
বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড 
৫ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫ 

িশ ণ িবভাগ 
www.brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.৯২ তািরখ: 
০৫ সে র ২০১৯

২১ ভা  ১৪২৬

িবষয:় উপপিরচালকেদরউপপিরচালকেদর   ৩য়৩য়  ােচরােচর   দ তাদ তা   উ য়নউ য়ন   িশ েণরিশ েণর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন।।
: ৪৭.৬২.০০০০.৭০৪.২৫.০০৩.১৯-৫৭৪ তািরখ: ২৮/৮/২০১৯ ি .

        উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িবআরিডিব’র উপপিরচালকেদর ৩য় ােচর দ তা উ য়ন িশ ণ
আগামী ২১/৯/২০১৯ ি . হেত ২৩/৯/২০১৯ ি .পয  ০৩ িদন ময়ােদ িবআরিড আই, িসেলট অ ি ত হেব। িশ েণ
অংশ হেণর জ  ক পে র অ েমাদন েম িন বিণত  িশ ণাথ েদর মেনানয়ন দয়া হেলা:

ঃ নং কমকতার নাম আইিড 
নং পদবী ও কম ল মাবাইল নং

১ জনাব মা: িমজা র রহমান ই-২৭৮১ উপপিরচালক, িড় াম জলা ০১৭৮৮৭৮৩৬২০
২ জনাব জয় কাশ িব াস ই-২৭৮৮ উপপিরচালক, গাপালগ  জলা ০১৭১৫৫০৯৫০২
৩ জনাব ব ল চ  রায় ই-২৩১৬ উপপিরচালক, জয় রহাট জলা ০১৫৫৮৬০৪৫৩৪
৪ জনাব মা: তাজ-উল ইসলাম ই-২৩১৮ উপপিরচালক, মািনকগ  জলা ০১৭১৫০৮১৪৩৬
৫ জনাব মা: িমজা র রহমান ই-২৩২০ উপপিরচালক, রাজশাহী জলা ০১৭১২৫৫৯৭৬৯
৬ জনাব ভেবশ র ন চৗ রী ই-২৩২৯ উপপিরচালক, প গড় জলা ০১৭১৫৫৬৫৬৬৬

৭ জনাব মাহা দ মাহা র রশীদ 
তা কদার ই-২৩৩২ পজীক, সদরদ র, ঢাকা ০১৮১৮৫৭৫০৬৪

৮ জনাব তপন মার ম ল ই-২৩৩৯ উপপিরচালক, যেশার জলা ০১৭১৪৬০৮৮৪১

৯ জনাব মাহা দ রিফ ল ইসলাম ই-২৩৪২ উপপিরচালক, শাসন-১ শাখা, 
সদরদ র, ঢাকা ০১৭২৬০৬৩৫৭৩

