
 

 

প্রে বফজ্ঞবি 

জাতীয় প্রবাক্তা অবধকায ংযক্ষণ অবধদিরযয ফাজায তদাযবকিঃ 

বফববন্ন অযারধ ৩৪টি েবতষ্ঠানরক ২.০৫ রক্ষ টাকা জবযভানা 

 

২৭ এবের ২০১৬ 

 

 ফাবণজয ভন্ত্রণারয়াধীন জাতীয় প্রবাক্তা অবধকায ংযক্ষণ অবধদিরযয বফবাগীয় ও প্রজরা কাম যাররয়য ১১ জন কভ যকতযায প্রনতৃরে 

ঢাকা ভানগয, প্রগাারগঞ্জ, নযবংদী, চট্টগ্রাভ, ঞ্চগড়, নওগাঁ, কুবিয়া, খুরনা, বররট ও চাঁদপুরয আজ ফাজায তদাযবক কযা য়। 

 

 ঢাকা বফবাগীয় কাম যাররয়য কাযী বযচারক ানাজ সুরতানায প্রনতৃরে ঢাকা ভানগযীয প্রতজগাঁও এরাকায় রেয প্রভাড়রক 

এভআযব প্ররখা না থাকা  ও প্রভয়াদ উত্তী ণ য ে বফক্ররয়য  অযারধ আর-আবভন প্রেডা যপ্রক ১৫,০০০/- (রনয াজায) টাকা, রেয 

প্রভাড়রক এভআযব প্ররখা না থাকা য অযারধ বফবভল্লা প্রেডা যরক ১০,০০০/- (দ াজায) টাকা এফং অস্বাস্থ্যকয বযরফর খাদ্য-ে 

ততযীয অযারধ ববআইব গ্যারাযীরক ২০,০০০/- (বফ াজায) টাকা প্রভাট ৪৫,০০০/- (পঁয়তাবল্ল াজায) টাকা জবযভানা আরযা ও 

আদায় কযা য়। 

 

অন্যবদরক ঢাকা বফবাগীয়  কাম যাররয়য কাযী বযচারক পাবভনা আক্তারযয  প্রনতৃরে ঢাকা ভানগযীয প্ররযফাংরা নগয  

এরাকায় প্রভয়াদ উত্তীণ য ে বফক্ররয়য  অযারধ যনাপ্রক ৫,০০০/- (াঁচ াজায) টাকা ও রেয প্রভাড়রক এভআযব প্ররখা না থাকা য 

অযারধ মুবরভ সুইট এন্ড বডাট যরভন্টার রক  ১০,০০০/- (দ াজায) টাকা প্রভাট ১৫,০০০/- (রনয াজায) টাকা জবযভানা 

আরযা ও আদায় কযা য়।  

  

 চট্টগ্রাভ বফবাগীয় কাম যাররয়য কাযী বযচারক বফকা চন্দ্র দারয  প্রনতৃরে চট্টগ্রারভয আকফয া  থানায় ৩টি েবতষ্ঠানরক 

৫০,০০০/- (ঞ্চা াজায) টাকা, প্রগাারগঞ্জ প্রজরা কাম যাররয়য কাযী বযচারক াবভভ াারনয প্রনতৃরে প্রগাারগঞ্জ দয উরজরায় 

২টি েবতষ্ঠানরক ৫,০০০/- (াঁচ াজায) টাকা, নযবংদী প্রজরা কাম যাররয়য কাযী বযচারক মুাম্মদ যায়ান কুদ্দুরয প্রনতৃরে নযবংদী 

দয উরজরায় ৩টি েবতষ্ঠানরক ১১,০০০/- (এগায াজায) টাকা, ঞ্চগড় প্রজরা কাম যাররয়য কাযী বযচারক প্রভািঃ াান -আর-

ভারুরপয প্রনতৃরে ঞ্চগড় দয উরজরায় ৭টি েবতষ্ঠানরক ২৫,০০০/- (বচ াজায) টাকা, নওগাঁ প্রজরা কাম যাররয়য কাযী বযচারক 

প্রভািঃ আব্দুর জব্বায ভন্ড প্ররয প্রনতৃরে নওগাঁ এয ভারদফপুয  উরজরায় ২টি েবতষ্ঠানরক ১৩,০০০/- (প্রতয াজায) টাকা, কুবিয়া প্রজরা 

