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৭ াবণ ১৪২৬

িবষয:় ২০১৯২০১৯--২০২০   অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কম াদনকম াদন   ি রি র   ল মা াল মা া   অজেনঅজেন   যথ াযথযথ াযথ   পদে পপদে প   হণহণ   ওও
িনয়িমতিনয়িমত   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

২০১৯-২০ অথবছেরর বািষক কম াদন ি র কৗশলগত উে স েহর কমস াদন চক বাংলােদশ প ী উ য়ন
বাড (িবআরিডিব)’র   জলা দ র ক ক ল মা া ণয়ন বক ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ (সং  ছক
মাতােবক) । ণীত বািষক কম াদন ি র কৗশলগত উে ে র চকস েহর েযাজ  অংশ বা বায়েন এবং
তদােলােক অ গিত িতেবদন িত মােসর শষ কমিদবেস মিনটিরং শাখায় হাডকিপ এবং সফটকিপ রণ িনি ত
করার জ  অ েরাধ করা হ’ল।

২২-৭-২০ ১৯

উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, জলাদ র 
(সকল)

মাঃ হাসা ল ইসলাম,এনিডিস
পিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৭
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drplan@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৪০৬.১৬.০০৮.১৮.৩৭/১(৮) তািরখ: ৭ াবণ ১৪২৬
২২ লাই ২০১৯

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

২২-৭-২০ ১৯

মাঃ শহী ল ইসলাম 
উপপিরচালক
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