১০ জনাব মাহা দ জিহ ল হক ধা ই-২৪১৫ উপপিরচালক, িকেশারগ  জলা ০১৭১১৭৮০২১২

১১ জনাব মাহা দ মিহ র রহমান 
মা া ই-২৪১৮ উপপিরচালক, মাদারী র জলা ০১৯১৩৪৯৩৬৫৪

১২ জনাব মাহা দ মা ন কিবর ই-২৪২০ উপপিরচালক, া ণবাড়ীয়া জলা ০১৭১৬৭০৬৯২২

১৩ জনাব মাহা দ হািফ র রহমান 
ইঁয়া ই-২৪২৩ উপপিরচালক, বর না জলা ০১৭৪৭৮১৫১২১

১৪ জনাব মা: জািক ল ইসলাম ই-২৪২৫ উপপিরচালক, মেহর র জলা ০১৭১৬৯৫৩৪২৮
১৫ জনাব এ.এস.এম. সালায়মান ই-২৪২৯ উপপিরচালক, গাজী র জলা ০১৭২৭৭৯৬২৭২
১৬ জনাব গালাম ছা য়ার মা ফা ই-২৪৩৯ উপপিরচালক, িসেলট জলা ০১৭২৭৬৬৪৪৫৫
১৭ জনাব কে াল সরকার ই-২৪৪৩ উপপিরচালক, শরীয়ত র জলা ০১৭১৪৫০৯৮৮৪
১৮ জনাব এ, ক,এম, জািক ল ইসলাম ই-২৪৪৫ উপপিরচালক, টা াইল জলা ০১৭১২৯৯৬৯৭৩
১৯ জনাব সয়দ আলী ই-২২০৯ উপপিরচালক, িঝনাইদহ জলা ০১৭১৭৩৮৫২৪৩
২০ জনাব মা: খােদ ল বাশার ই-২৮৯২ উপপিরচালক, নও া জলা ০১৭২১৭৯৭০৭৪

২১ জনাব হা দ মাহ ল আলম ই-২৮৯৪ উপপিরচালক, বােজট শাখা, সদরদ র, 
ঢাকা ০১৭৪০৮২১৩৪৩

২২ জনাব মা: আ ল আলীম ই-২৮৯৬ উপপিরচালক, সাত ীরা জলা ০১৭১৮৭১৮৫৭১
২৩ জনাব হা দ জিহ ল হক খান ই-২৮৯৭ উপপিরচালক, পাবনা জলা ০১৭১৮৫৩২৬১৩
২৪ জনাব সাম ন নাহার ই-২২০৬ উপপিরচালক, নারায়নগ  জলা ০১৭৪১১১৫৮৮৫

১



২৫ জনাব মা: ছেরায়া ল আলম ই-১৬৬১ উপপিরচালক, িপেরাজ র জলা ০১৭১৬৪৭৮২৬৪
২৬ জনাব তাপসী রাণী সাহা ই-২৪৭১ উপপিরচালক, য়াডা া জলা ০১৭১৮১৩৬৯৫৬

২৭ জনাব আমা ল হািকম ই-২৫০২ উপপিরচালক (ভার:), চাপাইনবাবগ  
জলা ০১৭৪৪২৬৪৭০০

২৮ জনাব লালী ধর ই-২৫১৫ উপপিরচালক (ভার:), ফনী জলা ০১৭১৬২৮৫২৩৮
২৯ জনাব শাহানারা বগম ই-২৫২০ উপপিরচালক (ভার:), মা রা জলা ০১৭১২১১০১৮৭
৩০ জনাব আরেজনা বারী ই-২৫২৩ উপপিরচালক (ভার:), ঠা র াও জলা  ০১৭১৬১১৩৮২৮

২। িশ েণ অংশ হণকারীগণ আগামী ২০/৯/২০১৯ ি : তািরখ িবকাল ৫:০০ ঘ কার মে  িবআরিড আই, িসেলেট িরেপাট
করেবন। 
৩। িশ েণ অংশ হণকারীেদর িনধািরত হাের দিনক ভাতা এবং যাতায়াত ভাতা িবআরিড আই, িসেলট হেত দান করা
হেব। 

  

৬ -৯-২০ ১৯

পিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন িশ ণ ইনি উট 
(িবআরিড আই), খািদমনগর, িসেলট।

মাঃ ইসমাইল হােসন
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৮
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drtraining@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.৯২/১ তািরখ: ২১ ভা  ১৪২৬
০৫ সে র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (সকল), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) জলা শাসক (সকল)
৩) ক  পিরচালক/কম িচ পিরচালক/িনবাহী পিরচালক (সকল), িবআরিডিব।
৪) পিরচালক (সকল`), িবআরিডিব, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড
৬) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।
৭) জনাব......................................, ( ােক আগামী ২০/৯/২০১৯ ি . তািরখ িবকাল ৫.০০ ঘ কার মে
িবআরিড আই, িসেলেট িরেপাট করার জ  অ েরাধ করা হেলা)

৬ -৯-২০ ১৯

মাঃ কাম ামান 
উপপিরচালক

২


