
বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড 
৫ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫ 

িশ ণ িবভাগ 
www.brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.৪ তািরখ: 
১৮ ন ২০১৯

৪ আষাঢ ়১৪২৬

িবষয:় মাঠমাঠ   সংগঠকসংগঠক  মউেদরমউেদর  ( ( ১ম১ম   াচাচ) ) দ তাদ তা   উ য়ন লকউ য়ন লক  িশ েণরিশ েণর   জজ   মেনানয়নমেনানয়ন।।
: : ৪৭.৬২.৭৫০০.৮২৭.১৮.০৩৭.০১.১২-৭৭ তািরখ ৩০/৫/২০১৯ ি :।

           
উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িবআরিডিব’র মাঠ  সংগঠকেদর  মউ (১ম  াচ)  দ তা  উ য়ন  িশ ণ  আগামী
 ২১/০৬/২০১৯ হেত ২৩/৬/২০১৯  পয   ০৩ িদন ময়ােদ এনআরিড িস, নায়াখালীেত অ ি ত হেব। িশ েণ অংশ হেণর জ
 ক পে র অ েমাদন েম িন বিণত িশ ণাথ েদর মেনানয়ন দয়া হেলা:

ম: নাম পদবী কম ল মাবাইল
১ জনাব অনািমকা সরকার মাঠ সংগঠক মউ ন েকানা সদর, ন েকানা ০১৯৯১১৩৪১৯৭
২ জনাব লায়লা আ মান মাঠ সংগঠক মউ ধামরাই, ঢাকা ০১৯৯১-১৩৪২৪১
৩ জনাব ণীতা দ  (ই-৩০৬৬) মাঠ সংগঠক মউ পলাশ, নরিসংদী ০১৯০২৩৯৫৯৫১
৪ জনাব ফািদয়া বগম মাঠ সংগঠক মউ কাপািসয়া, গাজী র ০১৭২৪২৯০০৯৯
৫ জনাব রিহমা খা ন (ই-৩২৪৯) মাঠ সংগঠক মউ হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০১৭৫২৩৬৪৪৩৭
৬ জনাব িবনা খা ন মাঠ সংগঠক মউ র, গাজী র ০১৯৯১১৩৪২২৪
৭ জনাব রজাহান (ই-৩২৪৬) মাঠ সংগঠক মউ ঘাটাইল, টা াইল ০১৭৫৩১৫২০৪৪
৮ জনাব িলিপকা রানী মাঠ সংগঠক মউ মাদারী র সদর, মাদারী র ০১৭৪৫৩৬০১৪৯
৯ জনাব মা: এরশা ল হক মাঠ সংগঠক মউ বািলয়াকাি ,রাজবাড়ী ০১৭৮০৫৮৩১৮৮
১০ জনাব িফেরাজ আহে দ খান মাঠ সংগঠক মউ গাবতলী, ব ড়া ০১৭৩০৯০৩৭৭৯
১১ জনাব ি তা বাকচী মাঠ সংগঠক মউ িবরল,িদনাজ র ০১৭১০৮৬৭৭৪১
১২ জনাব আেনায়ারা আ ার মাঠ সংগঠক মউ মতলব, াদ র ০১৯৯১১৩৪৭৯৩
১৩ জনাব  আফেরাজা খা ন মাঠ সংগঠক মউ আলমডাংগা, য়াডাংগা ০১৭১০৭৪৫৭০৪
১৪ জনাব ি  রাণী রায় (ই-৩১৬৩) মাঠ সংগঠক মউ িদনাজ র সদর, িদনাজ র ০১৯৩১০৬২৮৬৯
১৫ জনাব মাশেরফা বগম মাঠ সংগঠক মউ গাদাগাড়ী, রাজশাহী ০১৭২৮৯৩৫৪৬২
১৬ জনাব শািহদা খা ন মাঠ সংগঠক মউ গা র,রাজশাহী ০১৯১৬৮৩৯৫৬০
১৭ জনাব জাহানারা খা ন মাঠ সংগঠক মউ শর র,ব ড়া ০১৯৯১১৩৪৩৮৬
১৮ জনাব স া রানী িব াস মাঠ সংগঠক মউ সদর, মেহর র ০১৭২২৯৮৩৮০০
১৯ জনাব িফেরাজা খা ন মাঠ সংগঠক মউ কলােরায়া, সাত ীরা ০১৭৪১৭৪৮৭৭৭
২০ জনাব লায়লা রজাহান মাঠ সংগঠক মউ খাকসা, ি য়া ০১৭১৭৪৭০৭৮
২১ জনাব দ ািচং মাঠ সংগঠক মউ সদর, বা রবান ০১৯৯১১৩৪৮৪৪
২২ জনাব ইে জা বগম (ই-৩২৬৮) মাঠ সংগঠক মউ প গড় সদর, প গড় ০১৭১৬৮৯১২৯১
২৩ জনাব জয়নব বগম মাঠ সংগঠক মউ কা াই, রা ামা ০১৮৩১৭৪২৮১৫
২৪ জনাব  রানী ম ল (ই-৩১৬১), মাঠ সংগঠক মউ মা াহাট, বােগরহাট ০১৯৯১১৩৪৬১৮
২৫ জনাব মা: আশরা ল গাজী (ই-৩৯৪৩) মাঠ সংগঠক মউ তালা, সাত ীরা ০১৯১১৪১১০৯৭
২৬ জনাব লাকমান হািকম মাঠ সংগঠক মউ অভয়নগর, যেশার ০১৯৯১১৩৪৬৫৩
২৭ জনাব মা: আির ল ইসলাম মাঠ সংগঠক মউ মা রা সদর, মা রা ০১৭৬৩৯৩২৫৯৩
২৮ জনাব শাহানাজ আ ার মাঠ সংগঠক মউ দাস র, নােটার ০১৭০৩৮৯৭৬২৩
২৯ জনাব শািহদা পারভীন মাঠ সংগঠক মউ বাউফল, প য়াখালী ০১৭৪৮৭১১৬৩৩
৩০ জনাব মা: বলাল মাঠ সংগঠক মউ বিরশাল সদর, বিরশাল ০১৭২১৪৮০৯১৯
৩১ জনাব মন চ  ল মাঠ সংগঠক মউ ভালা সদর, ভালা ০১৯৯১১৩৪৭৩২

