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 পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড � 
�ধান কায �ালয়, রা�ামা� 

(www.chtdb.gov.bd) 

পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড � এর মািসক উ�য়ন পয �ােলাচনা (৪থ �) সভার কায �িববরণী 

�ানঃ  কণ ��লী সে�লন, পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড �, রা�ামা� 

তািরখঃ  ১১/১২/২০১৯ ি�ঃ, �ধবার 

সময়ঃ সকল ১১.৩০ টায়  

সভাপিতঃ  জনাব শাহী�ল ইসলাম (�� সিচব), ভাইস-�চয়ার�ান, পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড �, রা�ামা� 

২। সভায় উপি�ত সংি�� কম �কত�া�ে�র তািলকাঃ পিরিশ� ‘ক’ (�া�েরর �মা�সাের �দখােনা হল) 

৩। সভার ��েত সভাপিত �বােড �র উপি�ত সকল সদ� ও কম �কত�ােদর �াগত জানান। সভাপিতর অ�মিত�েম সদ�-বা�বায়ন গত 

০৭/১০/২০১৯ ি�ঃ তািরেখ অ�ি�ত মািসক উ�য়ন পয �ােলাচনা ২য় সভার কায �িববরণী পাঠ কেরন এবং কােরা �কান সংেশাধন না থাকায় তা 

�ঢ়করণ করা হয়। অতঃপর িব�ািরত আেলাচনাে� িনে� বিণ �ত িস�া�স�হ �হীত হয়ঃ- 

�ঃ

মঃ 

িবষয় আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী 

৩.১ পাব �ত� চ��াম 

উ�য়ন �বােড �র জ� 

উ�য়ন সহায়তা  

�কাড নং-

(২২১০০১১০০) ও 

পাব �ত� চ��াম 

উ�য়ন সহায়তা  

�কাড নং- 

(২২১০০০৯০০) এর 

আওতায় �হীত 

ি�ম ও �ক� 

স�েহর মািসক 

অ�গািত 

পয �ােলাচনা 

িনব �াহী �েকৗশলী’র �িতিনিধ রা�ামা� জানান �য, ২০১৯-২০২০ অথ �বছের 

�কাড নং- ২২১০০১১০০ এর আওতায় �মাট চলমান ি�েমর ১৭৬�। ন�ন 

ি�েমর সং�া ১০৭�। নেভ�র/১৯ি�ঃ পয �� চলিত ি�েমর �ভৗত কােজর 

অ�গিত ৪২%। �কাড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় �মাট চলমান ও ন�ন 

