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৭ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় িঝনাইদহিঝনাইদহ   জলাধ ীনজলাধ ীন   হ িরণ াহ িরণ া   ইউ িস িসএইউিসিসএ  িল.িল.  এরএর   জনবলজনবল  িনেয়ােগরিনেয়ােগর   অ েমাদনঅ েমাদন ।।
: উপপিরচালক, িবআরিডিব, িঝনাইদহ এর প  নং-৫৯১, তািরখঃ ২২/১২/২০১৯ি .।

       বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড এর আওতাধীন িঝনাইদহ জলার হিরণা  ইউিসিসএ িল. এর জনবল িনেয়াগ
ােবর পিরে ি েত বিণত শতাধীেন মহাপিরচালক, িবআরিডিব ক ক ০১ (এক) জন পিরদশক িনেয়ােগর অ েমাদন

দান করা হেলাঃ
শতাবলী

১) িনেয়াগ ত কমচারী সংি  ইউিসিসএ’র কমচারী িহেসেব গ  হেবন এবং ইউিসিসএ’র কমচারীেদর জ
পিরদশক পেদর িনধািরত বতন েল (১৪তম ড) িবতরণ ত ঋেণর অিজত সবা  এবং ইতঃ েব
িবআরিডিব’র িবিভ  ারক েল িনেদিশত অথ হেত িনেয়াগ ত কমচারীর বতন-ভাতািদ পিরেশাধ করেত
হেব।
২) এ অ েমাদেনর ফেল িনেয়াগ ত কমচারী, িবআরিডিব’র কমচারী িহেসেব ভিব েত রাজ  বােজট ি
িকংবা িবআরিডিব’র চাকিরর জ  বা অ ািধকার া  মেম গ  হেবন না।
৩) বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড এর ারক নং ৪৭.৬২.০০০০.৫০৬.০০.০৫.০৬.৬৮৬, তািরখঃ
১৬/০১/২০১৯ি . েল জাির ত ইউিসিসএ কমচারীেদর মেডল িবধানমালা/ ২০১৮ এর সংি  িনেদশনাস হ
যথাযথভােব অ সরণ বক িনেয়াগ স  করেত হেব এবং িনেয়াগ া  জনবেলর তািলকা সদর দ ের রণ
করেত হেব।
৪) িনেয়াগ সং া  িব ি  ানীয় দিনেক কাশসহ াপক চার করেত হেব এবং িব ি র ছায়ািলিপ সদর
কাযালেয় রণ করেত হেব।
৫) এ অ েমাদন ০৬ (ছয়) মাস পয  কাযকর থাকেব।

২১-১-২০ ২০

উপপিরচালক, িবআরিডিব, িঝনাইদহ।

আব র রিশদ
পিরচালক (সেরজিমন)
ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৬

ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩
ইেমইল: drfs@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৭.১১.০০১.২০.৭/১(২) তািরখ: ৭ মাঘ ১৪২৬
২১ জা য়াির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

১



১) উপপিরচালক, া ািমং শাখা, িবআরিডিব, ঢাকা (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
২) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
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মার চ  দাস 
পিরচালক (িসিসএম)
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