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ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০১২.১৮.২৭ তািরখ: 
২৭ নেভ র ২০১৯

১২ অ হাযণ় ১৪২৬

িবষয:় ২০১৯২০১৯--২০২০   অথবছেরঅথবছের   সমবায়ীসমবায়ী// ফলেভাগীফলেভাগী  সদ েদরসদ েদর   দ তাদ তা   উ য়নউ য়ন   িশ েণরিশ েণর   ব ােজটবােজট   িবভাজনিবভাজন   ওও
মিডউলমিডউল  রণরণ ।।

: িহসাব শাখার ারক নং-৪৭.৬২.০০০০.৬০১.৪৩১.০৭.৯২৬৬ তািরখ: ০৫/১১/২০১৯ ি .
          উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িবআরিডিব’র সমবায়ী/ ফলেভাগী সদ েদর ২০১৯-২০২০ অথবছের

িশ েণর জ  উপেজলা স েহ িত ােচ ১৭,০০০ (সেতর হাজার) টাকা িহেসেব ২  ােচর জ  মাট ৩৪০০০ ( চৗি শ
হাজার) টাকা  েল সংি  জলা দ ের রণ করা হেয়েছ। বরা ত অথ িন বিণত িনেদশনা, এতদসে  িরত বােজট
িবভাজন ও মিডউল অ সরণ বক য় করার জ  অ েরাধ করা হেলাঃ 

১১)  )  বােজটবােজট  বরাবরা : :  বিণত ারক েল  িরত অথ সংি  জলা দ র ক ক িত উপেজলায় ২  াচ িহেসেব
(১৭০০০×২)=৩৪০০০ টাকা ছাড় করেত হেব।

২২) )  িশ েণরিশ েণর  সময়ঃসময়ঃ  সমবায়ী/ ফলেভাগীেদর ১ম ােচর িশ ণ ৩১ জা য়ারী ২০২০ তািরেখর মে  এবং ২য়
ােচর িশ ণ ৩০ এি ল ২০২০ তািরেখর মে  স  করেত হেব।

৩৩ ) )  অ েমাদনঃঅ েমাদনঃ  িশ ণ অ ােনর েব িশ েণর তািরখ, সময়, ান, িশ ণাথ র তািলকা ( েয়াজেন অেপ মান
তািলকাসহ), িশ েণর িবষয়, িশ ক ও বােজট াবনা জলার উপপিরচালক ক ক অ েমািদত হেত হেব।

৪৪ ))  িশ ণাথিশ ণাথ   মেন ানয়নঃমেন ানয়নঃ  িত ােচ ৩০ জন িহেসেব ২
ােচ মাট ৬০ জন সমবায়ী/ ফলেভাগী সদ েক িশ ণ দান করেত হেব। উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা সা ািহক
াফ িম ংেয় সংি  সকেলর উপি িতেত িশ ণাথ  িনবাচন করেবন যা াফ িম ংেয়র কাযিববরণীেত িলিপব

থাকেব। িশ ণাথ  মেনানয়েনর ে  সি য় এবং ইত: েব িশ ণ হণ কেরিন এমন সদ েদর অ ািধকার িদেত
হেব। কান িশ ণাথ েক কান েমই ১ম ও ২য় উভয় ােচ িশ েণর জ  মেনানীত করা যােব না। িত ােচ

িশ ণাথ  মেনানয়েনর ে  ২০ জন ইউিসিসএ  সমবায় সিমিতর সদ  এবং ১০ জন অ া  সমা
ক /কম িচর সদ  মেনানীত করেত হেব। তেব নবগ ত উপেজলা স েহ ইউিসিসএ’র কায ম  করা না হেল

সমা  িক  কায ম চলমান ক /কম িচর সদ েদর মেনানীত করা যােব। 

৫৫ ) )  িশ েণরিশ েণর  িবষয়ঃিবষয়ঃ  িশ েণর িবষেয়র জ  এতদসে  সং  মিডউল অ সরণ করেত হেব। তেব
 ানীয় চািহদা িভি েত িশ েণর িবষয় অ  করা যেত পাের।