�ক� সং�া ৩২�। �মাট বরা� ৩২৬৯.১৯ ল� টাকা। ত�ে� ৪৫০.০০ ল� 

টাকা �য় হেয়েছ। �ভৗত কােজর অ�গিত ৪০%। চলিত অথ � বছেরর বরা� ও 

আিথ �ক ল��মা�া অ�যায়ী �ক�/ি�েমর বা�ব অ�গিত কম হওয়ায় সভাপিত 

অসে�াষ �কাশ কেরন। িডেস�েরর মে� আিথ �ক ও �ভৗত কােজর অ�গিত 

বাড়ােত হেব মেম � িনব �াহী �েকৗশলী’র �িতিনিধেক িনেদ �শ �দন। 

িনব �াহী �েকৗশলী’র �িতিনিধ খাগড়াছিড় জানান �য, �কাড নং-২২১০০১১০০ এর 

আওতায় চলমান ি�েমর সং�া ১২৮�। ন�ন ি�েমর ১০১�। �মাট বরা� 

২৬০০.০০ ল� টাকা। �ভৗত কােজর অ�গিত ৪২.৮৯%। �কাড নং-

২২১০০০৯০০ এর আওতায় �মাট চলমান �কে�র সং�া ৩২�। �ভৗত কােজর 

অ�গিত ৩৫%। চলিত অথ � বছেরর ল��মা�া অ�যায়ী �ক�/ি�েমর বা�ব 

অ�গিত কম হওয়ায় িডেস�েরর মে� অ�গিত সে�াষজনক হাের বাড়ােত হেব 

মেম � িনব �াহী �েকৗশলী’র �িতিনিধেক িনেদ �শ �দন।  

িনব �াহী �েকৗশলী বা�রবান জানান �য,  ২০১৯-২০২০ অথ � বছের �কাড নং-

২২১০০১১০০ এর আওতায় �মাট চলমান ি�েমর সং�া ২৩৮�। ন�ন ি�েমর 

সং�া ৪৩�। নেভ�র/১৯ি�ঃ পয �� ১২৪৯.১০ ল� টাকা �য় হেয়েছ। �ভৗত 

কােজর অ�গিত ৪৯%। �কাড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় �মাট চলমান 

�ক� সং�া ৫০�। নেভ�র/১৯ি�ঃ পয �� ৩৮৭.৬২ ল� টাকা �য় হেয়েছ। 

�ভৗত কােজর অ�গিত ২২.৯৪%।  

সভাপিত ২০১৯-২০২০ অথ �বছের �কাড নং- ২২১০০১১০০ এর আওতায় চলিত 

�ক�/ি�েমর বা�ব ও আিথ �ক অ�গিত িডেস�েরর মে� ল��মা�া অ�যায়ী 

বাড়ােত হেব মেম � িনব �াহী �েকৗশলীগণেক িনেদ �শ �দন।   

১। িডেস�েরর মে� 

বা�রবানসহ 

রা�ামা� ও 

খাগড়াছিড় �জলার 

জ� িনধ �ািরত �কাড 

নং-২২১০০১১০০ ও 

�কাড নং-

২২১০০০৯০০ এর 

আওতায় সকল 

উ�য়ন�লক 

কম �কাে�র বা�ব ও 

আিথ �ক অ�গিত 

সে�াষজনক  হাের 

বাড়ােত হেব মেম � 

িস�া�। 

 

 

 

১।  সদ�-

বা�বায়ন 

২। িনব �াহী 

�েকৗশলী 

(রা�ামা�/বা�র 

বান/খাগড়াছ) 

 

পাব �ত� চ��াম অ�েলর আথ �-সামািজক �ক� 

৩.২ কমলা ও িম� 
ফসল চাষ �ক� 
�সে�। 

�ক� পিরচালক বেলন �য, ২০১৯-২০২০ অথ �বছের  বরা� অ�যায়ী ৬০.০০ ল� 
টাকা িজও পাওয়া �গেছ। চলিত অথ �বছের ৮০জন উপকারেভাগী িনব �াচন 
কায ��ম চলমান আেছ। ইেতামে� বািষ �ক কম �-পিরক�না �ণয়েনর কাজ স�� 
হেয়েছ। সভাপিত বেলন, কম �-পিরক�না অ�যায়ী উপকারেভাগী িনব �াচন কায ��ম 
অিত�ত স�� করেত হেব মেম � �ক� পিরচালকেক িনেদ �শ �দন।  

১।  বািষ �ক কম �-
পিরক�না অ�যায়ী 
উপকারেভাগী 
িনব �াচন কায ��ম 
অিত�ত স�� 
করেত হেব।   

১। �ক� 
পিরচালক/ 
িফ� �ােনজার 

http://www.chtdb.gov.bd/


২০১৯-২০২০ অথ � বছের মািসক উ�য়ন পয �ােলাচনা (৪থ �) সভার কায �িববরণী ১১ িডেস�র, ২০১৯ 
  2 

 

৩.৩ রাবার বাগান 
�ব�াপনা 
ইউিনেটর রাবার 
উৎপাদন �ি� ও 
উপকারেভাগীেদর 
সামািজক �িবধািদ 
উ�য়ন �ক�, 
পাব �ত� চ��াম 
উ�য়ন �বাড �, 
রা�ামা�। 

