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স্মারক িম্বর: ৪৭.৬২.০০০০.৪১১.০৭.০৮৩.১৯.৬২ তাজরখ: 
১৪ আষাঢ় ১৪২৯ 

২৮ জুি ২০২২ 

জবষয:় Integrated Digital Service Delivery Platform এ জবআরজিজব’র সকল পয োর্য়র (রািস্ব) কর্ েকতো-

কর্ েচারীর্ের তথ্য সরবরাহ। 

 

উপর্য েক্ত জবষর্য়র পজরর্েজির্ত িািার্িা যার্ে বয, পল্লী উন্নয়ি ও সর্বায় জবর্াগ কর্তেক 

বাস্তবায়িাধীি Integrated Digital Service Delivery Platform এর আওতায় ততরীকৃত জসর্ের্র্ 

জবআরজিজব’র সকল পয োর্য়র (রািস্ব) কর্ েকতো-কর্ েচারীর্ের তথ্য সরবরার্হর িন্য কায োর্েশ োপ্ত েজতষ্ঠাি (ERA 

Infotech Ltd ও Orange Business Development Limited) কর্তেক অনুর্রাধ িািার্িা হর্য়র্ে। 

 

২। এলর্িে একটি গুগল ফর্ ে ততরী করা হর্য়র্ে। এর্তাবস্থায়, চাজহো বর্াতার্বক তথ্য সরবরাহ করার িন্য জলাংর্ক 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9KOzTzonF0ufS9ey2oyPDafjT2Py2

RUHHzX6IBWr-iSbIaQ/viewform) ের্বশ কর্র চাজহত তথ্য জির্ভ েলর্ার্ব সরবরার্হর িন্য জবর্শষর্ার্ব 

অনুর্রাধ করা হর্লা। 

 

৩। এতেজবষর্য় বয বকাি ের্য়াির্ি িিাব িািিীি খাির্, উপপজরচালক(র্োগ্রাজর্াং)-০১৯১৫৮৪৩৬০৭, িিাব 

এস.এর্.র্াসুে জবল্লাহ, সহকারী বর্ইির্েন্যান্স ইজিজিয়ার(আইজসটি বসল)-০১৫৫৮৮৮৭৪৭১,িিাব িাজহে বহার্সি 

(অর্রি জবজি জলিঃ)-০১৭১৩২৪৩৬৫৯ িম্বর্র বযাগার্যাগ করার িন্য অির্রাধ করা হর্লা। 

 

 

 

২৯-৬-২০২২ 

সরোর বর্ািঃ বকরার্ত আলী 

পজরচালক (পজরকল্পিা) 

বফাি: +৮৮০২৮১৮০০০৭ 

ফোক্স: +৮৮০২৮১৮০০০৩ 

ইর্র্ইল: drplan@brdb.gov.bd 

জবতরণ : 

১) পজরচালক, বাাংলার্েশ পল্লী উন্নয়ি ববাি ে 

২) র্যগ্মপজরচালক (সকল`), জবআরজিজব, ঢাকা। 

৩) েকল্প/কর্ েসূচী পজরচালক (সকল), জবআরজিজব 

৪) উপপজরচালক, বাাংলার্েশ পল্লী উন্নয়ি ববাি ে, বিলা েপ্তর (সকল) 

৫) উপপজরচালক (সকল`), জবআরজিজব, ঢাকা। 

৬) উপেকল্প পজরচালক, বাাংলার্েশ পল্লী উন্নয়ি ববাি ে (সকল) 

৭) সহকারী পজরচালক/সর্র্াি (সকল`), জবআরজিজব, ঢাকা। 

৮) উপর্িলা পল্লী উন্নয়ি কর্ েকতো, বাাংলার্েশ পল্লী উন্নয়ি ববাি ে (সকল) 

৯) সহকারী পল্লী উন্নয়ি কর্ েকতো/উপ সহকারী ের্কৌশলী/গর্বষণা সহকারী/সর্র্াি, বাাংলার্েশ পল্লী উন্নয়ি 

ববাি ে (সকল) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9KOzTzonF0ufS9ey2oyPDafjT2Py2RUHHzX6IBWr-iSbIaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9KOzTzonF0ufS9ey2oyPDafjT2Py2RUHHzX6IBWr-iSbIaQ/viewform


১০) জহসাবরিক, বাাংলার্েশ পল্লী উন্নয়ি ববাি ে (সকল) 

১১) বের্িাগ্রাফার কার্ কজিউোর অপার্রের, বাাংলার্েশ পল্লী উন্নয়ি ববাি ে (সকল) 

১২) বের্িাোইজপে কার্ কজিউোর অপার্রের, বাাংলার্েশ পল্লী উন্নয়ি ববাি ে (সকল) 

১৩) অজফস সহকারী কার্ কজিউোর অপার্রের, বাাংলার্েশ পল্লী উন্নয়ি ববাি ে (সকল) 

১৪) মাঠ সংগঠক (মহিলা উন্নয়ন), বাাংলার্েশ পল্লী উন্নয়ি ববাি ে (সকল) 

১৫) অহিস সিায়ক, বাাংলার্েশ পল্লী উন্নয়ি ববাি ে (সকল) 

 

স্মারক িম্বর: ৪৭.৬২.০০০০.৪১১.০৭.০৮৩.১৯.৬২/১ তাজরখ: 
১৪ আষাঢ় ১৪২৯ 

২৮ জুি ২০২২ 

 

সেয় অবগজতর িন্য বেরণ করা হল: 

১) র্হাপজরচালর্কর একান্ত সজচব, র্হাপজরচালর্কর েপ্তর, বাাংলার্েশ পল্লী উন্নয়ি ববাি ে (র্হাপজরচালক র্র্হাের্য়র 

সেয় অবগজতর িন্য বেরণ করা হল) 
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িািিীি খাির্ 

উপপজরচালক 

 

 


