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সভার নািটশ

িবষয়: বাংলােদেশরবাংলােদেশর  এলিডিসএলিডিস (LDC)  (LDC) থেকথেক  উ রেণরউ রেণর  যাগ তাযাগ তা  অজেনরঅজেনর  ঐিতহািসকঐিতহািসক
সাফলসাফল   উদযাপনউদযাপন  সং ােসং াে   শাভাযা াশাভাযা া  সফলসফল  করারকরার  লেলে   গিঠতগিঠত  কিমিটরকিমিটর  সভায়সভায়
উপি িতউপি িত  সংেগসংেগ । ।

       
       উপযু  িবষেয় বাংলােদেশর এলিডিস (LDC) থেক উ রেণর যাগ তা অজেনর
ঐিতহািসক সাফল  উদযাপেনর জন  আগামী ২২.০৩.২০১৮ তািরেখ অনুি তব  শাভাযা া
সফল করার লে  গিঠত কিমিটর এক সভা অিতির  সিচব ( শাসন) মেহাদেয়র সভাপিতে
আগামী ০৮-০৩-২০১৮ তািরখ সকাল ১০.৩০ ঘিটকায় ম ণালেয়র সে লন কে  (ক
নং-৩২৩, ভবন নং-৬, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা) অনুি ত হেব। 

উ  সভায়  যথাসমেয় উপি ত থাকার জন  িনেদশ েম অনুেরাধ করা হেলা।

আেলাচ  িবষয়:
০১. ব ানার/ ফ নু
০২. ব া ডপািট
০৩.িট শাট ও ক াপ
০৪. িবিবধ

৭-৩-২০১৮

মাঃ আবলু আিমন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৪০৫৫০
ফ া :

ইেমইল: sasadmin1@msw.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ ( জ তার মা সাের নয়) 
১) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, সমাজকল াণ ম ণালয়
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২) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) অিতির  সিচব, বােজট, কায ম ও মলূ ায়ন অ িবভাগ, সমাজকল াণ ম ণালয়
৪) যু সিচব, বােজট ও ব ব াপনা, সমাজকল াণ ম ণালয়
৫) িনবাহী সিচব, িনবাহী সিচব এর দ র, বাংলােদশ জাতীয় সমাজকল াণ পিরষদ
৬) উপসিচব, শাসন-১ অিধশাখা, সমাজকল াণ ম ণালয় ( ১৫ জেনর আপ ায়েনর ব ব া হেণর
অ েরাধ সহ)
৭) উপসিচব, গেবষণা, কাশনা ও মলূ ায়ন শাখা, সমাজকল াণ ম ণালয়
৮) উপ-সিচব, িনরাপ া ০২, জন িনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়( সভায় আগত সদ  বেৃ র গািড়
সহ েবেশর অ মিত সহ)
৯) জনাব শখ হািমম, পিরচালক, জাতীয় িতব ী উ য়ন ফাউে ডশন
১০) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, সমাজকল াণ ম ণালয়
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