
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ 

এক  বািড় এক  খামার ক  
বাসী ক াণ ভবন (১৩ তলা)

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.১৬.০০২.১৯.২৪ তািরখ: 
১৯ জা য়াির ২০২০

৫ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় িব িভরিব িভর  ‘ ‘ন নন ন   জ ীবনজ ীবন ’ ’ নামকনামক  অ ানঅ ান   ধ ারেণরধারেণর   জজ   উঠ ানউঠ ান   বঠকবঠক  আেয়াজনআেয়াজন   করাকরা   সেসে ।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ টিলিভশেনর “ন ন জীবন” নামক অ ােন আমার বািড় আমার খামার
কে র আওতায় সিমিত  উপকারেভাগী সদ েদর হীত   আয়বধক কমকাে র উপর সিচ  িতেবদন ণয়ন করা
েয়াজন। এ লে  বাংলােদশ টিলিভশেনর িনবাহী েযাজক জনাব মাঃ সালায়মান হক -এর ন ে  এক  কািরগির ম

আগামী ২২-২৩ জা য়াির, ২০২০ তািরখ পয  নরিসংদী জলার পলাশ ও বলােবা উপেজলায় অব ান করেবন। কে র
মাইে াবাস যােগ ঢাকা মে া চ-৫৩-৮৬৯৮ ( াইভার মাঃ শিহ ল ইসলাম) কে র সহকারী া ামার জনাব মাঃ সাই ল
ইসলাম খান িব িভ েমর সােথ উপি ত থাকেবন। িতেবদন ণয়েনর অংশ িহেসেব কািরগির ম উপেজলা িনবাহী অিফসার,
সংি  কমকতা/কমচারী ও জন িতিনিধ-গেণর সা াৎকার হণ করেবন।

এমতাব ায়, সিমিত পযােয় উঠান বঠক আেয়াজন ও সা াতকার দানসহ িব িভ মেক সািবক সহেযািগতা দান করার জ
সংি  সকলেক অ েরাধ করা হেলা। 

১৯-১-২০ ২০

উপেজলা িনবাহী অিফসার, পলাশ/ বলােবা উপেজলা, নরিসংদী জলা

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.১৬.০০২.১৯.২৪/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৬
১৯ জা য়াির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা শাসক, নরিসংদী।
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, পলাশ/ বলােবা উপেজলা, নরিসংদী জলা।
৩) া ামার, আমার বািড় আমার খামার ক / িপএসিব (ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
৪) জলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক , নরিসংদী।
৫) উপেজলা সম য়কারী/শাখা ব াপক (িপএসিব), আবাআখা ক , পলাশ/ বলােবা উপেজলা, নরিসংদী জলা।।
৬) জনাব, .................................।
৭) অিফস নিথ/, সংি  নিথ

১৯-১-২০ ২০

আকবর হােসন 
ক  পিরচালক

. ১


