
 

 

প্রে বফজ্ঞবি 

জাতীয় প্রবাক্তা অবধকায ংযক্ষণ অবধদিরযয ফাজায তদাযবকিঃ 

বফববন্ন অযারধ ২৫টি েবতষ্ঠানরক ১.৯০ রক্ষ টাকা জবযভানা 

 

২৫ এবের ২০১৬ 

 

 ফাবণজয ভন্ত্রণারয়াধীন জাতীয় প্রবাক্তা অবধকায ংযক্ষণ অবধদিরযয বফবাগীয় ও প্রজরা কাম যাররয়য ৬ জন কভ যকতযায 

প্রনতৃরে ভয়ভনবং, চট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, প্রপনী, যাজাী ও াফনায় আজ ফাজায তদাযবক কযা য়। 

 

 চট্টগ্রাভ প্রজরা কাম যাররয়য কাযী বযচারক প্রভাাম্মদ পরয়জ উল্লায প্রনতৃরে চট্টগ্রারভয াবরয ও াাড়তরী থানায় 

৫টি েবতষ্ঠানরক ১,১০,০০০/- (এক রক্ষ দ াজায) টাকা, যাজাী বফবাগীয় কাম যাররয়য কাযী বযচারক অপূফ য অবধকাযীয 

প্রনতৃরে যাজাীয া ভখদুভ ও প্রফায়াবরয়া থানায়  ৩টি েবতষ্ঠানরক ১৭,০০০/- (রতয াজায) টাকা, ভয়ভনবং প্রজরা  

কাম যাররয়য কাযী বযচারক প্রভািঃ জাাঙ্গীয আররভয  প্রনতৃরে ভয়ভনবং দয উরজরায় ৪টি েবতষ্ঠানরক ১৫,৫০০/- 

(রনয াজায াঁচত) টাকা, াফনা প্রজরা কাম যাররয়য কাযী বযচারক মুাম্মদ াানুজ্জাভারনয  প্রনতৃরে াফনা দয 

উরজরায় ৩টি েবতষ্ঠানরক ২২,০০০/- (ফাই াজায) টাকা, প্রপনী প্রজরা কাম যাররয়য কাযী বযচারক প্রভািঃ াহ্ প্রায়াইফ 

বভয়ায প্রনতৃরে প্রপনী দয উরজরায় ৪টি েবতষ্ঠানরক ১৬,০০০/- (প্রলার াজায) টাকা ও কক্সফাজায প্রজরা কাম যাররয়য কাযী 

বযচারক প্রভািঃ া আররভয  প্রনতৃরে কক্সফাজায দয উরজরায় ৬টি েবতষ্ঠানরক ৯,৫০০/- (নয় াজায াঁচত) টাকা    

অস্বাস্থ্যকয বযরফর খাদ্য-ণ্য ততযী, রণ্যয প্রভাড়রক এভআযব প্ররখা না থাকা, খাদ্য রণ্য বনবলদ্ধ দ্ররেয বভশ্রণ, প্রভয়াদ উত্তীণ য 

ণ্য ফা ঔলধ বফক্রয়, ফাটখাযা ফা ওজন বযভাক মরন্ত্র কাযচুবয অযারধ জবযভানা আরযা ও আদায় কযা য়।  

 

 আজরকয ৬টি ফাজায তদাযবকরত ২৫টি েবতষ্ঠানরক প্রভাট ১,৯০,০০০/- (এক রক্ষ নব্বই াজায) টাকা জবযভানা 

আরযা ও আদায় কযা য়। তদাযবককারর রচতনতা বৃবদ্ধয ররক্ষয বরপররট ও প্যাম্পররট বফতযণ কযা রয়রে। ংবিষ্ট 

প্রজরা োন, প্রজরা পুবর, ভৎস্য কভ যকতযা, স্যারনটাযী ইন্সরক্টয , ফাজায কভ যকতযা 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, বআইবি/েধান ফাতযা ম্পাদক, ফা, ঢাকা। 

৩। পুবর কবভনায, ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও যাজাী।  

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

৫। প্রজরা োক, ভয়ভনবং, চট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, প্রপনী, যাজাী ও াফনা। 

৬। পুবর সুায, ভয়ভনবং, চট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, প্রপনী, যাজাী ও াফনা। 

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 যি পুবর োটাবরয়ান, উত্তযা, ঢাকা।  


