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ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০১.২৫.০০৩.১৮.৩৪ তািরখ: 
০৬ ম ২০১৯

২৩ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় কমকতাকমকতা //কমচার ীেদরকমচার ীেদর   ব া িষকবািষক  ৬ ০৬ ০  ঘ াঘ া   িশ ণিশ ণ   সং াসং া   এি লএি ল //১৯১৯   মােসরমােসর   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সং াসং া
তািগদপতািগদপ  । ।

: ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০১.২৫.০০৩.১৮.৫ তািরখ: ২৩/১২/২০১৮ ি .।
ারক ন র:৪৭.৬২.০০০০.৬০১.২৫.০০৩.১৮.২৩ তািরখ: ০৬/০৩/২০১৯ ি .

          উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িবআরিডিব’র জলা ও উপেজলা দ ের কমরত কমকতা-কমচারীেদর
বছের ৬০ ঘ া িশ েণর আওতায় িতমােস িশ ণ দান শেষ পরবত  মােসর ৫ তািরেখর মে  িতেবদন রেণর জ  অ েরাধ করা
হয়। িক  ১৯  জলা দ র থেক িনধািরত সমেয় পাওয়া গেলও ৪৫  জলা (তািলকা সং ) থেক এি ল/২০১৯ মােসর িতেবদন
পাওয়া যায়িন। ফেল জলা পযায় থেক া  িতেবদন একী ত কের ম ণালেয় িতেবদন রেণ িবল  ঘটেছ। এেত িবআরিডিব’র
ভাব িত  হে । এ িবষেয় ২নং ারক েল ১ম তািগদপ  দান করা হেলও িনধািরত সমেয়র মে  তার জলা হেত বিণত িতেবদন
পাওয়া যায়িন। 

      এ অব ায়,  এি ল/২০১৯ মােসর িতেবদন আবি ক ভােব ০৭/০৫/২০১৯ ি : এর মে  িশ ণ িবভােগ ৗছােনা িনি তসহ  পরবত
 মাস স েহ িনধািরত সমেয়র মে  িতেবদন রণ িনি ত করার জ  নরায় তািগদ দান করা হেলা। থতায়, এর দায়-দািয়
সংি  জলার উপপিরচালেকর উপর বতােব।

সং ি : বণনা মাতােবক
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উপপিরচালক, িবআরিডিব, জলাদ র, (সকল)

মাঃ ইসমাইল হােসন
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৮
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drtraining@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০১.২৫.০০৩.১৮.৩৪/১(৭১) তািরখ: ২৩ বশাখ ১৪২৬
০৬ ম ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( শাসন/সেরজিমন/অথ ও িহসাব/পিরক না), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড
৩) উপপিরচালক, িবআরিডিব, জলাদ র, (সকল)
৪) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।
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মাঃ কাম ামান 
উপপিরচালক

১



৪৫ ‡Rjvi ZvwjKv 

  1.  cÂMo  

2.  VvKziMvuI 

3.  w`bvRcyi  

4.  bxjdvgvix  

5.  jvjgwbinvU   

6.  iscyi  

7.  RqcyinvU  

8.  wmivRMÄ  

9.  cvebv  

10.  bv‡Uvi  

11.  bIMuv  

12.  PuvcvBbeveMÄ   

13.  ivRkvnx 

14.  mvZÿxiv 

15.  bovBj 

16.  wSbvB`n  

17.  ev‡MinvU  

18.  h‡kvi  

19.  PzqvWv½v 

20.  ewikvj  

21.  SvjKvwV  

22.  wc‡ivRcyi  

23.  cUyqvLvjx 

24.  ei¸bv  

25.  XvKv 

26.  bvivqbMÄ 

27.  MvRxcyi 

28.  gvwbKMÄ 

29.  gywÝMÄ 

30.  dwi`cyi 

31.  kwiqZcyi  

32.  gv`vixcyi  

33.  ‡MvcvjMÄ  

34.  Uv½vBj 

35.  gqgbwmsn 

36.  Rvgvjcyi 

37.  PÆMÖvg 

38.  K·evRvi 

39.  iv½vgvwU 

40.  eªvþYevwoqv 

41.  Puv`cyi 

42.  ‡bvqvLvjx 

43.  j²xcyi 

44.  ‡gŠjfxevRvi 

45.  mybvgMÄ 
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