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১৪ ভা  ১৪২৯

িবষয:় িবিব   বসিতবসিত   িদবসিদবস --২০২২২০২২   উপলেউপলে   র িনকায়রিনকায়  লখ ালখ া   জমাদানজমাদান   সেসে ।।
: ম নালেয়র ারক নং ২৫.০০.০০০০.০৫৩.০২৩.০০৫.২০২০.১৯৯ তািরখ ২৩ আগ ,২০২২

উপেরা  িবষয় ও
 ে র ি েত জানােনা যাে  য, িত বছেরর ায় এবারও আগামী ৩রা অে াবর, ২০২২ িব  বসিত িদবস-২০২২
 উদযাপন করা হেব। এবােরর িব  বসিত িদবস-২০২২ এর িতপা  িবষয় হে - Mind the gap. Leave
No One and No Place Behind । িদবস  উদযাপন উপল  রিনকা কােশর িনিমে
” কািভড-১৯”, “জলবা  পিরবতন”, “সংঘাতময় িব ”এর আেলােক  এবং িতপা েক াধা  িদেয়
িনব / ব / লখা আহবান করা যাে । 

এমতব ায়, নগর উ য়ন অিধদ েরর আ হী কমকতাগনেক িতপা  িবষেয়র উপর/ এ িবষেয়র সােথ সংি
িনব / ব  লখা স হ ছিবসহ সেবা  ৩ া (.doc file, Nikosh Font, Font Size 12, Line
spacing 1.15) আগামী ০৭/৯/২০২২ তািরেখর মে  িন া রকারীর ই- মইেল
(uday2104@yahoo.com) জমাদােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।

২৯-৮-২০২২

িবতরণ :
১) িসিনয়র কমকতা , নগর উ য়ন অিধদ র, ঢাকা
২) িসিনয়র ানার  আ িলক অিফস, নগর উ য়ন 
অিধদ র
৩) ধান কাযালেয়র কমকতা
৪) ানার, িনং এ  ড েমে শন সল, নগর উ য়ন 
অিধদ র (দ েরর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হল)।
৫) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র 
(দ েরর না শ বােড কােশর জ )।

উদয় শংকর দাস
িসিনয়র ানার

ফান: ২২৩৩৫১২৭২
ইেমইল: uday2104@yahoo.com
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) াট িলিপকার(িপএ), পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

২৯-৮-২০২২
মা ার আলম 

শাসিনক কমকতা

. ২