কাম যাররয়য কাযী বযচারক প্রভািঃ ফবন আবভরনয প্রনতৃরে কুবিয়া দয উরজরায় ২টি েবতষ্ঠানরক ৫,৫০০/- (াঁচ াজায াঁচত) টাকা, 

খুরনা প্রজরা কাম যাররয়য কাযী বযচারক বকদায াীনুয আররভয  প্রনতৃরে খুরনায ডুমুবযয়া উরজরায় ৩টি েবতষ্ঠানরক ৮,০০০/- 

(আট াজায) টাকা, বররট প্রজরা কাম যাররয়য কাযী বযচারক প্রদফানন্দ বনায প্রনতৃরে বরররটয বফশ্বনাথ উরজরায় ৫টি েবতষ্ঠানরক 

১৫,০০০/- (রনয াজায) টাকা এফং চাঁদপুয প্রজরা কাম যাররয়য কাযী বযচারক প্রদফাীল যারয়য প্রনতৃরে চাঁদপুয দয উরজরায় ২টি 

েবতষ্ঠানরক ১৩,০০০/- (প্রতয াজায) টাকা ১,৪৫,৫০০/- (এক রক্ষ পঁয়তাবল্ল াজায াঁচত) টাকা অস্বাস্থ্যকয বযরফর খাদ্য-ে 

ততযী, রেয প্রভাড়রক এভআযব প্ররখা না থাকা, রেয মূরেয তাবরকা েদ যন না কযা, প্রভয়াদ উত্তীণ য ে ফা ঔলধ বফক্রয়, প্রফায মূরেয 

তাবরকা ংযক্ষণ ও েদ যন না কযা , তদঘ যয বযভারয কারম য ব্যফহৃত বযভাক বপতারত কাযচুব ও খাদ্যরেয বনবলদ্ধ দ্ররব্যয বভশ্ররণয 

অযারধ জবযভানা আরযা ও আদায় কযা য়। 

 

 আজরকয ১১টি ফাজায তদাযবকরত ৩৪টি েবতষ্ঠানরক প্রভাট ২,০৫,৫০০/- (দুই রক্ষ াঁচ াজায াঁচত) টাকা জবযভানা আরযা 

ও আদায় কযা য়। তদাযবককারর রচতনতা বৃবদ্ধয ররক্ষয বরপররট ও প্যাম্পররট বফতযণ কযা রয়রে। ংবিি প্রজরা োন, আভ যড 

পুবর ব্যাটাবরয়ান ও প্রজরা পুবর, স্যারনটাযী ইন্সরক্টয, ফাজায কভ যকতযা, ভৎস্য কভ যকতযা, বল্প ও ফবণক বভবত, বযরফ অবধদিরযয 

দস্য ও কযাফ এফ তদাযবক কারম য ায়তা েদান করয। 

 

স্বাক্ষবযত/- 

 (আপরযাজা যভান) 

কাযী বযচারক 

অনুবরব (প্রজযষ্ঠতায বববত্তরত নয়): 
 

১। ভাবযচারক, ম যা ফ/বফটিবব/ফাংরারদ প্রফতায/কৃবল বফণন অবধদিয/ভৎস্য অবধদিয, ঢাকা। 

২। েধান তথ্য কভ যকতযা, বআইবড/েধান ফাতযা ম্পাদক, ফা, ঢাকা। 

৩। পুবর কবভনায, ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, যংপুয ও বররট।  

৪। বযচারক (বনউজ), ফাংরারদ প্রফতায আগাযগাঁও, ঢাকা। 

৫। প্রজরা োক, ঢাকা ভানগয, প্রগাারগঞ্জ, নযবংদী, চট্টগ্রাভ, ঞ্চগড়, নওগাঁ, কুবিয়া, খুরনা, বররট ও চাঁদপুয। 

৬। পুবর সুায, ঢাকা ভানগয, প্রগাারগঞ্জ, নযবংদী, চট্টগ্রাভ, ঞ্চগড়, নওগাঁ, কুবিয়া, খুরনা, বররট ও চাঁদপুয। 

৭। ববনয়য বচরফয একান্ত বচফ, ফাবণজয ভন্ত্রণারয়, ঢাকা (ববনয়য বচফ ভরাদরয়য দয় অফগবতয জন্য)। 

৮। জনংরমাগ কভ যকতযা, ফাবণজয ভন্ত্রণারয়, ঢাকা (ভাননীয় ভন্ত্রীয দয় অফগবতয জন্য)। 

৯। অবধনায়ক ১, আভ যড পুবর ব্যাটাবরয়ান, উত্তযা, ঢাকা।  


