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ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২২.১০৮৯ তািরখ: 
১২ অে াবর ২০২২

২৭ আি ন ১৪২৯

িবষয:় তত   অিধকারঅিধকার   িবষেয়িবষেয়  ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কমপিরক নারকমপিরক নার   ১ম১ম   মা িসকমািসক  অ গিতঅ গিত
িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

     উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় রাজশাহী'র ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথবছেররঅথবছেরর  ' ' ব া িষকবািষক
কমস াদনকমস াদন   িি  ( ( এিপএএিপএ)')' -এর সমি ত বািষক কমপিরক নায় অ  ত  অিধকার সং া  বািষক কমপিরক না
২০২২-২৩ বা বায়েনর ১ম১ম   মা িসকমািসক  লাইলাই -- সে রসে র ’ ’ ২০২২২০২২   ময়ােদর অ গিত িতেবদন সদয় অবগিত ও

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসংেগ রণ করা হেলা।

সং ি  : মািসক িতেবদনসহ ৯ (নয়) পাতা

১২-১০-২০২২

মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ িবভাগ 

িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস
িবভাগীয় কিমশনার

ফান: ০২৫৮৮৮৫৭২৩৩
ফ া : ০২৫৮৮৮৫৭৫২৯

ইেমইল:
divcomrajshahi@mopa.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, ত  অিধকার অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২২.১০৮৯/১ তািরখ: ২৭ আি ন ১৪২৯
১২ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, সিচব এর দ র, ত  কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা

১২-১০-২০২২
িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 

িবভাগীয় কিমশনার

১
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