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৬ অ হাযণ় ১৪২৫

িবষয:় িসমিসম   া িকংেয়রািকংেয়র   মা েমমা েম   কম েলকম েল  অ পি তঅ পি ত   পাওয়াপাওয়া   সং াসং া ।।

উপ  িবষেয়র ি েত ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য, গত ১৩/১১/২০১৮ ি ঃ তািরেখ িবআরিডিব
থেক সরবরাহ ত বাংলািলংক কেপােরট মাবাইল িসম ািকংেয়র মা েম দখা যায় আপনার জলায়
িবআরিডিব’র কিতপয় কমকতা/কমচাির 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 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 ী। এেত জলার
কমকতা/কমচািরেদর লা র ায় আপনার বল তদারিক তীয়মান হয়।

এমতাব ায়, ১৩/১১/২০১৮ ি ঃ তািরেখ (সং  তািলকা অ যায়ী) য সকল কমকতা/কমচারী
অন েমািদতভােব কম েলর বািহের অব ান কেরেছন তােদর িবষেয়  মতামতসহ জলার লা িবনে র
কারণ স েক া া পিরচালক ( শাসন) বরাবর আগামী িতন কায িদবেসর মে  ই- মইল যােগ রেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হ’ল। 

২০ -১১-২০ ১৮

উপপিরচালক, িবআরিডিব, জলা দ র, জামাল র।

মাহা দ রিফ ল ইসলাম
উপপিরচালক

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.২০৪.১৮.০০৪.১৮.১৬০/১(৪) তািরখ: ৬ অ হাযণ় ১৪২৫
২০ নেভ র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা ( িবআরিডিব’র ওেয়ব সাইেট আপেলাড করার
অ েরাধসহ)।
২) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।

১



৩) উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা,................, উপেজলা,.................. জলা।
৪) পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র একা  সহকারী, িবআরিডিব, ঢাকা।

২০ -১১-২০ ১৮

মা: শিফ ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক

২



Md(m)1 

 

গত ১3/১১/২০১৮ খ্রিঃ তাখ্রখে ট্রাখ্ িংখের মাধ্যখম খ্িিঅরখ্িখ্ি’র খ্িখনাক্ত  ম ম তমা/ ম মচারীখের  খ্ মাখরট 

মমািািআ খ্িম    ও  ম মস্থখর িাখ্িখর িিস্থাি ক্ষ্য  রা যাে। 

 
ক্রমিক 

নং 

মিোবোইল নম্বর পদবী উপজজলো, 

মজলো 

ট্রোমকংকোজল অবস্থোন ট্রোমকংজের সিে ও 

তোমরখ 

১ 01991133০৫০ ইউআরমিও জোিোলপুর 

সদর, 

জোিোলপুর 

মবদ্যোগঞ্জ বোজোর, বোজোর 

কুমিেো, িেিনমসংহ সদর,  

মবদ্যোগঞ্জ বোজোর, 

িেিনমসংহ 

14.39:10 

17/07/2018 

২ 01991133062 ইউআরমিও ইসলোিপুর, 

জোিোলপুর 

মেরীঘোট, বোমনেো বোজোর, 

জোিোলপুর 

17.23:17 

09/08/2016 

৩ 01991133065 ইউআরমিও মদওেোনগঞ্জ, 

জোিোলপুর 

কৃষ্ণনগর, িোলোিগঞ্জ 

বোজোর, ইসলোিপুর, 

জোিোলপুর 

11.03:32 

10/07/2017 

৪ 01991133068 ইউআরমিও বকশীগঞ্জ, 

জোিোলপুর 

ইসলোিপুর বোজোর, 

জোিোলপুর 

15.27:12 

13/11/2018 

৫ 01991133082 মজও শ্রীবদী, 

মশরপুর 

মশোজজোবরমখলো, মশরপুর 15.32:44 

13/11/2018 

৬ 01991133192 এআরমিও সদর, 

সুনোিগঞ্জ 

িোজজদ সরদোর মরোি, 

মকোতেোলী, ঢোকো 

16.34:15 

13/11/2018 

৭ 01991133204 এআরমিও ছোতক, 

সুনোিগঞ্জ 

েজেজ মলক, খুলশী, চট্টগ্রোি 16.34:33 

13/11/2018 

৮ 01991133207 এআরমিও মবশ্বম্ভপুর, 

সুনোিগঞ্জ 

নুতুবপোড়ো, সুনোিঞ্জ সদর, 

সুনোিগঞ্জ 

16.34:44 

13/11/2018 

৯ 01991133208 মজও মবশ্বম্ভপুর, 

সুনোিগঞ্জ 

লোলজিোহন, ম োলো 10.23:48 

05/05/2018 

১০ 01991133248 ইউআরমিও শ্রীিঙ্গল, 

মিৌল ীবোজোর 

 োনুগোছবোজোর, কোিোলগঞ্জ, 

মিৌল ীবোজো, মসজলট 

14.45:25 

17/09/2018 

১1 01991133265 মজও জুমড়, 

মিৌল ীবোজোর 

মক,মব সোহো মরোি, 

আিলোপোড়ো, নোরোেনগঞ্জ 

সদর, নোরোেনগঞ্জ 

17.02:25 

13/11/2018 

 
 


