
বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড 
৫ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫ 

সাধারণ পিরচযা উপশাখা ড -১ 
www.brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.২১০.১৮.০১১.১৮.৮৫ তািরখ: 
২১ এি ল ২০১৯

৮ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় িবআরিডিবিবআরিডিব   জলাজলা   ওও  উপেজলাউপেজলা   দ েরদ ের   কমরতকমরত   র াজরাজ   ব ােজটবােজট   কমকতাকমকতা //কমচার ীগেণরকমচার ীগেণর   াটাট
আইিডআইিড   কাডকাড   তত।।

উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, িবআরিডিব’র জলা ও উপেজলা কাযালেয় রাজ  বােজেটর আওতা
কমকতা ও কমচারীেদর পিরচয়প  না থাকায় িবিভ  সম ার ি  হে । উপপিরচালকগেণর আেবদেনর পিরে ি েত
মহাপিরচালক মেহাদয় িবআরিডিব’র জলা ও উপেজলা কাযালেয় রাজ  বােজট  কমকতা/কমচারীগেণর আইিড কাড

দােনর সদয় স িত দান কেরেছন। াট আইিড কাড ত ও সরবরােহর িনিম  ার জলার আওতায় কমরত
কমকতা/কমচারীগেণর ২  কের স  তালা রি ন পাসেপাট সাইেজর ছিব এবং িনে র ছেক চািহত ত াবলী (বাংলা ও
ইংেরজী) আগামী ২০২০ //০৫০৫//২০১৯ি ঃ২০১৯ি ঃ তািরেখর মে  (একী ত তািলকাসহ হাডকিপ এবং
সফটকিপ ddadmn2@brdb.gov.bd ই- মইল এ) শাসন িবভােগর সাধারণ পিরচযা শাখায় রণ করার জ
অ েরাধ করা হেলাঃ
ছক ’ক’ (বাংলা)

ঃ 
নং

কমকতা/কমচার
◌ীর নাম

কমকতা/কমচার
◌ীর পদবী

ই য়ী
 ন র

রে র
 প

পাসেপাট সাইেজর 
রি ন ছিব

 (ছিবর িপছেন 
নাম ও ই য়ী

 ন রসহ)

ন না া র
 (তািরখ িবহীন)

 ছক ’খ’

Sl. No.
Name of 

Employee
 (Block Letter)

Designation Employee No. Blood Group

  
২। িত  কাড েতর জ  ভ াট-আই সহ ১৬০/-(একশত ষাট টাকা) খরচ হেব, উপপিরচালকগণ ার আওতাধীন
উপেজলা হেত েয়াজনীয় অথ (সদ  সং া*১৬০/-) সং হ বক  জলা দ ের একী ত কের   জলা থেক
অনলাইেনর মা েম “ াশনাল াংক, কাওরান বাজার শাখা, ঢাকায় রি ত ‘‘মহাপিরচালক িবআরিডিব’’ িশেরানােম
এস িড 004836001221 004836001221  িহসাব ন ের রণ কের জমা ি প ও িববরণী িহসাব শাখা এবং সাধারণ পিরচয়া
শাখায়  রেণর অ েরাধ করা হল।

২-৫-২০ ১৯

মাহা: দেলায়ার হােসন

১



উপপিরচালক, িবআরিডিব, জলাদ র, (সকল) উপপিরচালক

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.২১০.১৮.০১১.১৮.৮৫/১(৫) তািরখ: ৮ বশাখ ১৪২৬
২১ এি ল ২০১৯

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

২-৫-২০ ১৯

মাঃ তাির র রহমান 
সহকারী পিরচালক

২


