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ন র: ০৫.৪২.৭৫০০.০০৯.০২.০০২.২০.১২ তািরখ: 
০৬ জা য়াির ২০২২

২২ পৗষ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

     জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট (এনআইএলিজ), িশ ণ ও পরামশ িবভাগ ২৯ আগার াও, শর-ই-বাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭ এর ০৬ জা য়াির, ২০২২ি . তািরেখর ৪৬.১৮.০০০০.০০২.০১.০০৮.১৫-৩৫/১(৮) ন র ারেকর পিরে ি েত
জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট (এনআইএলিজ) ক ক ইউিনয়ন পিরষদ সিচবগেণর জ  আগামী ১০ জা য়াির ২০২২ থেক
০৯ ফ য়াির, ২০২২ তািরখ পয  ময়ােদ আেয়ািজত িনয়ািদ িশ ণ কাস এর ৬৬তম ােচ অংশ হেণর িনিম  মেনানীত
িন বিণত ইউিপ সিচবগণেক  ০৬-০২-২০২২ ি . তািরখ অপরাে  অব  করা হেলা। 
জলা- নায়াখালী 

. নং ইউিপ সিচেবর নাম ইউিনয়ন উপেজলা চা িরেত 
যাগদােনর তািরখ

মাবাইল ন র ই- মইল আইিড

১. জনাব মা: নাজ ল 
ইসলাম

০৩ নং 
চাষীর 
হাট 

সানাই ড়ী ০১/০৪/২০২১ ০১৮২৮-০১৮৮৬৬
shuvotex1@gmail.com

২. জনাব মাহা দ 
মা ম িব াহ

০২ নং 
গাপাল র

বগমগ ০১/০৪/২০২১ ০১৮২৮-৫১৬৭৬৬ masumbillah674@gmail.com

০২। মেনানীত ইউিপ সিচবগণেক আগামী ০৯/০১/২০২২ি .তািরখ িবকাল ৫.০০ ঘ কার মে  এমআইএস সফটওয়ার বহােরর মা েম
িনব ন স  এবং এনআইএলিজেত িরেপাট করার জ  বলা হেলা (িনব েনর েয়াজেন যাগােযাগ : জনাব মাহা দ নািজম উি ন,
ড েমে শন কমকতা, এনআইএলিজ, ঢাকা, মাবাইল ন র-০১৮৬০-৬৭৩৫৭১)।
০৩। িন বিণত ইউিপ সিচবগণেক তােদর নােম পাে  বিণত ইউিনয়ন পিরষেদর অিতির  দািয়  দান করা হেলা। 

. নং নাম, পদিব ও কম ল অিতির  দািয়  দান ত ইউিনয়ন পিরষেদর নাম 
১. জনাব মাহা দ মাঈন উি ন

ইউিনয়ন পিরষদ সিচব
১৩ নং র ল র ইউিনয়ন পিরষদ
বগমগ , নায়াখালী

 ০২ নং গাপাল র ইউিনয়ন পিরষদ
বগমগ , নায়াখালী

২. জনাব মা: ইউ ফ আলী
ইউিনয়ন পিরষদ সিচব
০২ নং নদনা ইউিনয়ন পিরষদ
সানাই ড়ী, নায়াখালী 

০৩ নং চাষীর হাট ইউিনয়ন পিরষদ
সানাই ড়ী, নায়াখালী 

১

০১



৬-১-২০২২
মাহা দ খারেশদ আলম খান

জলা শাসক
ফান: ০৩২১-৬১০২১

ফ া : ০৩২১-৬১০৬২
ইেমইল:

dcnoakhali@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.৪২.৭৫০০.০০৯.০২.০০২.২০.১২/১(৫) তািরখ: ২২ পৗষ ১৪২৮
০৬ জা য়াির ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) উপপিরচালক, িশ ণ ও পরামশ িবভাগ, জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, বগমগ , নায়াখালী
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সানাই ড়ী, নায়াখালী
৪) চয়ার ান..................................ইউিনয়ন পিরষদ. উপেজলা............................... জলা- নায়াখালী
৫) জনাব.............................................ইউিপ সিচব, ............................................ইউিনয়ন পিরষদ উপেজলা-
.............................................. জলা- নায়াখালী

৬-১-২০২২
মাহা দ খারেশদ আলম খান

জলা শাসক

২


