
 

                

াফ বত্য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব 

প্রধান কাম বারয় 

যাঙ্গাভাটি 
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    : ২৯.৩১.২০৮৪.০০৭.০৬.১৯৩.২০১৮ (৩য়   )-১০৬         ত্ারযখ : ৩০/০১/২০১৯ 

বায বনাটি 
   

এত্দ্বাযা ংরিষ্ট কলরয অফগরত্য জন্য জানালনা মালে বম, আগাভী ০৪/০২/২০১৯ ত্ারযখ বযাজ         বফরা ১১.০০ 

ঘটিকায়                য়          “       ” -এ বফালর্ বয ভারক ভন্বয় বা অনুরিত্ লফ।       য়               

               য়      (          য় )                   (      )।  

০২। উক্ত বায় ংরিষ্ট করলক মথাভলয় উরিত্ থাকায জন্য অনুলযাধ কযা লরা ।  

               : 

1) গ  ০৭/০১/২০১৯                  য়                     ও        ; 

2)                          , 

3)      । 

 

 
 

 

রফত্যণ : 
 
 

১।   দস্য-অথ ব/দস্য-রযকল্পনা/দস্য-ফাস্তফায়ন, াফ বত্য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব, যাঙ্গাভাটি। 

২।  প্রকল্প রযচারক, াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চলরয অনগ্রয জনলগািীয আয়ফধ বক কভ বসূচী রালফ উন্নত্ জালত্য ফাঁ উৎাদন 

প্রকল্প/াফ বত্য চট্টগ্রালভয প্রত্যন্ত এরাকায় বারায প্যালনর িালনয ভাধ্যলভ রফদ্যযৎ যফযা প্রকল্প/াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চলর ত্থ্য 

ও বমাগালমাগ প্রযুরক্ত রবরিক দক্ষ জনফর সৃরষ্টয ভাধ্যলভ আত্ম-কভ বংিান সৃরষ্টকযণ প্রকল্প/াফ বত্য চট্টগ্রাভ এরাকায় বেকই 

াভারজক বফা প্রদান প্রকল্প/                               ও                                    /যাফায 

ফাগান ব্যফিানা ইউরনলেয যাফায উৎাদন বৃরি ও উকাযলবাগীলদয াভারজক সুরফধা     য়           /াফ বত্য 

চট্টগ্রালভয প্রত্যন্ত এরাকায় রভশ্র পর চাল  প্রকল্প/বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক লামা সড়জকর টংকাবতী ইউননয়ন 

পনরষদ হজত ফুলতলী বাোর হজয় নিনন পাড়া বাোর পর্ যন্ত রাস্তা ও ব্রীে ননম যাণ প্রকল্প, াফ বত্য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব, 

যাঙ্গাভাটি/ফান্দযফান/  গ      (প্রকল্প কাম বক্রলভয অগ্রগরত্ াওয়ায লয়ন্ট বপ্রলজলন্টলনয ভাধ্যলভ উিান কযায 

প্রস্তুরত্ উরিত্ থাকায জন্য)। 

৩।    বজনালযর ম্যালনজায (       ), উচুঁভূরভ ফলন্দাফরস্তকযণ যাফায ফাগান ব্যফিানা ইউরনে, খাগড়াছরড়। 

৪।     রনফ বাী প্রলকৌরী, াফ বত্য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব, যাঙ্গাভাটি/ফান্দযফান/খাগড়াছরড়। 

৫।           , াফ বত্য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব, যাঙ্গাভাটি। 

৬।    কাযীরচফ/জনংলমাগ কভ বকত্বা/রাফ যক্ষণ কভ বকত্বা/গলফলণা কভ বকত্বা/ফালজে ও অরর্ে       , াফ বত্য চট্টগ্রা  

উন্নয়ন      বফার্ ব, যাঙ্গাভাটি। 

৭।    উ-কাযী প্রলকৌরী (মারিক)/প্রারনক কভ বকত্বা/এ  ে ইন্সলক্টয, াফ বত্য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব, যাঙ্গাভাটি। 

৮। নারজয, াফ বত্য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব, যাঙ্গাভাটি। ত্াঁলক বায় উরিত্ কভ বকত্বালদয আপ্যায়লনয প্রলয়াজনীয় ব্যফিা  

গ্রলণযজন্য অনুলযাধ কযা লরা। 

 
 

অনুররর দয় জ্ঞাত্ালথ ব : 

বাই-বচয়াযম্যান, াফ বত্য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব, যাঙ্গাভাটি।  

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

