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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় 
 

�ম অিধদ�র 
িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম।

 
www.dol.chittagongdiv.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.১০২.৫০.০০১.২১.১৫০২ তািরখ: 
 ১৭ নেভ�র ২০২১

২ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: কণ ��লী �পপার িমলস িল:, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত� �জলা এ �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ (িস.িব.এ) িনধ �ারণী িনব �াচন

অ��ান �সে�।

             আপিন অবগত আেছন �য, আগামী ৩০/১১/২০২১ি�. তািরেখ কণ ��লী �পপার িমলস িল: এ �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ

(িসিবএ) িনধ �ারণী িনব �াচন অ�ি�ত হেব। �ালট �পপারসহ িনব �াচন সং�া� অ�া� আ�সাংিগক খরচ িমটােনার জ� ৪,০০০/-(চার

হাজার) টাকা �েয়াজন। িনব �াচেনর �গাপনীয়তা ও িনরেপ�তা বজায় রাখার �ােথ � উ� অথ � এ দ�র ক��ক পিরেশাধ করেত হেব িবধায়

উে�িখত পিরমাণ টাকা আগামী ২৪/১১/২০২১ি�. তািরেখর মে� অ� দ�ের নগদ �দান করার জ� আপনােক অ�েরাধ করা হেলা।

িনব �াচেনর পর খরেচর িববরণী আপনােক জানােনা হেব।

১৭-১১-২০২১

�ব�াপনা পিরচালক, কণ ��লী �পপার িমলস িল:, চ�েঘানা, কা�াই, 

রা�ামা� পাব �ত� �জলা।

এস এম এনা�ল হক

পিরচালক ও �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়�

�ফান: ০৩১-৭২৩২৫৮

ইেমইল: directorctg1@gmail.com

�ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.১০২.৫০.০০১.২১.১৫০২/১ তািরখ: 
 

২ অ�হায়ণ ১৪২৮

১৭ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � অ�িলিপ ��রণ করা হল (�জ��তার িভি�েত নয়) 

 
১) মহাপিরচালক, �ম অিধদ�র 

 
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, চ��াম

 ৩) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, রা�ামা�
 

৪) �িলশ �পার, রা�ামা� পাব �ত� �জলা।
 

৫) �িতম�ী মেহাদেয়র একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় (মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
 

৬) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব , সিচেবর দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
 ৭) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত� �জলা।

 
৮) অিফসার ইনচাজ�, কা�াই থানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত� �জলা (উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর সদয় অবগিতর জ�)

 
৯) জনাব �মা: �রেজায়া�ল কিরম, অিফস সহকারী, পিরচালেকর দ�র, িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�)

 
১০) সভাপিত ও সাধারণ স�াদক, �কিপএম �িমক কম �চারী পিরষদ, �রিজ: নং চ�-২৬২১, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত�
�জলা।
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১১) সভাপিত ও সাধারণ স�াদক, কণ ��লী �পপার িমলস এম�য়ীজ ইউিনয়ন, �রিজ: নং চ�-০৮, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত�

�জলা।
 

১২) সভাপিত ও সাধারণ স�াদক , �কিপএম িল: ওয়াক�াস � ইউিনয়ন, �রিজঃ নং চ�-২৭৫০, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত�
�জলা।

 
১৩) অিফস কিপ।

১৭-১১-২০২১

এস এম এনা�ল হক 
 পিরচালক ও �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়�


