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িবভাগীয় পযােয়র ইেনােভশন েমর সম য় সভা আগাআগা িমিম   ২২২২   সে রসে র   ২০২০২২২২     ি .ি .   তা িরখতািরখ   র াজরাজ
হ িতবারহ িতবার   বলাবলা   ১.০০১.০০   ট ায়ট ায় ,,   িবভাগীয়িবভাগীয়   কিমশনারকিমশনার ,  ,  র াজশাহ ীর াজশাহ ী  মেহ াদেয়রমেহ াদেয়র   সে লনসে লন   কেকে   অ ি তঅ ি ত   হ েবহ েব ।।

সভায় সভাপিত  করেবন  জনাবজনাব   িজিজ   এসএস   এমএম  জ াফরউ াজ াফরউ া ,  ,  এন িড িসএন িড িস ,,   িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী। 

             ২। উ  সভায় সকল সদ গণেক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হল। 

১৯-৯-২০২২
এ. এন. এম. মঈ ল ইসলাম
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার

ফান: ০২৫৮৮৮৫৭১০২
ফ া : ০২৫৮৮৮৫৭৫২৯

ইেমইল:
acdev_divcom@yahoo.com

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১)  এম মাজািহ ল ইসলাম িবিপএম, িপিপএম অ ািডশনাল িডআইিজ, রাজশাহী র , রাজশাহী
২) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ
৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ব ড়া
৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নও া
৭) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, াপাইনবাবগ
৮) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নােটার
৯) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, পাবনা
১০) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জয় রহাট
১১) জনাব মাঃ শির ল ইসলাম, ধান েকৗশলী, রাজশাহী িস  কেপােরশন, রাজশাহী
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১২) ডা: উ ম মার দাস, পিরচালক, ািণস দ অিধদ র, রাজশাহী
১৩) জনাব মাহাঃ আ ল মােলক সরকার, অিতির  ধান েকৗশলী, রাজশাহী িবভাগ
১৪) জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম, অিতির  পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, রাজশাহী
১৫) জনাব মাঃ তাফাজউ ীন আহেমদ, িবভাগীয় উপপিরচালক, িবভাগীয় মৎস অিধদ র, রাজশাহী
১৬) ড. শরিমন ফরেদৗস চৗ রী , উপ-পিরচালক (ভার া ) , মা িমক ও উ  িশ া, রাজশাহী অ ল
১৭) উপ-পিরচালক,, াথিমক িশ া, রাজশাহী অ ল
১৮) কিমশনােরর একা  সিচব, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী ( িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )
১৯) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, নজারত শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
২০) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
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