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িবষয:় জলাজলা   দ রদ র   ওও  িবআরিড আইিবআরিড আই  এরএর   কমকতাকমকতা //কমচার ীেদরকমচার ীেদর   ব া িষকবািষক  ৬ ০৬ ০  ঘ াঘ া  ( ( ইনইন   হ াউজহ াউজ ) ) িশ ণিশ ণ
বা ব ায়েনরবা ব ায়েনর   িনেদশনািনেদশনা   রণরণ ।।

: সদর দ েরর ারক নং- ৪৭.০৩১.০২৫.০০.০০.০০৫.২০১০(অংশ-৩)-১৯৭২ তািরখ: ১২/১২/২০১৮ ি .।
            
       উপ  িবষয় ও  পে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, সরকাির কমকতা/কমচারীেদর দ তা ি  ও সবা

দােনর িনিম  জন শাসন ম ণালেয়র ণীত া েয়ল মেত বািষক ৬০ ঘ া িশ ণ দােনর িবধান রেয়েছ। উ
িশ ণ বা বায়েনর জ  ে া  প েল ন না িশ ণ মিডউল সংি  জলা দ ের রণ করা হয়। তাছাড়া সদর

দ েরর ারক নং-৪৭.৬২.০০.০০.৩০৫.২০.১৯৫.১৯.৭২৪০, তািরখ: ০৭/৮/২০১৯ ি . মাতােবক ২০১৯-২০২০ অথবছের
ল বােজেটর আওতায় জলা দ রস হ এবং িবআরিড আই এর কমকতা/কমচারীেদর বািষক ৬০ ঘ া িশ েণর (ইন

হাউজ) জ  বােজট বরা  দান করা হেয়েছ। উ  বােজট বরা  েয়র ে  িন বিণত িনেদশনাস হ অ সরণ করার
জ  অ েরাধ করা হেলা:

১) জলা/উপেজলা ও িবআরিড আই এ কমরত িবআরিডিব’র রাজ  বােজট  কমকতা/কমচারীগণ এ িশ েণ
অংশ হণ করেবন। তেব রাজ  বােজট  কমকতা/কমচারীর ঘাটিত থাকেল সমা  িক  চলমান ক /কম িচর
কমকতা/কমচারীেদর িশ েণ মেনানয়ন দয়া যােব।
২) সদর দ র থেক িশ ণ যথাযথভােব তদারকীর ােথ িত মােসর িনধািরত তািরেখ িশ ণ অ ি ত হেত
হেব; িনধািরত িশ েণর তািরখ িশ ণ িবভাগেক অবিহত করেত হেব। 
৩) িশ েণর ে  সদর দ র হেত িরত মেডল িশ ণ মিডউল অ সরণ করেত হেব। তেব সময় উপেযাগী ও

ানীয় চািহদার িভি েত িশ েণ ন ন িবষয়ব  অ  বা িশ ণ মিডউল পিরমাজন করা যােব। 
৪) এ িশ ণ িদন াপী অ ি ত হেত হেব ও িশ েণর জ  িশ ণ িচ ত করেত হেব এবং িশ ণ িচর
কিপ িতেবদেনর সােথ সদর দ েরর রণ করেত হেব।
৫) িশ েণ িশ ক িনবাচেনর ে  সংি  িবষেয় দ  িবআরিডিবর ানীয় সােবক ও বতমান
কমকতা/পা বত  জলার উপপিরচালক/ জলা শাসনসহ অ া  সরকারী দ েরর কমকতা/সংি  িবষেয় অিভ
বসরকারী িত ােনর কমকতা/ েয়াজেন সদরদ েরর সংি  কমকতােক আম ণ করা যেত পাের। 
৬) জলাধীন িবআরিডিব’র চৗকস কমকতােদর সম েয় িবষয় িভি ক এক  িরেসাস ল গঠন বক িশ ক
িহেসেব দািয়  দান করা যেত পাের।
৭) িশ ণ বাবদ বরা ত অথ েয়র ে  সরকারী িবিধ িবধান যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব।
৮) িশ ণ ভাতা খােত বরা ত অথ ব া স ানী ও িশ ণাথ েদর ভাতা বাবদ এবং িশ ণ য় খােতর অথ

িশ ণাথ েদর না া ও েরর খাবার বাবদ য় করা যােব। িত মােসর/ ােচর িশ েণর জ  এতদসং
য় িবভাজন অ সরণ করেত হেব। 

৯) িশ ণ সং া  মেনানয়ন তািলকা, হািজরা, মা ারেরাল, িবল-ভাউচার এবং অ া  যাবতীয় ড েম
(পাওয়ার পেয়  েজে শনসহ) যথাযথভােব সংর ণ করেত হেব। 

১



১০) সংি  মােসর িশ ণ সং া  অ গিতর িতেবদন সং  ছক মাতােবক ( িশ ণ িচসহ) িত মােসর
শষ কমিদবেসর মে  ডাকেযােগ িশ ণ িবভােগ অথবা ddtraining@brdb.gov.bd ইেমইল কানায়
পৗ◌ছঁােনা িনি ত করেত হেব।
১১) িশ ণ িবষেয় কান েয়াজেন িশ ণ িবভােগ যাগােযাগ করা যেত পাের।

        
     
সং ি : ১। মািসক/ াচ িভি ক য় িবভাজন। 
            ২। িতেবদন ছক। 

২১-৮-২০ ১৯

িবতরণ :
১) পিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন িশ ণ ইনি উট 
(িবআরিড আই), খািদমনগর, িসেলট।
২) উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, জলাদ র 
(সকল)

মাঃ মাহ ল হাসাইন খান
পিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৮
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drtraining@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০১.২৫.০০৩.১৮.৮৮/১(৯) তািরখ: ৬ ভা  ১৪২৬
২১ আগ  ২০১৯

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

২১-৮-২০ ১৯

মাঃ কাম ামান 
উপপিরচালক
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