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িবষয:় িবআরিডিবিবআরিডিব ’’রর   উ াবনীউ াবনী  উ ে ােগরউে ােগর   স ােথসােথ   স িকতস িকত   ম রম র // মি েদরমি েদর   জজ   ০২০২  ( ( ইই ) ) িদনিদন   াপীাপী
কমশালাকমশালা   আেয়াজনআেয়াজন।।

     উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িবআরিডিব’র ইেনােভশন ম ক ক ত ত বািষক উ াবন
কমপিরক নার ল মা া অজন এবং উ াবনী উে াগস হ স কভােব চচার লে   আগামী ২৩-২৪ ন/২০১৯ ি :
০২ ( ই) িদন াপী উ াবনী উে ােগর সােথ স িকত ম র/ মি েদর জ  কমশালা িবআরিডিব’র সে লন কে
অ ি ত হেব। উ  কমশালায় অংশ হেণর জ  মেনানীত ম র/ মি র তািলকা সং  করা হেলা।
২. অ সরণীয় িবষয়স হঃ
          i. িনবািচত ম রগণ তােদর আওতাধীন মি েদর সােথ যাগােযাগ বক আইিডয়া াথিমকভােব ড়া         
      করেবন;

ii. াথিমকভােব বাছাই ত ড়া  আইিডয়াস হ Power Point Presentation এর মা েম
উপ াপন করেবন;
iii. উ াবনী আইিডয়া বা বায়ন করার জ  স া  বােজট ( েযাজ  ে ) িনধারণ কের িনেয় আসেবন। 

           
৩. কমশালায় অংশ হণকারী ম র/ মি গণেক আগামী ২৩/০৬/২০১৯ ি : সকাল ৮:৪০ ঘ কায় িবআরিডিব’র
 সে লন কে  উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা। অংশ হণকারীেদর দিনক ভাতা ও যাতায়াত ভাতা
িবআরিডিব সদর দ র থেক দান করা হেব।
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উপপিরচালক 
(রং র/নও া/সাত ীরা/িসরাজগ /ময়মনিসংহ/ব ড়া), 
জলাদ র, িবআরিডিব।

মাঃ হাসা ল ইসলাম,এনিডিস
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৪
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: dradmn@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৪১১.০৬.০৯৭.১৮.১৬১/১(১৫) তািরখ: ২ আষাঢ ়১৪২৬
১৬ ন ২০১৯

সদয ়অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব া হণােথ: 
১) পিরচালক (সকল`) িবআরিডিব, ঢাকা।
২) পিরচালক (সকল`), িবআরিডিব, ঢাকা।
৩) জনাব................................., সদ , ইেনােভশন কিম , িবআরিডিব, ঢাকা।
৪) জনাব.................................., উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা, জলাদ র (............), িবআরিডিব।
৫) উপপিরচালক, া ািমং শাখা, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড উপপিরচালক, া ািমং শাখা, বাংলােদশ প ী

১



উ য়ন বাড (ওেয়ব সাইেট চােরর অ েরাধসহ)।
৬) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (মহাপিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৭) উপপিরচালক, জনসংেযাগ ও সম য় শাখা, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (িনধািরত তািরখ ও সমেয়
সে লন ক  ত রাখার অ েরাধসহ)।
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নাজনীন খানম 
উপপিরচালক

২
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