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ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.২০৬.১৮.০০২.১৮.৫৭ তািরখ: 
০২ ম ২০১৯

১৯ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় িসমিসম   া িকংেয়রািকংেয়র   মা েমমা েম   কম েলকম েল  অ পি তঅ পি ত   পাওয়ায়পাওয়ায়   ০১০১  ( ( একএক) ) িদেনরিদেনর   বতনবতন   কতনকতন।।

উপ  িবষেয়র ি েত ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য, গত ০৩/০৪/২০১৯ ি ঃ তািরখ বলা ১২.০০ ঘ কায়
িবআরিডিব থেক সরবরাহ ত বাংলািলংক কেপােরট মাবাইল িসম ািকংেয়র মা েম দখা যায় য ার জলায়
িবআরিডিব’র কিতপয় কমকতা িবআরিডিব থেক সরবরাহ ত বাংলািলংক কেপােরট িসম বহার করেছননা এবং
কম েলর বািহের অব ান করেছন (তািলকা সং )। যথাসমেয় কম েল উপি িত ও সাব িণক কম েল অব ান
িনি তকরেণর িনিম  ইতঃ েব িবআরিডিব’র ারক নং ৯৩৫৮, তািরখঃ ০৭-১২-১৫ ি ঃ ও ারক নং ৪৫৬, তািরখ
৩০-০১-২০১৮ ি ঃ েল িনেদশনা দান করা হেলও উ  িনেদশনা মােটও অ সরণ করা হে  না, যা চা ির লার
স ণ পিরপ ী।

এমতাব ায়, ০৩/০৪/২০১৯ ি ঃ তািরেখ য সকল কমকতা/কমচারী (সং  তািলকা অ যায়ী) অন েমািদতভােব
কম েলর বািহের অব ান কেরেছন এবং কেপােরট িসম বহার করেছন না ােদর ০১ (এক) িদেনর বতন কতন বক
সদর দ রেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হ’ল।

২-৫-২০ ১৯

উপপিরচালক, িবআরিডিব, জলা দ র, প য়াখালী।

মাহা দ রিফ ল ইসলাম
উপপিরচালক

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.২০৬.১৮.০০২.১৮.৫৭/১(৩) তািরখ: ১৯ বশাখ ১৪২৬
০২ ম ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
২) উপপিরচালক (িহসাব), িবআরিডিব,ঢাকা।
৩) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।

২-৫-২০ ১৯

মাহা দ আব ল কােদর আিমন 
সহকারী পিরচালক

১
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