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ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৬.১৯.৩৫ তািরখ: 
১১ ফ যা়ির ২০২০

২৮ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় উপপিরচালকউপপিরচালক//উপউপ  কক   পিরচালকেদরপিরচালকেদর   ১ম১ম   ােচরােচর   স ীবনীস ীবনী  িশ েণরিশ েণর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ
মেনানয়নমেনানয়ন।।

: ারক নং-৪৭.৬২.০০০০.৭০৪.২৫.০০৩.১৯-৮৯১ তািরখ: ০৪ ফ য়াির, ২০২০ ি :।

      উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িবআরিডিব’র উপপিরচালক/উপ ক  পিরচালকেদর ১ম ােচর
স ীবনী িশ ণ আগামী ২২/০২/২০২০ ি . হেত ২৪/০২/২০২০ ি : পয  ০৩ িদন ময়ােদ িবআরিড আই, িসেলেট
অ ি ত হেব। িশ েণ অংশ হেণর জ  ক পে র অ েমাদন েম িন বিণত কমকতােদর মেনানয়ন দয়া হেলা:

ঃ নং কমকতারনাম আইিড 
নং

বতমান 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 কম িচ পিরচালক, প ী গিত কম িচ, 

সদরদ র, ঢাকা
০১৭১৫৫০৯৫০২

৩ জনাব এ, ক,এম, শিফ ল 
ইসলাম

ই-২৭৮৯ ক  পিরচালক (পদািবক), সদর দ র, 
ঢাকা

০১৭১৬৭৯৫০০৩

৪ জনাব ফেয়জ-ই-রাববী ই-২৭৯০ কম িচ পিরচালক (পজীক), সদরদ র, 
ঢাকা

০১৭২০৯৬৬৮০৯

৫ জনাব মা: আলমগীর হােসন 
আল নওয়াজ

ই-২৩১৪ উপপিরচালক, নামগ  জলা ০১৭১২১১২৯২৭

৬ জনাব ব ল চ  রায় ই-২৩১৬ উপপিরচালক, জয় রহাট জলা ০১৫৫৮৬০৪৫৩৪
৭ জনাব মা: তাজ-উল ইসলাম ই-২৩১৮ উপপিরচালক, মািনকগ  জলা ০১৭১৫০৮১৪৩৬
৮ জনাব মা: িমজা র রহমান ই-২৩২০ উপপিরচালক, রাজশাহী জলা ০১৭১২৫৫৯৭৬৯
৯ জনাব মা: িজয়াউর রশীদ ই-২৩৩৪ উপপিরচালক, সমবায় শাখা, সদরদ র 

ঢাকা
০১৭১২২৪৪২০১

১০ জনাব তপন মার ম ল ই-২৩৩৯ উপপিরচালক, যেশার জলা ০১৭১৪৬০৮৮৪১
১১ জনাব মা: ামান ই-২৪১৪ উপপিরচালক, জঃ ও সঃ শাখা, সদর দ র, 

ঢাকা
০১৭১৬৭৪৫৫৭২

১২ জনাব মা: আব স স র ই-২৪১৭ উপপিরচালক, গাইবা া জলা ০১৭১২১৪৮৫৮০
১৩ জনাব মাহা দ মা ন 

কিবর
ই-২৪২০ উপপিরচালক, া ণবাড়ীয়া জলা ০১৭১৬৭০৬৯২২

১৪ জনাব মাহা দ হািফ র 
রহমান ইঁয়া

ই-২৪২৩ উপপিরচালক, বর না জলা ০১৭৪৭৮১৫১২১

১৫ জনাব এস,এম, েয়ল 
আহেমদ

ই-২৪২৬ উপপিরচালক, াদ র জলা ০১৯৩৮৮৭৯৪৮৬

১৬ জনাব মা: কাম ামান ই-২৪২৮ উপপিরচালক, িশ ণ শাখা, সদরদ র, 
ঢাকা

০১৭১৬১৩৭১৬১

১



১৭ জনাব মাহা দ জািহ ল 
ইসলাম

ই-২৪৩১ উপপিরচালক, ন েকানা জলা ০১৭১২৬৪১৬৬১

১৮ জনাব গালাম ছা য়ার 
মা ফা

ই-২৪৩৯ উপপিরচালক, িসেলট জলা ০১৭২৭৬৬৪৪৫৫

১৯ জনাব কে াল সরকার ই-২৪৪৩ িনবাহী পিরচালক, িপইিপ, ফিরদ র ০১৭১৪৫০৯৮৮৪
২০ জনাব আ াছ আলী ই-২৭৩৮ উপপিরচালক, নায়াখালী জলা ০১৯১৬২৯৫৩৯০
২১ জনাব সয়দ আলী ই-২২০৯ উপপিরচালক, িঝনাইদহ জলা ০১৭১৭৩৮৫২৪৩
২২ জনাব মা: িজহাদ খান ই-২৮৯১ উপপিরচালক, িসরাজগ  জলা ০১৭১৬৫৪২০৪৭
২৩ জনাব মাসাঃ রােবয়া 

