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২৮ কািত�ক ১৪২৬

িবষয়: সদর দ�র ক� �ক িনধ �ািরত সমেয়র মে� মিহলা উ�য়ন অ�িবভােগর মািসক অ�গিতর �িতেবদন ��রণ সং�া�।

�ম. �জলার নাম উপেজলার নাম

১
ময়মনিসংহ

ঈ�রগ�
ভা�কা
ি�শাল

�গৗরী�র
হা�য়াঘাট
গফরগ�ও

২ িকেশারগ� সদর
�িলয়ারচর

৩ জামাল�র ইসলাম�র
সিরষাবাড়ী

৪ রাজবাড়ী সদর
বািলয়াকাি�

৫ িসরাজগ�
সদর

�বল�িচ
কামারখ�
রায়গ�

৬ িদনাজ�র সদর
খানসামা
িবরল

৭ গাইবা�া ��রগ�
সদর

৮ চাঃনবাবগ� সদর
িশবগ�

৯ বর�না সদর
বামনা

আমতলী
১০ �ন�েকানা সদর
১১ ��ীগ� �নগর
১২ প�গড় সদর
১৩ মা�রা সদর

   উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, সদর দ�েরর �ারক নং- ৪৭.৬২.০০০০.৫১৬.১৬.১২১.০৯.৫ তািরখ - ১১/০৬/২০১৮ ি��া� �েল
মিহলা উ�য়ন অনিবভাগ�� উপেজলাস�েহর মািসক অ�গিতর �িতেবদন সংি�� �জলার উপপিরচালকেদর মা�েম ২৫ তািরেখর মে� মিহলা
উ�য়ন অ�িবভােগ ��রণ করার িনেদ �শনা �দান করা হয়। িক� কিতপয় �জলার মািসক �িতেবদন �িতিনয়ত তািগদ �দওয়া সে�ও িনধ �ািরত সমেয়
��রণ করা হে� না। এ ছাড়া, িক� �জলা হেত িনয়িমত �িতেবদন ��রণ করা হয় না। অে�াবর/২০১৯ মােসর মািসক �িতেবদন ২৮/১০/২০১৯
তািরখ পয �� িন�বিণ �ত ১৮� �জলার ৩৫� উপেজলা হেত পাওয়া যায়িন। এর ফেল মিহলা উ�য়ন অ�িবভােগর মািসক �িতেবদন যথাসমেয় �তির
করা ��হ হেয় পেড়েছ।



১৪ িঝনাইদহ সদর
১৫ �িম�া �া�ণপাড়া
১৬ বা�রবান সদর
১৭ ক�বাজার সদর
১৮ �িড়�াম িচলমারী

       
             এমতাব�ায়, মিহলা উ�য়ন অ�িবভাগ এর মািসক �িতেবদন িনধ �ািরত সমেয়র মে� ��রণ না করার যথাযথ �া�া আগামী ৭ (সাত)
কায �িদবেসর মে� সদর দ�ের ��রণ করার জ� িনেদ �শ �দান করা হেলা। এ ছাড়া,  মিহলা উ�য়ন অ�িবভাগ এর মািসক অ�গিতর �িতেবদন
�িতমােসর ২৫ তািরেখর মে� ২৫ তািরখ সরকাির �� বা সা�ািহক �� থাকেল তার �ব �বত� কায �িদবেসর মে� সদর দ�েরর মিহলা উ�য়ন
অ�িবভােগ ��রণ িনি�ত করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

১৩-১১-২০১৯

উপপিরচালক, িবআরিডিব, সংি�� �জলা,..........................।

আব�র রিশদ
পিরচালক

�ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৬
ফ�া�: +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drfs@brdb.gov.bd

�ারক ন�র: ৪৭.৬২.০০০০.৫১৯.১৬.০০১.১৮.৫/১(৩) তািরখ: ২৮ কািত�ক ১৪২৬

১৩ নেভ�র ২০১৯
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালেকর একা� সিচব,বাংলােদশ প�ী উ�য়ন �বাড � ( মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় �াতােথ �।
২) উপপিরচালক, ��া�ািমং শাখা, বাংলােদশ প�ী উ�য়ন �বাড �। ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা।
৩) উপপিরচালক, িবআরিডিব, �জলা দ�র ( মউ�� সকল �জলা)।

১৩-১১-২০১৯

আফসানা �হােসন 
উপপিরচালক