�ক� পিরচালেকর �িতিনিধ জানান �য, িবগত অথ �বছের বরা� অ�যায়ী 
উপকারেভাগীেদর মােঝ রাবার চারা ও সার িবতরণ করা হেয়েছ। এ �কে�র 
কায ��ম তরাি�ত করার জ� �কে� িনেয়ািজত কম �কত�া/কম �চারীগণ মাঠ 
পয �ােয় িনয়িমত তদারিক করা হে�। চলিত অথ �বছের ল��মা�া অ�যায়ী রাবার 
চারা সং�েহর কায ��ম �ি�য়াধীন আেছ। �জনােরল �ােনজার বেলন এ 
�ক�েক �টকসই করার লে�� এ �ক� পাশাপািশ িবক� িহসােব ন�ন �ক� 
�হণ করা বা�নীয় সভােক অবিহত কেরন। সভাপিত এ িবষেয় �েয়াজনীয় 
�ব�া �হেণর জ� �জনােরল �ােনজারেক িনেদ �শ �দন।   

১। এ �ক� 
পাশাপািশ িবক� 
িহসােব ন�ন ন�ন 
�ক� �হেণর জ� 
কায �কর পদে�প 
�হণ করেত হেব।   

১। �ক� 
পিরচালক 
২। �জনােরল 
�ােনজার (ভাঃ) 
৩। �ক� িফ� 
�ােনজার 

৩.৪ পাব �ত� চ��াম 
অ�েল ত� ও 
�যাগােযাগ ��ি� 
িভি�ক দ� জনবল 
�ি�র মা�েম 
আ�কম �সং�ান 
�ি�করণ 

�ক� পিরচালক সভায় উপি�ত না থাকায় পরবত�েত এ �কে�র বা�ব 
অ�গিতর স�েক� আেলাচনা করা হেব মেম � সভাপিত সভােক জানান। 

১। পরবত�েত সভায় 
এ �কে�র 
কায ��েমর অ�গিত 
স�েক� আেলাচনা 
হেব। 

১। �ক� 
পিরচালক 

পিরক�না কিমশন ক��ক অ�েমািদত �ক� 
৩.৫ পাব �ত� চ��াম 

এলাকায় �টকসই 
সামািজক �সবা 
�দান �ক�  

�ক� পিরচালেকর �িতিনিধ জানান �য, ২০১৯-২০২০ অথ � বছেরর �মাট বরা� 
১২৩৭৮.০০ ল� টাকা। ত�ে� নেভ�র/১৯ ি�ঃ পয �� ৩০৫২.৬০ ল� টাকা 
�য় হেয়েছ। বা�ব অ�গিত ৩৯% এবং আিথ �ক অ�গিত ২৪.৬৬%। িতন 
পাব �ত� �জলায় অে�াবর-িডেস�র/১৯ ি�ঃ পয �� সমেয় ৩০০� স�সািরত ন�ন 
পাড়ােক� িনম �াণ কায ��ম চলমান। ৮৮০� পাড়ােক� �মরামেতর কাজ চলমান। 
সভাপিত এ �কে�র কায ��ম চলিত বছেরর ল��মা�া অ�যায়ী যােত  

১। অবিশ� 
�ক��েলােত 
�সালার �ােনল 
�াপেনর কায ��ম 
স�� করেত হেব।  

১। �ক� 
পিরচালক 
২। �ক� 
�ব�াপক 
৩। �জলা �ক� 
�ব�াপক 
(সকল) 

৩.৬ পাব �ত� চ��াম 
অ�েলর অন�সর 
জনেগা�ীর 
আয়বধ �ক কম ��চী 
িহেসেব উ�ত 
জােতর ব�শ 
উৎপাদন �ক� 

�ক� পিরচালক জানান �য, ২০১৯-২০২০ অথ �বছেরর বরা� ২৬৭.০০ ল� টকা। 
ত�ে� ৫৪.৮১ ল� টাকা �য় হেয়েছ। আিথ �ক অ�গিত ২৫%। ১২২২০ জন 
উপকারেভাগীর �েত�েকর ১ একর ব�শ বাগােনর জ� সার িবতরণ করা হেব। 
ব�শজাত �� সাম�ী ৮০জন উে�া�ােক �িশ�ণ �দান করা হেব।  

