
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

মা, বা রবান পাবত  জলা 
ruma.bandarban.gov.bd 

ারক ন র- ০৫.৪২.০৩৯১.০০১.12.০39.20.207     তািরখ:       
 

িবষয়:  খা বা ব কম িচর াগ অিফসার িহেসেব িনেয়াগ দান  
 

: 1। খা বা ব কম িচ নীিতমালা-2017 
2। মা উপেজলা খা বা ব কিম র 18/04/2020 তািরেখর সভার িস া  

 

 

উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত পি  অ েলর দির  জনসাধারণেক ে  খা  সহায়তা দান ও ি  

িনি ত করার উে ে  খা  বা ব কম িচ নীিতমালা-২০১৭ এর আেলােক মা উপেজলার িনে া  ইউিনয়নস েহর জ  

পাে বিণত কমকতাগণেক াগ অিফসার িহেসেব িনেয়াগ করা হেলা:  
 

1। পাই  ইউিনয়ন  :  জনাব মা ন বম, উপসহকারী িষ কমকতা, মা,  
মাবাইল ন র- 01556741699 

2। মা সদর ইউিনয়ন :  জনাব িতমল ত া, উপসহকারী িষ কমকতা, মা,  
মাবাইল ন র- 01553007838 

3। রমা ী াংশা ইউিনয়ন :  জনাব মংিসং অং মামা, উপসহকারী িষ কমকতা, মা,  
মাবাইল ন র- 01556547971 

4। গােলং া ইউিনয়ন :  জনাব চািল  মামা, উপসহকারী িষ কমকতা, মা,  
মাবাইল ন র- 01823701644 

 
াগ অিফসারগণ চিলত িনয়েম তার দ র হেত এ/িডএ া  হেবন। 

 
                   18/04/2020 

( মা: শাম ল আলম) 
পিরিচিত ন র- 16809 

উপেজলা িনবাহী অিফসার ও 
সভাপিত 

উপেজলা খা বা ব কিম  
মা, বা রবান পাবত  জলা 

ফান-0361-91015 
ই মইল- unoruma@mopa.gov.bd 

জনাব ..................................................... 
উপসহকারী িষ কমকতা ও াগ অিফসার 
খা বা ব কম িচ, মা, বা রবান পাবত  জলা 
 

ারক ন র- ০৫.৪২.০৩৯১.০০১.12.০39.20.207     তািরখ:       
 

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
 

1) জলা শাসক, বা রবান পাবত  জলা 
2) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, মা, বা রবান পাবত  জলা 
3) জলা খা  িনয় ক, বা রবান পাবত  জলা 
4) উপেজলা িষ অিফসার, মা, বা রবান পাবত  জলা 
5) উপেজলা িহসাব র ণ অিফসার, মা, বা রবান পাবত  জলা 
6) উপেজলা খা  িনয় ক, মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
                     18/04/2020 

( মা: শাম ল আলম) 
উপেজলা িনবাহী অিফসার  ও 

সভাপিত 

       5 বশাখ 1427 
18 এি ল 2020 

       5 বশাখ 1427 
18 এি ল 2020 


