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িবষয:় িভিডওিভিডও  কনফ ােরেকনফ ােরে   উপি তউপি ত   সেসে ।।

             
                 মি পিরষদ িবভােগর ত াবধােন ই-নিথ, িম সবা, ত  বাতায়ন, এিপএএমএস, িজআরএস, এনআইএস,
আর আই, িসআরিভএস িবষয় িনেয় আগামী ১৮ ন ২০১৯, িবকাল ৩.৩০ ঘ কায় জলা শাসক, িড় াম মেহাদেয়র
সে লনকে  িড় াম জলার সােথ মি পিরষদ িবভােগর এক িভিডও কনফাের  অ ি ত হেব। উ  িভিডও কনফােরে
িসিনয়র সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ,  ড. মাঃ শাম ল আেরিফন মেহাদয় উপি ত থেক েয়াজনীয়
িদকিনেদশনা দান করেবন।

            
                   এমতাব ায়, উ  িভিডও কনফােরে  যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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দী  মার িসংহ
সহকারী কিমশনার
ফান: ০৫৮১-৬২৪০২

ইেমইল:
acictkurigram@yahoo.com

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র।
২) িলশ পার, িড় াম।
৩) িসিভল সাজন, িড় াম।
৪) অিতির  জলা শাসক (সািবক)/(রাজ ) ও অিতির  জলা ািজে ট, িড় াম।
৫) ...........................................................................................
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), ........................., িড় াম।
৭) সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল), ..................., িড় াম।
৮) িনবাহী েকৗশলী, নসেকা, িড় াম ( ােক বিণত িভিডও কনফাের  চলাকালীন িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত

১



করার জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা)।
৯) নজারত ড  কােল র, িড় াম।
১০) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
১১) সহকারী কিমশনার (সকল),..................... শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ।
১২) সহকারী াব াপক, িব িসএল, িড় াম ( ােক বিণত িনরবি  ই ারেনট িনি ত করার জ  িবেশষভােব
অ েরাধ করা হেলা)।
১৩) সহকারী া ামার, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম (তােক িভিডও কনফােরি ং িসে ম চা  রাখার জ
অ েরাধ করা হেলা) ।
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