১। ২০১৯-২০২০ 
অথ �বছের কম �-
পিরক�না অ�যায়ী 
উপকারেভাগীেদর 
মােঝ সার 
িবতরণসহ 
�িশ�েণর কায ��ম 
অিত�ত �� করেত 
হেব। 

১। �ক� 
পিরচালক 
২। িফ� 
�ােনজার 
(সকল) 

৩.৭ পাব �ত� চ��ােমর 

�ত�� এলাকায় 

িম� ফল চাষ 

�ক� সং�া� 

�ক� পিরচালক জানান �য, ২০১৯-২০২০ অথ � বছের সময়িভি�ক কম �-

পিরক�না অ�যায়ী �ষক যাচাই বাছাই করা হে�। িডিপিপ অ�যায়ী িবগত 

বছের �রাপন�ত চারা িনিবড় পয �েব�েণর জ� �কে� িনেয়ািজত 

কম �কত�া/কম �চারীেদর মা�েম িনয়িমত তদারিক করা হে�। িতিন আেরা িতন 

পাব �ত� �জলায় ৬৫� পািনর উৎস এবং ৬৫� মােক�ট �সড িনম �াণ করা হেব মেম � 

সভােক জানান। সভাপিত এ �কে�র সকল িনম �াণ কাজ অিত�ত স�� করেত 

হেব মেম � �ক� পিরচালকেক িনেদ �শ �দন। 

১। পািনর উৎস ও 

মােক�ট িনম �াণ কাজ 

অিত�ত স�� 

করেত হেব। 

১। �ক� 

পিরচালক 

২। সহকারী �ক� 

পিরচালক 

(সকল) 

 

৩.৮ পাব �ত� চ��াম 

�ত�� এলাকায় 

উ� �ে�র মসলা 

চাষ �ক� 

�ক� পিরচালক জানান �য, ২০১৯-২০২০ অথ �বছের এ �কে�র বরা� ১০০৭.০০ 

ল� টাকা।  চলিত অথ �বছের কম �পিরক�না �ণয়েনর কায ��ম স�� হেয়েছ। 

িতন পাব �ত� �জলায় ১০০০ জন উপকারেভাগী িনব �াচন স�� হেয়েছ। মাঠ 

পয �ােয় �ষেকর যাচাই বাছাই কাজ চলমান আেছ।  অতঃপর সভাপিত ২০১৯-

২০২০ অথ �বছেরর উপকারেভাগী যাচাই বাচাই কাজ অিত�ত স�� করেত হেব 

মেম � �ক� পিরচালকেক িনেদ �শ �দন। 

১। ২০১৯-২০২০ 

অথ �বছেরর 

উপকারেভাগী যাচাই 

বাচাই কাজ অিত�ত 

স�� করেত হেব।  

১। �ক� 

পিরচালক 

২। সহকারী �ক� 

পিরচালক(সকল) 

 

