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২৯ আি ন ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

          বাংলােদশ চা বাড, ধান কাযালয়, চ াম এর িনে া  কমচািরেদর ােদর নােমর বিণত শাখায় বদলী করা
হেলা।

িমক নং নাম ও পদবী বতমােন কমরত শাখা বদলী ত শাখা
০১ জনাব ফা ক হােসন

অিফস সহকারী কাম-
কি উটার অপােরটর

সং াপন শাখা পিরক না শাখা

০২ জনাব মাঃ আরাফাত
চৗ রী 
অিফস সহকারী কাম-
কি উটার অপােরটর

সং াপন শাখা -

০৩ জনাব মাক দা আ ার 
অিফস সহকারী কাম-
কি উটার অপােরটর

সং াপন শাখা িহসাব শাখা

            যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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মাহা দ াহ রী
সিচব

ন র: ২৬.০৯.০০০০.১০১.১৯.০০২.১৭.৪৮৯/১ তািরখ: ২৯ আি ন ১৪২৫
১৪ অে াবর ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) উপ পিরচালক (পিরক না), পিরক না দ র, বাংলােদশ চা বাড

১



২) ধান িহসাব র ণ কমকতা , িহসাব শাখা, বাংলােদশ চা বাড
৩) শাসিনক কমকতা , সং াপন শাখা, বাংলােদশ চা বাড
৪) জনাব মাঃ রািজ ল হাসান, জনসংেযাগ ও মক াণ কমকতা, বাংলােদশ চা বাড, চ াম। বাংলােদশ চা বােডর
ওেয়বসাইেট কােশর জ ।
৫) িপএ  সদ  (অথ ও বািণজ ), বাংলােদশ চা বাড, চ াম। সদ  মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৬) িপএ  সদ  (গেবষণা ও উ য়ন), বাংলােদশ চা বাড, চ াম। সদ  মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৭) জনাব ফা ক হােসন, অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর, বাংলােদশ চা বাড, চ াম।
৮) জনাব মাঃ আরাফাত চৗ রী, অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর, বাংলােদশ চা বাড, চ াম।
৯) জনাব মাক দা আ ার, অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর, বাংলােদশ চা বাড, চ াম।
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মাহা দ াহ রী
সিচব
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