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১১ িডেস র ২০১৮

২৭ অ হাযণ় ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
      
বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (িবআরিডিব), সমবায় অিধদ র, বাড ও আরিডএ ক ক বা বায়নাধীন সািবক াম উ য়ন কম িচ
(িসিভিডিপ)-৩য় পযায় শীষক ক  জা য়াির/১৮ হেত িডেস র/২১ ময়ােদ বা বািয়ত হে । িবআরিডিব’র আওতায় ২০  জলার
৪৬  উপেজলায় ামীণ দির  জনেগা ীর আথ-সামািজক উ য়েন ক  বা বািয়ত হে  (সংি  উপেজলার তািলকা সং )।
িসিভিডিপ কে র সফল বা বায়েনর লে  অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী িবআরিডিব’র আওতা  উপেজলায় উপেজলা প ী উ য়ন
কমকতা িনজ দািয়ে র অিতির  িসিভিডিপ কে র সহকারী ক  পিরচালেকর অিতির  দািয়  পালন করেবন। 

০২। ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা। ইহা অিবলে  কাযকর হেব।

১১-১২-২০ ১৮

মাঃ হাসা ল ইসলাম,এনিডিস
পিরচালক

ন র: ৪৭.৬২.০০০০.২০৪.১৮.০০১.১৮.১৭৩/১(৭) তািরখ: ২৭ অ হাযণ় ১৪২৫
১১ িডেস র ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) ক  পিরচালক, সািবক াম উ য়ন কম িচ (িসিভিডিপ)-৩য় পযায়, ঢাকা।
২) উ ক  পিরচালক (িসিভিডিপ), িবআরিডিব, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক (সংি ), িবআরিডিব, ........................... জলা দ র।
৪) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (িবআরিডিব’র ওেয়ব সাইেট আপেলাড করার অ েরাধসহ)। ।
৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৬) উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা (সংি ),.................., উপেজলা,............... জলা।
৭) পিরচালক ( শাসন/অথ/সেরজিমন/পিরক না/ িশ ণ) মেহাদেয়র একা  সহকারী, িবআরিডিব, ঢাকা।

১১-১২-২০ ১৮

মাহা দ রিফ ল ইসলাম
উপপিরচালক
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