৩.৯ পাব �ত� চ��ােমর 

�ত�� অ�েলর 

অ��ল ও �াি�ক 

�ক� পিরচালক জানান �য,  এ পয �� িতন পাব �ত� �জলায় ৬৭০� গাভী িবতরণ 

করা হেয়েছ। ২০১৯-২০২০ অথ � বছের বরা� ৩১০.০০ ল� টাকা। বরা� 

অ�যায়ী চলিত অথ �বছের িতন পাব �ত� �জলায় ৩৮০� গাভী িবতরণ করা হেব।  

১। ২০১৯-২০২০ 

অথ �বছেরর �ট�ার 

কায ��ম অিত�ত 

১। �ক� 

পিরচালক 
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পিরবােরর নারী 

উ�য়ন গাভী পালন 

�ক� 

�ট�ার কায ��ম �ি�য়াধীন আেছ। সভাপিত ২০১৯-২০২০ অথ �বছেরর �ট�ার 

কায ��ম অিত�ত স�� করেত হেব মেম � �ক� পিরচালকেক িনেদ �শনা �দন।  

স�� করেত হেব। 

৩.১০ রাংগামা� পাব �ত� 

�জলার উপেজলা 

সদেরর সােথ 

�যাগােযাগ 

উ�য়েনর লে�� 

�ামীণ সড়ক 

অবকাঠােমা 

িনম �াণ।  

�ক� পিরচালেকর �িতিনিধ জানান �য, চলিত অথ �বছের রাংগামা� পাব �ত� 

�জলার উপেজলা সদেরর সােথ �যাগােযাগ উ�য়েনর লে�� �ামীণ সড়ক 

অবকাঠােমা িনম �াণ �কে�র আওতায় �মাট বরা� ১.০০ ল� টাকা। 

নেভ�র/১৯ি�ঃ পয �� �ভৗত কােজর অ�গিত ৭২%। সভাপিত এ �কে�র কােজর 

�ণগত মান যােত �ক থােক �সজ� িনয়িমত কােজর তদারিক করেত হেব মেম � 

িনব �াহী �েকৗশলী’র �িতিনিধেক িনেদ �শ �দন।  

 

