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বায ননাটি 
 

 যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয ইদনাদবন অরপায ও রযচারক (দাঃরফঃ ও ঋণ) ভদাদদয়য বারতদে 

নপব্রুয়ারয/২০২১ররঃ ভাদয বার্চ যয়ার উদ্ভাফনী বা (ভাঠ ম যাদয়য উদ্ভাফকগদণয াদথ) আগাভী ২৫/০২/২০২১ররঃ 

নফরা ১১:০০ ঘটিকায় অরধদপ্তদযয দেরন কদে অনুরিত দফ।  

 

 

উক্ত বায োরনত দস্যগণ দেরন কদে উরিত থাকায ও ভাঠ ম যাদয়য উদ্ভাফকগণ মথাভদয় (নাভ, দফী 

ও কভ যির উদেখপূফ যক) বার্চ যয়ারী াংযুক্ত ওয়ায জন্য রনদদ যক্রদভ অনুদযাধ কযা দরা।  

Zoom ID:   8107105277         Password:   inno252 

  

 

২২/০২/২০২১ 

 (াদরহ্ উরিন আদভদ) 

কাযী রযচারক (আইরটি) 

ও 

দস্য-রচফ 

ইদনাদবন টিভ 

নপানঃ ০১৭১২৪৭৩৩৪৮ 

e-mail: adict@dyd.gov.bd 

রফতযণঃ 

০১। জনাফ এ,নক,এভ ভরপজুর ইরাভ, উরযচারক (দাঃরফঃ ও ঋণ), যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, ঢাকা। 

০২। জনাফ নভাঃ নভায়াদেভ নাদন,    ,                        ,           । 

০৩। জনাফ পযাত নূয, উরযচারক (প্ররেণ), যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, ঢাকা। 

০৪। জনাফ নভাঃ ারভদুয যভান, উরযচারক (       ), যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, ঢাকা। 

০৫। জনাফ াীনূয যভান, উরযচারক (দাঃরফঃও ঋণ), যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, ঢাকা। 

০৬। জনাফ আরী আযাপ, উরযচারক (    ও     ), যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, ঢাকা। 

০৭। জনাফ পারযা রনাত, কারয রযচারক (প্রকানা), যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, ঢাকা। 

০৮। জনাফ নভাঃ পজলুর ক, কারয রযচারক (রাফ যেণ কভ যকতযা), যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, ঢাকা। 

০৯। জনাফ নভাঃ রজয়াউয যভান, প্ররেক (ইদরকট্ররনক্স) (নকা-অপ্ট দস্য), যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, ঢাকা। 

১০। উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ যকতযা (১১ জন উদ্ভাফদকয তাররকা াংযুক্ত), যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয--------------উদজরা------------নজরা। 

 

দয় অফগরত ও কাম যাদথ যঃ 

১। রযচারক (প্রান ও অথ য), যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, ঢাকা। 

২। উরযচারক (অথ য ও অরডট), যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, প্রধান কাম যারয়, ঢাকা- উক্ত বায ১৫ জন দদস্যয আপ্যায়দনয ব্যফিা 

গ্রদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

৩। ভারযচারক ভদাদদয়য ব্যরক্তগত কাযী, যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, ঢাকা। 

৪। রযচারক(দাঃরফঃও ঋণ) ভদাদদয়য ব্যরক্তগত কাযী, যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, ঢাকা- রফলয়টি রযচারক ভদাদদয়য নগাচযীভূত 

কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

  

 

  

 াংযুক্তঃ  

উদ্ভাফকগদণয তাররকা-০১ াতা। 

http://www.dyd.gov.bd;যুউঅ.বাংলা
mailto:adict@dyd.gov.bd


 

ভদনানীত ১১ জন উদ্ভাফদকয তাররকা 
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২২/০২/২০২১ 

(াদরহ্ উরিন আদভদ) 

কাযী রযচারক (আইরটি) 

 

 

 

 


