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ট্রাস্টি বফার্ড েয ৭১তভ বায স্টফজ্ঞস্টি 
 

  

আস্টদষ্ট র্ে আনায দে অফগস্টতয জন্য জানার্না মার্ে বম, আগাভী ২২ আগস্ট ২০১৬স্টরিঃ বাভফায স্টফকার ৪.৩০ ঘটিকাে 

ট্রাস্টি বফার্ড েয ৭ ১তভ বা ধভ ে স্টফলেক ভন্ত্রণারর্েয ভাননীে ভন্ত্রী ও বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্িয ভাননীে বেোযম্যান অধ্যক্ষ ভস্টতউয 

যভান ভর্াদর্েয বাস্টতর্ে তাঁযই ফা বফর্নয অস্টপকর্ক্ষ (২৫, বফইস্টর বযাড, ঢাকা)  অনুস্টিত র্ফ। উক্ত বাে ানুগ্র 

উস্টিস্টতয জন্য ম্মাস্টনত ট্রাস্টিবৃন্দর্ক অনুর্যাধ কযা মার্ে।   
 

 

বায আর্রােযসূেী 

 

১। স্টফগত ৭০তভ বায কাম েস্টফফযণী স্টনস্টিতকযণ এফং স্টদ্ধান্তমূর্য ফাস্তফাস্টেত কার্জয অগ্রগস্টতয ম োর্রােনা।  

২। ট্রাস্টস্টর উ-কস্টভটিয বায কাম েস্টফফস্টযণী অনুর্ভাদন ংক্রান্ত। 

৩। ট্রাস্টস্টর ২০১৬-১৭ অর্ থ বছস্টরর বাস্টেট ংক্রান্ত। 

         ৪। স্টফস্টফধ। 
        

 
 

 

 

 
                         

                              আনাযই একাভত্ম,  

           

 
 

 

স্বাক্ষররত:- 

১০.০৮.২০১৬ 

 

(জেদত্ত ফড়ুো) 

স্টেফ 

  বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাি। 
 

  সূত্র : ১৬.০৬.০০০০.০০০.০০.০১২.১৬-                                                                              তাস্টযখ : ১০.০৮.২০১৬স্টর:। 
 

অনুগ্রপূফ েক উস্টিস্টতয জন্য স্টফর্ল আভন্ত্রণিঃ 

 

১। ভাননীে ভারপ্রাপ্ত স্টেফ, ধভ ে স্টফলেক ভন্ত্রণারে, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরার্দ যকায, ফাংরার্দ স্টেফারে, ঢাকা ভর্াদের্ক উক্ত  

    বাে উস্টিত থাকায জন্য আস্টদষ্ট র্ে স্টফনীতবার্ফ অনুর্যাধ কযা র্রা।  

২। প্রকল্প স্টযোরক (যুগ্ম-স্টেফ), প্যার্গাডা স্টবস্টত্তক প্রাক-প্রাথস্টভক স্টক্ষা প্রকল্প, ভর্াদের্ক উক্ত বাে উস্টিত থাকায জন্য আস্টদষ্ট  

    র্ে স্টফনীতবার্ফ অনুর্যাধ কযা র্রা।  
 

দে অফগস্টত ও প্রর্োজনীে ব্যফিা গ্রর্ণয জন্য অনুস্টরস্ট বপ্রযণিঃ 

১। ভাননীে ভন্ত্রীয একান্ত স্টেফ, ধভ ে স্টফলেক ভন্ত্রণারে, ঢাকা। 

২। সহকারী সরিব (সংস্থা), ধভ ে স্টফলেক ভন্ত্রণারে, ঢাকা। 

৩। জনংর্মাগ কভ েকতো, ধভ ে স্টফলেক ভন্ত্রণারে, ঢাকা। 

  (টিস্টব কযার্ভযা  স্টফস্টবন্ন ইস্টেক্ট্ররিক্স ও রপ্রন্ট স্টভস্টডোে প্রোর্যয প্রর্োজনীে ব্যফিা গ্রর্নয জন্য অনুর্যাধ কযা র্রা)।                                                              

            

 
(জেদত্ত ফড়ুো) 

স্টেফ 

বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাি। 

স্টফতযণিঃ  
 

১। স্টভ. সূি ভূলণ ফড়ুো, ভাননীে বাই-বেোযম্যান, বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাি।  

২। স্টভ. দোর কুমার ফড়ুো, ম্মাস্টনত ট্রাস্টি, বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাি। 

৩। স্টভর্ ফাস্টন্ত োকভা, ম্মাস্টনত ট্রাস্টি, বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাি।  

৪। স্টভ. দীক স্টফকা োকভা, ম্মাস্টনত ট্রাস্টি, বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাি।  

৫। স্টভ. ভং কয স্টেং বেৌধুযী, ম্মাস্টনত ট্রাস্টি, বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাি।  

৬। স্টভ. বখ ভংরা, ম্মাস্টনত ট্রাস্টি, বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাি।  

৭। অস্টপ নস্টথ। 

 

10.08.2016খ্রি: 