১। কােজর �ণগত 

মান যােত �ক থােক 

�সজ� িনয়িমত মাঠ 

পয �ােয় তদারিক 

করেত হেব 

১। সদ� 

বা�বায়ন 

২। সদ� 

পিরক�না 

৩। �ক� 

পিরচালক ও 

িনব �াহী �েকৗশলী 

রা�ামা� 

৩.১১ খাগড়াছিড় পাব �ত� 

�জলার িবিভ� 

উপেজলার �ত�� 

জনপেদর সােথ 

উপেজলা সদেরর 

�যাগােযাগ 

�নটওয়াক� গেড় 

�তালার লে�� 

�ামীণ অবকাঠােমা  

�ক� পিরচালেকর �িতিনিধ বেলন, ২০১৯-২০২০ অথ �বছের বরা� ১.০০ ল� 

টাকা। �ভৗত কােজর অ�গিত ৬৬%। এ �কে�র রা�ার িনম �াণ কাজ চলমান 

আেছ। সভাপিত বেলন, ২০১৯-২০২০ অথ �বছের �ক� কােজর �ণগত মান 

িনি�ত করার লে�� সংি�� কম �কত�ােক মাঠ পয �ােয় িগেয় �ক� কায ��ম 

িনয়িমত তদারিক করেত হেব �ক� পিরচালক ও িনব �াহী �েকৗশলীেক িনেদ �শ 

�দান কেরন।  

১। �কে�র কােজর 

�ণগত মান িনি�ত 

করার লে�� সংি�� 

কম �কত�ােক �ক� 

কায ��ম িনয়িমত 

তদারিক করেত হেব 

১। সদ� �শাসন 

২। সদ� 

বা�বায়ন 

৩। �ক� 

পিরচালক ও 

িনব �াহী �েকৗশলী 

খাগড়াছিড় 

৩.১২ বা�রবান পাব �ত� 

�জলার িবিভ� 

উপেজলায় �ামীণ 

সড়ক অবকাঠােমা 

িনম �াণ �ক� 

এ �কে�র �ক� পিরচালক জানান �য, ২০১৯-২০২০ অথ � বছের বরা� 

১০০০.০০ ল� টাকা। নেভ�র/১৯ি�ঃ পয �� ৫৫.০০ ল� টাকা �য় হেয়েছ। এ 

�কে�র আওতায়  অ�িভি�ক রা�া ও িনম �াণ কায ��ম চলমান আেছ।  চলিত 

অথ �বছের �ভৗত কােজর অ�গিত ২০%। সভাপিত অ�িভি�ক রা�া ও �ীজ 

িনম �াণ কাজ�েলা �ণগত মান �ক রাখার লে�� মাঠ পয �ােয় িনয়িমত �ক� 

পিরদশ �ন করেত হেব।  

১। অ�িভি�ক রা�া 

ও �ীজ িনম �াণ 

কাজ�েলা �ণগত 

মান �ক রাখার 

লে�� মাঠ পয �ােয় 

িনয়িমত �ক� 

পিরদশ �ন করেত 

হেব। 

১। সদ� 

বা�বায়ন 

২। �ক� 

পিরচালক ও 

িনব �াহী �েকৗশলী 

বা�রবান 

৩.১৩ বা�রবান পাব �ত� 

�জলায় প�ী 

অবকাঠােমা উ�য়ন 

�ক� 

এ �কে�র �ক� পিরচালক জানান �য, ২০১৯-২০২০ অথ � বছেরর বরা� 

৭৭৩.০০ ল� টাকা। ত�ে� নেভ�র/১৯ি�ঃ পয �� ১৭৯.০০ ল� টাকা �য় 

হেয়েছ। বা�ব অ�গিত ৩২%। এ �কে�র আওতায় বা�রবান িবিভ� উপেজলায় 

রা�া ও �ীেজর কাজ চলমান আেছ। সভাপিত এ �কে�র কােজর �ণগত মান 

�ক রাখার লে�� মাঠ পয �ােয় সংি�� কম �কত�া মাঠ পয �ােয় িনয়িমত পিরদশ �ন 

করেত হেব।   

১। ২০১৯-২০২০ 

অথ �বছেরর �কে�র 

কােজর �ণগত মান 

�ক রাখার লে�� 

সংি�� কম �কত�া 

মাঠ পয �ােয় িনয়িমত 

পিরদশ �ন করেত 

হেব।   

১। সদ� (সকল) 

২। �ক� 

পিরচালক ও 

িনব �াহী �েকৗশলী 

বা�রবান 

৩.১৪ বা�রবান পাব �ত� 

�জলার �রায়াংছিড় 

উপেজলার সদর 

হেত �মা উপেজলা 

পয �� প�ী সড়ক 

িনম �াণ 

�ক� পিরচালক জানান �য, ২০১৯-২০২০ অথ �বছের বরা� ১০৯৭.০০ ল� টাকা। 

নেভ�র/১৯ি�ঃ পয �� ২৪.০০ ল� টাকা। �ভৗত কােজর অ�গিত ২৮%। এ 

�কে�র রা�ার কাজ চলমান আেছ বেল সভােক অবিহত কেরন।  সভাপিত 

�বােড �র আওতায় বা�বায়নাধীন সকল উ�য়ন�লক কম �কাে�র আিথ �ক ও �ভৗত 

কেজর অ�গিত যােত সাম�� থােক �সিবষেয় �খয়াল করেত হেব মেম � সকল 

�ক� পিরচালক ও িনব �াহী �েকৗশলীগণেক িনেদ �শ �দন। 

১। �বােড �র আওতায় 

বা�বায়নাধীন সকল 

উ�য়ন�লক 

কম �কাে�র আিথ �ক 

ও �ভৗত কেজর 

অ�গিত যােত 

সাম�� থােক 

�সিবষেয় �খয়াল 

করেত হেব।  

১। �ক� 

পিরচালক 
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আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভায় আেলািচত ও �হীত িস�া�স�হ যথাযথভােব অ�সরণ করার িনেদ �শনা �দান�ব �ক 

উপি�ত সকলেক আ�িরক ধ�বাদ �াপন কের সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।    

  

                                                                                                                                    �া/-১১/১২/১৯ 

                              (শাহী�ল ইসলাম)  
              (�� সিচব) 
                 ভাইস-�চয়ার�ান 

                                                                                                                                       পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড � 
                                                                                                                                       �ফান- ০৩৫১-৬২২৯৬ 

                                                                                                                              ই-�মইলঃ vc@chtdb.gov.bd   
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          ২৬ অ�হায়ন ১৪২৬ 
�ারক নং-২৯.২৩১.০০৬.১০.০০.২৯.২০১৭-১৩৮৫                                                                          তািরখঃ------------------- 

          ১১ িডেস�র ২০১৯ 
অ�িলিপ সদয় �াতােথ � ও কায �ােথ � (�জ��তার �মা�সাের নয়) 

