
 
 

 ২৬.০৯.০০০০.১০১.১৩.০১৭.১১-১৮৬                : ১৮-০২-২০২৬  

 

বফলয়ঃ ফাাংরাদদ চা বফাদড েয বচয়াযম্যান দদয দাবয়ত্ববায স্তান্তয ও গ্রণ।  
 
 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ১১-০২-২০১৬ তাবযদেয ০৫.১৩২.০১৯.০০.০০.০০৮.২০১৫-১৫৭/১(৫০) নাং প্রজ্ঞান এফাং ফাবণজয 

ভন্ত্রণারদয়য ১৭-০২-২০১৬ তাবযদেয ২৬.০০.০০০০.০৯০.১৯.০৪০.১৬-৩৭ নাং প্রজ্ঞাদন ফাাংরাদদ বনাফাবনীয কভ েকতো বফএ-৩০৫৬ 

বভজয বজনাদযর বভাঃ াবপনুর ইরাভ, এনবডব, বএব-বক ফাাংরাদদ চা বফাদড েয বচয়াযম্যান দদ বপ্রলদণ বনদয়াগ কযায় এফাং 

ফাাংরাদদ চা বফাদড েয বচয়াযম্যান দদ বপ্রলদণ কভ েযত ফাাংরাদদ বনাফাবনীয কভ েকতো বফএ-২৪১১ বভজয বজনাদযর আজভর কফীয, 

ওএব, বএব-বক ফাাংরাদদ বনাফাবনীদত প্রতযাফতেদনয বনবভদে ফাাংরাদদ চা বফাদড েয ১৮-০২-২০১৬ তাবযদেয 

বফটিবফ/২৬.০৯.০০০০.১০১.১৩.০১৭.১১-১৮৫(২২) নাং স্মাযকমূদর ফাাংরাদদ চা বফাদড েয বচয়াযম্যান দদয দাবয়ত্ব দত অফমুক্ত কযায় 

বনম্নস্বাক্ষযকাযীগণ অদ্য ১৮-০২-২০১৬ তাবযে অযাদে ফাাংরাদদ চা বফাদড েয বচয়াযম্যান এয দাবয়ত্ববায মথাক্রদভ স্তান্তয ও গ্রণ 

কযরাভ। 

দাবয়ত্ববায স্তান্তযকাযী কভ েকতো                             দাবয়ত্ববায গ্রণকাযী কভ েকতো 

 স্বাক্ষরিত/-                                                                             স্বাক্ষরিত/- 

আজভর কফীয, ওএব, বএব, 

বভজয বজনাদযর 

বফএ-২৪১১ 

বচয়াযম্যান  

 

 বভাঃ াবপনুর ইরাভ, এনবডব, বএব 

বভজয বজনাদযর 

বফএ-৩০৫৬ 

বচয়াযম্যান  

 

স্মাযক নাং-বফটিবফ/২৬.০৯.০০০০.১০১.১৩.০১৭.১১-১৮৬(২৪)                           তাবযেঃ ১৮-০২-২০১৬  
 

দয় অফগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুবরব বপ্রবযত দরা (বজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নদ): 
 

০১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ/মুখ্য বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম োরয়, ঢাকা।  

০২। ববনয়য বচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা।  

০৩। ববনয়য বচফ, জন বফবাগ, যাষ্ট্রবতয কাম োরয়/ প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণারয়/ ফাবণজয ভন্ত্রণারয়/ ব,এ,ও স্ত্র ফাবনী বফবাগ, ঢাকা।  

০৪। বভজয বজনাদযর আজভর কফীয, ওএব বএব।  

০৫। বভজয বজনাদযর বভাঃ াবপনুর ইরাভ, এনবডব, বএব, বচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ চা বফাড ে, চট্টগ্রাভ।  

০৬। অবতবযক্ত বচফ (এববড/প্রান), জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা।  

০৭। ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত বচফ, ফাবণজয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা।  

০৮। উ-বচফ, (উর্ধ্েতন বনদয়াগ-৩ অবধাো), জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা।  

০৯। ববনয়য বদেভ এনাবরষ্ট, বএবব, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।  

১০। প্রধান বাফ যক্ষণ কভ েকতো, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, এইচ বফ এপ ব বফন, পুযানা ল্টন, ঢাকা।  

১১। প্রধান বাফ যক্ষণ কভ েকতো, ফাবণজয ভন্ত্রণারয়, ৮৩/বফ, বনউ ার্কেরায বযাড, বভৌচাক টাওয়ায, ভাবরফাগ, ঢাকা।  

১২। ববনয়য অথ ে বনয়ন্ত্রক (বনা ফাবনী), ঢাকা বনাবনফা, ঢাকা।  

১৩। অথ ে বনয়ন্ত্রক (বনা), বফতন-১, ঢাকা বনাবনফা, ঢাকা/ অথ ে বনয়ন্ত্রক (বনা), বফতন-২, ঢাকা বনাবনফা, ঢাকা।  

১৪। উ-বযচারক (বাফ ও অথ ে), ফাাংরাদদ চা বফাড ে, চট্টগ্রাভ।  

১৫। ব এ টু, বচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ চা বফাড ে, চট্টগ্রাভ। বচয়াযম্যান ভদাদদয়য দয় অফগবতয জন্য।  

১৬। বএটু, দস্য (অথ ে ও ফাবণজয)/ (গদফলণা ও উন্নয়ন), ফাাংরাদদ চা বফাড ে, চট্টগ্রাভ। দস্য ভদাদদয়য দয় অফগবতয জন্য।  

১৭। ব এ টু, বচফ, ফাাংরাদদ চা বফাড ে, চট্টগ্রাভ।  

১৮। গাড ে পাইর।        

(নুযাত সুরতানা) 

                                                        বচফ (বাযপ্রাপ্ত)   

                                      ফাাংরাদদ চা বফাড ে, চট্টগ্রাভ।  

                                                    বপানঃ ০৩১-৬৮২০৯৬  

                     ই-বভইরঃ secretary@teaboard.gov.bd 


