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িবষয:় ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   িি   ব া ব ায়েনবা ব ায়েন   সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   িবষেয়িবষেয়  সবাসবা   হ ীতােদরহ ীতােদর   অবিহতকরণঅবিহতকরণ
সভাসভা   আেয়াজনআেয়াজন   সেসে ।।

            যথাযথ স ান দশন বক উপ  িবষেয়র ি েত আপনার সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, নগর
উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী আ িলক অিফেস আগামী ২৯/০৯/২০২০ তািরখ সকাল ১০:০০ ঘ কায় িসিনয়র ানােরর
কে  বািষক কমস াদন ি  বা বায়েন " সবা দান িত িত িবষেয় সবা হীতােদর অবিহতকরণ সভা" আেয়াজন
করা হেয়েছ। উ  সভায় উপি ত থাকার জ  আপনােক িবনীত অ েরাধ জানােনা হল।

২৭-৯-২০ ২০

মাঃ ফখ ল ইসলাম
িসিনয়র ানার (অিতির  দািয় )

ফান: ০৭২১-৭৬১৬৮২
ইেমইল: spr@udd.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলাঃ ( জ তার িভি েত নয়) 
১) সহকাির িলশ পার (এসএএফ), িলশ পােরর কাযালয়, রাজশাহী
২) ক  পিরচালক, বাংলােদশ ক ািমক াল ই াি জ কেপােরশন, রাজশাহী
৩) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, রাজশাহী
৪) সহকারী েকৗলশী (উ য়ন), রাজশাহী িস  কেপােরশন, রাজশাহী
৫) ভার া  সাধারণ স াদক, জলা ীড়া সং া, রাজশাহী
৬) পিরচালক, পিরচালেকর কাযালয়, রাজশাহী মিডেকল িব িব ালয়, রাজশাহী
৭) অিফসার ইনচাজ, চি মা থানা, রাজশাহী
৮) পিরচালক, রাজশাহী িবভাগীয় কাযালয়, ইসলািমক ফাউে শন, রাজশাহী
৯) সহকারী পিরচালক (মা িমক), মা িমক ও উ  িশ া, রাজশাহী অ ল, রাজশাহী।
১০) উপ-পিরচালক, ন িত দমন কিমশন,িবভাগীয় কাযালয়, রাজশাহী
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১১) সহকারী েকৗশলী, রাজশাহী উ য়ন ক প , রাজশাহী
১২) অিফসার ইনচাজ, মিতহার থানা, রাজশাহী
১৩) সহকারী েকৗলশী, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড, রাজশাহী
১৪) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
১৫) উপপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, রাজশাহী
১৬) সহকারী েকৗলশী, ব াপেকর কাযালয়, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড, রাজশাহী
১৭) অিফস কিপ।
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