১। ভাইস-�চয়ার�ান, পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড �, রা�ামা�      

২। সদ�-অথ �/সদ�-�শাসন/সদ�-পিরক�না, পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড �, রা�ামা� 

৩। �ক� পিরচালক, পাব �ত� চ��াম অ�েলর অন�সর জনেগা�ীর আয়বধ �ক কম ��চী িহেসেব উ�ত জােতর ব�শ উৎপাদন �ক�/�ক� 

পিরচালক, পাব �ত� চ��াম অ�েল ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িভি�ক দ� জনবল �ি�র মা�েম আ�কম �সং�ান �ি�করণ �ক�/�ক� 

পিরচালক, রাবার বাগান �ব�াপনা ইউিনেটর রাবার উৎপাদন �ি� ও উপকারেভাগীেদর �িবধািদ উ�য়ন �ক�/�ক� পিরচালক, পাব �ত� 

চ��াম এলাকায় �টকসই সামািজক �সবা �দান �ক�/�ক� পিরচালক,পাব �ত� চ��ােমর �ত�� অ�েলর অ��ল ও �াি�ক পিরবােরর 

নারী উ�য়েন গাভী পালন �ক�, পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড �, রা�ামা� 

৪। িনব �াহী �েকৗশলী, পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড �, রা�ামা�/খাগড়াছিড়/বা�রবান 

৫। �জনােরল �ােনজার (ভাঃ �াঃ), িসএমইউ, পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড �, খাগড়াছিড় 

৬। বা�রবান পাব �ত� �জলার �রায়াংছিড় উপেজলা সদর হেত �মা উপেজলা সদর পয �� প�ী সড়ক িনম �াণ/�ক� পিরচালক, বা�রবান 

পাব �ত� �জলার �ামীণ সড়ক অবকাঠােমা িনম �াণ/�ক� পিরচালক, বা�রবান পাব �ত� �জলায় প�ী অবকাঠােমা উ�য়ন �ক�, পাব �ত� চ��াম 

উ�য়ন �বাড �, বা�রবান/�ক� পিরচালক, খাগড়াছিড় পাব �ত� �জলার িবিভ� উপেজলায় �ত�� জনপেদর সােথ উপেজলা সদেরর �যাগােযাগ 

�নটওয়াক� গেড় �তালার লে�� �ামীণ সড়ক অবকাঠােমা িনম �াণ �ক�, পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড �, খাগড়াছিড়/�ক� পিরচালক, রা�ামা� 

পাব �ত� �জলার উপেজলা সদেরর সােথ �যাগােযাগ উ�য়েনর লে�� �ামীণ সড়ক অবকাঠােমা িনম �াণ �ক�/�ক� পিরচালক, �য়ালক-লামা 

সড়েকর টংকাবতী-ফলতলী বাজার-িচিনপাড়া পয �� রা�া িনম �াণ �ক�, পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড �, রা�ামা�/ পাব �ত� চ��াম �ত�� 

এলাকায় উ� �ে�র মসলা চাষ �ক�/�ক� পিরচালক, পাব �ত� চ��াম এলাকায় িম� ফল চাষ �ক�, পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড �, 

রা�ামা�/�ক� পিরচালক, কমলা ও িম� ফসল চাষ �ক�, পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড �,রা�ামা� 

৭। উপসিচব/িহসাব র�ণ কম �কত�া/সহকারী সিচব/জনসংেযাগ কম �কত�া/গেবষণা কম �কত�া (বা�বায়ন)/বােজট ও অিডট অিফসার/গেবষণা 

কম �কত�া (পিরক�না), পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড �, রা�ামা� 

৮। অিফস কিপ। 

                                                                                                                                              

           �া/১১/১২/১৯ 

                       (�মাহা�দ হা�ন-অর-রশীদ) 
                                            (উপসিচব)                      

                     সদ� বা�বায়ন   
                  পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড � 

              �ফানঃ ০৩৫১-৬৩২৮৬ 
                   ই-�মইলঃ mi@chtdb.gov.bd 