৬৬ ) )  িশ কঃিশ কঃ  িশ েণর িদন সংি  জলার উপপিরচালক/উপেজলা িনবাহী অিফসারেক িশ েণ িশ ক িহেসেব
উপি িত িনি ত করেত হেব। তেব এে ে  ানীয় জন িতিনিধ/ জলা শাসন/ িলশ িবভাগ/ সদর দ েরর জলা
তদারিক কমকতার উপি িত হণেযা । িত াচ িশ েণ িবআরিডিবর উপেজলা পযােয়র কমকতাগণ ১ র বশী
অিধেবশন পিরচালনা করেত পারেব না। অ া  িবষয় িভি ক িশ েণর ে  উপেজলা পযােয় জািত গঠন লক
অ া  িবভােগর দ  কমকতাগণ িশ েকর দািয়  পালন করেবন। 

৭৭ ) )  ত দ ারিকঃত দ ারিকঃ  জলার উপপিরচালকগণ িশ েণর িবষয়  টিলেফােন/সেরজিমেন িনিবড়ভােব তদারিক করেবন এবং
পিরদশনকােল িশ ণ সং া  দিললপ ািদ পরী া করেবন। 

৮৮) )  ড েমে শনঃড েমে শনঃ  িশ ণ শেষ িশ ক ও িশ ণাথ েদর হািজরা ( মাবাইল ফান ন রসহ), স ানী দােনর
মা ারেরাল, যাবতীয় েয়র ভাউচার, ানারসহ িশ ণাথ েদর ছিব সংর ণ করেত হেব।

১



৯৯) )  িত েবদনিত েবদন   রণঃরণঃ  িশ ণ শেষ উপেজলা িভি ক িতেবদন সং  ছক মাতােবক সংি  জলা দ ের
একী ত কের িতিত   মােসরমােসর  শষশষ   কমিদবেসরকমিদবেসর  মেমে  ডাকেযােগ  িশ ণ িবভােগ অথবা
 ddtraining@brdb.gov.bd ই- মইল কানায় রণ করেত হেব।

১০১০ ) )  অ া ঃঅ া ঃ
িশ েণর সময় সংি  সিমিতর িনয়িমত উঠান বঠক, শয়ার য়, স য় জমা ও ঋণ পিরেশােধর িবষেয় পযােলাচনা

করেত হেব এবং িশ েণর েয়র লনায় শয়ার য়, স য় জমা ও ঋণ পিরেশােধর ধারাবািহক উ িত থাকেত হেব।
িত  িশ েণর সময় অব ই িশ েণর তািরখ স িলত আলাদা ানার বহার করেত হেব। 
িশ েণর যাবতীয় েয়র ে  এতদসে  িরত বােজট িবভাজন অ সরণ, সরকারী িবিধ িবধান পালনসহ তা

িনি ত করেত হেব। 
িশ ণ ুভােব ও তার সােথ স  করার জ  েয়াজেন সদর দ ের িশ ণ িবভােগ যাগােযাগ করা যেত পাের।

 
িত  িশ েণ  অিফস/ ি গত পির ার পির তা, ড র, স েদর অপচয়েরাধ (পািন, িব ৎ, াস)
ািনেটশন,বা  ও শ  ষণ রাধ, িতব ী ও েদর সামািজক সেচতনতা িবষয়ক আেলাচনা করেত হেব।

সং ি  :- 
             ১) মেডল িশ ণ মিডউল
                          ২) বােজট িবভাজন
             ৩) জলার তািলকা
             ৪) িতেবদন ছক
             ৫)  েল িরত প

             

                                                                                                                                                                              

২৮-১১-২০ ১৯

উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, জলাদ র 
(সকল)

মাঃ ইসমাইল হােসন
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৮
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drtraining@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০১২.১৮.২৭/১(১০) তািরখ: ১২ অ হাযণ় ১৪২৬
২৭ নেভ র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (সকল), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) পিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন িশ ণ ইনি উট (িবআরিড আই), খািদমনগর, িসেলট।
৩) জলা তদারকী কমকতা, ................................... জলা (সকল)। (বিণত িশ ণ কায ম ু ও
কাযকিরভােব আেয়াজেনর িবষয়  িনয়িমত তদারিক করার জ  অ েরাধ করা হেলা)।

২



৪) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা। বিণত প  ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৬) উপেজলা প ী উ য়ন অিফসার, ……………উপেজলা, ……………. জলা (সকল)।

২৮-১১-২০ ১৯

মাঃ কাম ামান 
উপপিরচালক

৩
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