াচ চীঃআেল াচ চীঃ --
১। িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ ও অ েমাদন।
২। ফনী আ িনক সদর হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অিভভাবকহীন নবজাতক ( ছেল িশ ) এর িবক  পিরচযায় রেণর
 িনিম  া  আেবদন িবেবচনা ও িস া  হন। 
৩। িবিবধ। 

২২-৫-২০২২
সাই ল ইসলাম চৗ রী

উপ পিরচালক
ফান: 0331-63517

ইেমইল: dd.feni@dss.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল( জ তার মা সাের নয়): 
১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
২) িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, ফনী
৩) চয়ার ান, জলা আইনগত সহায়তা দান কিম , ফনী এর িতিনিধ
৪) িসিভল সাজন, িসিভল সাজেনর কাযালয়, ফনী।
৫) অিতির  জলা ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী
৬) উপেজলা চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, ফনী সদর, ফনী।
৭) জল পার, জলা কারাগার, ফনী।
৮) জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, জলা িশ  একােডমী, জলা িশ  একােডমী, ফনী
৯) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, জলা িশ া অিফস, ফনী
১০) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, ফনী
১১) ত  অিফসার, জলা ত  অিফস, ফনী

১



১২) চয়ার ান, জাতীয় মিহলা সং া, ফনী।
১৩) সভাপিত, জলা আইনজীিব সিমিত, ফনী।
১৪) পাবিলক িসিকউটর, জলা আদালত, ফনী।
১৫) েফসর তােয় ল হক, জারার, ফনী িব িব ালয়, ফনী।
১৬) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, ফনী
১৭) সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা কাযালয়, ফনী
১৮) ােনজার, াক, ফনী।
১৯) জনাব কাজী সালাহ উি ন নামান, িনবাহী পিরচালক, ফয়ার, ফনী।
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