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িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   প ীপ ী  উ য়নউ য়ন   পদকপদক--২০১৮২০১৮   দােনরদােনর   িনিমিনিম   াথাথ   তা িলকাতািলকা   রণরণ ।।

       উপ  িবষেয়র িত ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য বাংলােদেশ প ী উ য়েনর িবিভ  ে  া লক অবদান রাখার জ  প ী
উ য়ন ও সমবায় িবভাগ ক ক িত বছর জাতীয় প ী উ য়ন পদক দােনর িস াে র পিরে ি েত ২০১৮ সােলর পদক দােনর উে াগ হণ করা
হেয়েছ। ‘জাতীয় প ী উ য়ন পদক নীিতমালা-২০১২’ এর আেলােক উপেজলা ও জলা কিম  ক ক মেনানীত ি / িত ান/ সিমিত/
সংগঠনস েহর নােমর তািলকা (সাইেটশনসহ) আগামী ফ য়াির, ২০১৯ এর মে  িবভাগীয় কিম েত উপ াপেনর জ  অ েরাধ করা হেলা। পদেকর
জ  ি / িত ান/ সিমিত/ সংগঠন িনবাচেনর ে  সং  মানদ স হ িভি  িহেসেব িবেবচনা করেত হেব এবং িণিভি ক িব ািরত বণনা
থাকেত হেব।

       উে , িবভাগীয় সদেরর িবআরিডিব’র সংি  উপপিরচালক জলা কিম র মেনানীত তািলকা িবভাগীয় কিম েত উপ াপন করেবন।
িবভাগীয় কিম  ক ক মেনানীত তািলকা এবং উপেজলা, জলা ও িবভাগীয় কিম র সভার কাযিববরণী’র ছায়ািলিপ আগামী ০৫ মাচ, ২০১৯ ি .
এর মে  সদর দ ের রণ িনি ত করেত হেব। 

৭-১-২০ ১৯

উপপিরচালক (সকল), জলাদ র, িবআরিডিব।

মাঃ মাহ ল হাসাইন খান
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৬
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drfs@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৭.১৬.৩৯৯.১৮.২/১(৬) তািরখ: ২৪ পৗষ ১৪২৫
০৭ জা য়াির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা শাসক (সকল জলা)।
২) উপপিরচালক, া ািমং শাখা, িবআরিডিব, ঢাকা (প  ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৩) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, প ী উ য়ন বাড, ঢাকা।
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, (সকল উপেজলা)।
৫) উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা, (সকল উপেজলা)।
৬) অিফস কিপ।

৭-১-২০ ১৯

মার চ  দাস 
পিরচালক (অিতির  দািয় )

১
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