১



৩২ জনাব র া রানী বমন মাঠ সংগঠক মউ ঈ রগ ,ময়মনিসংহ ০১৭২১৩৫৯১৯৪

৩৩ জনাব িন ফা ইয়াসিমন মাঠ সংগঠক মউ কািলহািত, টা াইল ০১৭৭৯২৫১৬৪৯
৩৪ জনাব পা ল আ ার মাঠ সংগঠক মউ ছাগলনাইয়া, ফনী ০১৮১৯৫৯৩৩৪১
৩৫ জনাব জািকয়া ইয়াসিমন মাঠ সংগঠক মউ দল য়ার, টা াইল ০১৯৯১১৩৪৩৩৬

৩৬ জনাব পারভীন লতানা (ই-২৩৬) মাঠ সংগঠক মউ া ণপাড়া, িম া ০১৯১৬৬৪৯৯৮৪
৩৭ জনাব ইসমাত আরা মাঠ সংগঠক মউ িব-বািড়য়া সদর, িব-বািড়য়া ০১৭১৫২৫৭৫৭৮
৩৮ জনাব িত চাকমা মাঠ সংগঠক মউ রা ামা  সদর, রা ামা ০১৭৯৮৮৬৩২৭২
৩৯ জনাব রােশদা খা ন মাঠ সংগঠক মউ বািনয়াচং, হিবগ ০১৭১৬৮৩৪২৮১
৪০ জনাব ঝনা দবনাথ (ই-৩১০৭) মাঠ সংগঠক মউ ম ল, মৗলভীবাজার ০১৭১৪২৯১২৩৬

২। িশ েণ অংশ হণকারীগণ আগামী ২০/০৬/২০১৯ ি : তািরখ িবকাল ৫:০০ ঘ কার মে  এনআরিড িস,
নায়াখালীেত িরেপাট করেবন।

৩। িশ েণ অংশ হণকারী িশ ণাথ গণেক িনধািরত হাের দিনক ভাতা এবং যাতায়াত ভাতা এনআরিড িস,
নায়াখালী হেত দান করা হেব। 
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উপপিরচালক, নায়াখালী প ী উ য়ন িশ ণ ক  
(এনআরিড িস), নায়াখালী

মাঃ ইসমাইল হােসন
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৮
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drtraining@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.৪/১(৭৫) তািরখ: ৪ আষাঢ ়১৪২৬
১৮ ন ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (সকল`) িবআরিডিব, ঢাকা।
২) ক  পিরচালক (পদািবক), সদর দ র, িবআরিডিব, ঢাকা
৩) পিরচালক (মউ), , িবআরিডিব, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড
৫) উপপিরচালক, িবআরিডিব, জলাদ র, (সকল)
৬) উপপিরচালক, া ািমং শাখা, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (বিণত িবষয়  ওেয়বসাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা)।
৭) উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা.........................., (সংি )।
৮) জনাব ................................., মাঠ সংগঠক (মউ), ...................................., আগামী ২০/০৬/২০১৯
ি : তািরখ িবকাল ৫:০০ ঘ কার মে  এনআরিড িস, নায়াখালীেত িরেপাট করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
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মাঃ কাম ামান 
উপপিরচালক

২