লতানা
ই-২৮৯৩ উপপিরচালক, লালমিনরহাট জলা ০১৭২৬০৯৩৯১৯

২৪ জনাব মা: মাহ র রহমান ই-২৮৯৫ উপপিরচালক, িদনাজ র জলা ০১৭১৭৫৪৭৪৬৮
২৫ জনাব মা: আ ল হা ান ই-২৯০৩ উপপিরচালক, নীলফামারী জলা ০১৭১১৭৩৮৮২৪
২৬ জনাব আির ল হক ই-২৮৯৮ উপপিরচালক, নরিসংদী জলা ০১৯১৯৪১২৯৫১
২৭ জনাব মিরয়ম িদলসাদ মিন ই-২৯০১ উপপিরচালক, মৗলভীবাজার জলা ০১৮১৬১৯৪৬৪০
২৮ জনাব সাম ন নাহার ই-২২০৬ উপপিরচালক, নারায়নগ  জলা ০১৭৪১১১৫৮৮৫
২৯ জনাব রিজনা আখতার ই-২৪৫৩ উপপিরচালক, রং র জলা ০১৭১৬১১৩৮২৮
৩০ জনাব ই ািচং মামা ই-২৪৬৮ উপপিরচালক, বা রবান জলা ০১৫৫৩৭৪২২২০
৩১ জনাব তাপসী রাণী সাহা ই-২৪৭১ উপপিরচালক, য়াডা া জলা ০১৭১৮১৩৬৯৫৬
৩২ জনাব সিলনা বগম ই-২৪৭৮ উপ ক  পিরচালক (উদকিনক ক , 

িল ােজা অিফস), ঢাকা
০১৭১৫৭৯৩৮৪২

৩৩ জনাব অিনতা রাণী দাস ই-২৪৮১ উপপিরচালক, নড়াইল জলা ০১৯১৫০৯৩৪৫৭
৩৪ জনাব সাধনা রাণী দবনাথ ই-২৪৮৩ উপপিরচালক, ল ী র জলা ০১৮৩০৭২৪৫৪১
৩৫ জনাব সিলনা ওয়ালী উি ন ই-২৪৮৮ উপপিরচালক, স সারণ শাখা সদরদ র, 

ঢাকা
০১৭১৭৩৩৯২৭৭

৩৬ জনাব ন নাহার ই-২৪৯২ উপপিরচালক (পজীক), আ িলক দ র, 
ঢাকা

০১৭২৭৩৫২৬৯০

৩৭ জনাব ভা চাকমা ই-২৫০৩ উপপিরচালক, রা ামা  জলা ০১৮১৯৬১৯৯৭৬
৩৮ জনাব িমতা তা কদার ই-২৫১৬ উপপিরচালক, পিরদশন শাখা, সদরদ র, 

ঢাকা
০১৮৩২১৯১৪৬৫

৩৯ জনাব নািসমা আ ার ই-২৫২১ উপপিরচালক (ভার:), ি গ  জলা ০১৭১৫৬২০৪০৫
৪০ জনাব আহ দ আলী ই-২৩৬৮ অ েদ া (ভার:), িবআরিড আই, িসেলট ০১৭১০৪৮০১২২

 ২। িশ েণ অংশ হণকারীগণ আগামী ২১/০২/২০২০ ি : তািরখ িবকাল ৫:০০ টার 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।

১১-২-২০ ২০

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
২



ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৬.১৯.৩৫/১(১২৮) তািরখ: ২৮ মাঘ ১৪২৬
১১ ফ যা়ির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (সকল`) িবআরিডিব, ঢাকা।
২) জলা শাসক (সংি  জলা)।
৩) পিরচালক (সকল`), িবআরিডিব, ঢাকা।
৪) ক  পিরচালক (সকল), িবআরিডিব, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড
৬) উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, জলা দ র (সকল)
৭) উপপিরচালক (সকল`), িবআরিডিব, ঢাকা।
৮) উপপিরচালক, া ািমং শাখা, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (প  ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ
করা হেলা)।
৯) জনাব .......................................................................উপপিরচালক/উপ ক
পিরচালক,............................................. জলা দ র/িবআরিডিব, ঢাকা (আগামী ২১/০২/২০২০ ি :
তািরেখ িবকাল ৫:০০ টার মে  িবআরিড আই, িসেলেট িরেপাট করার জ  অ েরাধ করা হেলা)।
১০) সহকারী পিরচালক, িশ ণ শাখা ড -১, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (িপিডএস এ িশ ণ ত
অ ি র জ )।
১১) াট িলিপকার-কাম-কি উটার অপােরটর, িশ ণ িবভাগ, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (িপিডএস এ

িশ ণ ত  অ ি  করার জ )।

১১-২-২০ ২০

মাঃ কাম ামান 
উপপিরচালক

৩


