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নম্বয : ২৯.৩১.২০৮৪.০০৭.০৬.০০৪.১৮-১৩৪                                                                                    তারযখ: ০৪/০২/২০১৯ 

বায বনাটি  

 
াফ বতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব ‘‘রযচারনা বফার্ ব’’ এয ২০১৮-২০১৯ অথ ব ফছরযয ৩য় বা আগাভী ২৫/০২/২০১৯ তারযখ বযাজ বাভফায বফরা 

১১.০০ ঘটিকায় বফারর্ বয যাঙ্গাভাটিস্থ  প্রধান কাম বাররয়য ‘বফার্ বরুভ’ -এ অনুরিত রফ। উক্ত বায় বারতত্ব কযরফন বফারর্ বয ভাননীয় বচয়াযম্যান                      

জনাফ নফ রফক্রভ রকরায রিপুযা, এনরর্র।  

 উক্ত বায় ম্মারনত কর দস্যরক মথাভরয় উরস্থত থাকায জন্য অনুরযাধ জানারনা ররা। 

আররাচযসূচী : 

১। গত ১৭/১০/২০১৮ তারযরখ অনুরিত বফার্ ব বায কাম বরফফযণী াঠ ও অনুরভাদন                                  ; 

২। ২০১৮-২০১৯ অথ ব ফছরয াফ বতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব কর্তবক ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পমূরয জানুয়ারয’১৯ ম বন্ত ভরয়য অগ্রগরত 

ম বাররাচনা; 

৩।                য়     র্ ব                         , ২০১৮ (    )           ; 

৪। রফরফধ। 

    , গত ১৭/১০/২০১৮ তারযরখ অনুরিত বফার্ ব বায কাম বরফফযণীয  -                 (           )       ১৪/০২/২০১৯         

                 য় ই-  ই /                                   । 

 

 
 

কাম বারথ ব রফতযণ (রজযিতায ক্রভানুারয নয়) : 
 

১। বাই-বচয়াযম্যান, াফ বতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব, যাঙ্গাভাটি।  
২। দস্য-অথ ব/দস্য-রযকল্পনা/দস্য-ফাস্তফায়ন, াফ বতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব, যাঙ্গাভাটি।  
৩। মুখ্য রনফ বাী কভ বকতবা, াফ বতয চট্টগ্রাভ আঞ্চররক রযলদ, যাঙ্গাভাটি। াফ বতয চট্টগ্রাভ আঞ্চররক রযলদ কর্তবক ভরনানীত একজন প্ররতরনরধরক উক্ত 

বায় উরস্থত থাকায জন্য অনুরযাধ জানারনা ররা। 

৪। াফ বতয চট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণাররয়য        , াফ বতয চট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরারদ রচফারয়, ঢাকা। 

৫। বজরা প্রাক, যাঙ্গাভাটি/ফান্দযফান/খাগড়াছরড় াফ বতয বজরা। 

৬। মুখ্য রনফ বাী কভ বকতবা, াফ বতয বজরা রযলদ, যাঙ্গাভাটি/াফ বতয বজরা রযলদ, ফান্দযফান/াফ বতয বজরা রযলদ, খাগড়াছরড়। 

যাঙ্গাভাটি/ফান্দযফান/খাগড়াছরড় াফ বতয বজরা রযলদ কর্তবক ভরনানীত একজন উযুক্ত প্ররতরনরধরক উক্ত বায় উরস্থত থাকায জন্য অনুরযাধ 

জানারনা ররা। 

৭। প্রকল্প রযচারক, াফ বতয চট্টগ্রাভ অঞ্চররয অনগ্রয জনরগািীয আয়ফধ বক কভ বসূচী রারফ উন্নত জারতয ফাঁ উৎাদন প্রকল্প/াফ বতয চট্টগ্রারভয 

প্রতযন্ত এরাকায় বারায প্যারনর স্থারনয ভাধ্যরভ রফদ্যযৎ যফযা প্রকল্প/াফ বতয চট্টগ্রাভ অঞ্চরর তথ্য ও বমাগারমাগ প্রযুরক্ত রবরিক দক্ষ জনফর 

সৃরিয ভাধ্যরভ আত্ম-কভ বাংস্থান সৃরিকযণ প্রকল্প/াফ বতয চট্টগ্রাভ এরাকায় বেকই াভারজক বফা প্রদান প্রকল্প/                          

     ও                                    /যাফায ফাগান ব্যফস্থানা ইউরনরেয যাফায উৎাদন বৃরি ও উকাযরবাগীরদয াভারজক 

সুরফধা     য়           /াফ বতয চট্টগ্রারভয প্রতযন্ত 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 বতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব, 

যাঙ্গাভাটি/ফান্দযফান/         (প্রকল্প কাম বক্ররভয অগ্রগরত াওয়ায রয়ন্ট বপ্ররজরন্টরনয ভাধ্যরভ উস্থান কযায প্রস্তুরত উরস্থত থাকায 

জন্য)। 

৮। বজনারযর ম্যারনজায, যাফায ফাগান ব্যফস্থানা করভটি, খাগড়াছরড় (প্রকল্প কাম বক্ররভয অগ্রগরত াওয়ায রয়ন্ট বপ্ররজরন্টরনয ভাধ্যরভ উস্থান 

কযায প্রস্তুরত উরস্থত থাকায জন্য)। 

৯। রনফ বাী প্ররকৌরী, াফ বতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব, যাঙ্গাভাটি/ খাগড়াছরড়/ ফান্দযফান (প্রকল্প কাম বক্ররভয অগ্রগরত াওয়ায রয়ন্ট বপ্ররজরন্টরনয 

ভাধ্যরভ উস্থান কযায প্রস্তুরত উরস্থত থাকায জন্য)। 

১০।  উরচফ, াফ বতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফার্ ব, যাঙ্গাভাটি।  

নম্বয : ২৯.৩১.২০৮৪.০০৭.০৬.০০৪.১৮-১৩৪                                                                                    তারযখ: ০৪/০২/২০১৯ 

দয় জ্ঞাতারথ ব/কাম বারথ ব অনুররর বপ্রযণ কযা ররা - 
 

১। রচফ, াফ বতয চট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়,ফাাংরারদ রচফারয়, ঢাকা। একজন উযুক্ত প্ররতরনরধ   ভরনানয়ন প্রদানপূফ বক বায় অাংগ্ররণয 

রনরভি দয় রনরদ বনা প্রদারনয জন্য অনুরযাধ জানারনা ররা। 

২। রফবাগীয় করভনায, চট্টগ্রাভ রফবাগ, চট্টগ্রাভ। রতন াফ বতয বজরায বজরা প্রাকবৃন্দ দারধকাযফরর াফ বতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন বফারর্ বয রযচারনা 

বফারর্ বয দস্য ওয়ায় তাঁরদয উক্ত বায় বমাগদারনয দয় অনুভরত প্রদারনয জন্য অনুরযাধ জানারনা ররা। 
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