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বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববার্ ড  

৫ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫  

প্রশশক্ষণ শাখা বর্স্ক-১  

www.brdb.gov.bd 

 

স্মারক নম্বর: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.২০ তাশরখ: 
৭ শ্রাবণ ১৪২৬ 

২২ জুলাই ২০১৯ 

 

শবষয:়      শিসাবরক্ষকদের ৩য় ব্যাদের েক্ষতা উন্নয়ন প্রশশক্ষদণর জন্য প্রশশক্ষণার্থী মদনানয়ন। 

সূত্র:         ৪৭.৬২.০০০০.৭০৪.২৫.০০৩.১৯.৪৬৫, তাশরখ ২২জুলাই, ২০১৯ শি:। 

         

        উপর্য ডক্ত শবষদয়র পশরদপ্রশক্ষদত জানাদনা যাদে বয, শবআরশর্শব’র শিসাবরক্ষকদের ৩য় ব্যাদের েক্ষতা উন্নয়ন প্রশশক্ষণ 

আগামী ২৫/০৭/২০১৯ শি. িদত ২৭/০৭/২০১৯ শি.পয ডন্ত ০৩ শেন বময়াদে শবআরশর্টিআই, খাশেমনগর, শসদলট এ অনুশিত িদব। 

উক্ত প্রশশক্ষদণ অাংশগ্রিদণর জন্য ক্ডপদক্ষর অনুদমােন্রমদম শন্নববশণ ডত প্রশশক্ষণার্থীদের মদনানয়ন প্রোন করা িদলা: 

্রম. 

নাং 

নাম পেবী কম ডস্থল 

 

বমাবাইল নম্বর 

১ জনাব েীদনশ েন্দ্র তালুকোর  শিসাবরক্ষক বতজগাঁও, ঢাকা ০১৯১১২০৮৬৬৭ 

২ জনাব বমা. আব্দুল মান্নান শিসাবরক্ষক রায়গঞ্জ, শসরাজগঞ্জ ০১৭৩৭২৭০০৯৭ 

৩ জনাব জনাব বমা. তছশলম উশিন শিসাবরক্ষক শনরীক্ষা শাখা, শবআরশর্শব ঢাকা ০১৭৩৫৪১১৬৪১ 

৪ জনাব বমা.রশিকুল ইসলাম শিসাবরক্ষক বজলােপ্তর, ঝালকাঠি ০১৯১৭০০৫২২৮ 

৫ জনাব বমা. বগালাম শািশরয়ার শিসাবরক্ষক বজলা েপ্তর, নারায়নগঞ্জ ০১৬২৫০৪১৭০৯ 

৬ জনাব আব্দুল লশতি শিসাবরক্ষক বজলা েপ্তর, নওগাঁ ০১৯৯১১৩৩৬৭৫ 

৭ জনাব বমা.রাদসল (ই-২৮৬৪) শিসাবরক্ষক কসবা, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া ০১৭৪৩৮৯৩৩৫৫ 

৮ জনাব বমা.রািাতাজ্জামান শিসাবরক্ষক শনরীক্ষা শাখা, শবআরশর্শব, ঢাকা ০১৬৮৩৭২৯৯৮২ 

৯ জনাব বমা.আ. িাই িােী শিসাবরক্ষক, বজলােপ্তর, ঠাকুরগাঁও ০১৭২৫৭৮২২৭৮ 

১০ জনাব বমা. আশনে িরাজী (ই-

৪১৯১) 

শিসাবরক্ষক বনরীপাড়া, বশরশাল ০১৭১৯৬৫৯৫৯১ 

১১ জনাব বমা. আদনায়ার বিাদসন শিসাবরক্ষক নাগরপুর, টাঙ্গাইল ০১৭২৫৭৫৫০৬৪ 

১২ জনাব বমা. বমাবারক বিাদসন  শিসাবরক্ষক ইটনা, শকদশারগঞ্জ ০১৭১৫৪২৪১৮৪ 

১৩ জনাব এস. এম. িাসান কশরম শিসাবরক্ষক বজলা েপ্তর, শপদরাজপুর ০১৭১৬৪২৩৩৪৮ 

১৪ জনাব নূরুল ইসলাম (ই-২৮৫৯) শিসাবরক্ষক বপনশন-শিসাব শাখ, শবআরশর্শব ঢাকা ০১৭১২৮৯৫৪১৩ 

১৫ জনাব বমা. িারুক-উজ-জামান শিসাবরক্ষক আলমর্াঙ্গা, চুয়ার্াঙ্গা ০১৯১৬১০৭৯৭৪ 

১৬ জনাব বমা. বিলাল আলম শিসাবরক্ষক কাজীপুর, শসরাজগঞ্জ ০১৭১৭১৭২৪২৫ 

১৭ জনাব বমা. আলমগীর বিাদসন  শিসাবরক্ষক শিসাব শাখা, শবআরশর্শব, ঢাকা ০১৭১৯৩৪৩১১৫ 

১৮ জনাব িরিাদুল শমরাজ (ই-৩৫৭৯) শিসাবরক্ষক রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী ০১৭১২৪২১৯০৫ 

১৯ জনাব অপূব ড সরকার (ই-৪১৫৪) শিসাবরক্ষক বপনশন শাখা (প্রশাসন), শবআরশর্শব, 

ঢাকা 

০১৭১৭৭৪০২৫৬ 

২০ জনাব বমা. ওশল খান শিসাবরক্ষক বাদকরগঞ্জ, বশরশাল ০১৭২৩২৭২০১৯ 

২১ জনাব বমা.শশিদুল আলম (ই-

২৮৬৬) 

শিসাবরক্ষক বজলােপ্তর, রাজশািী ০১৯৯১১৩৩৬৯৩ 

২২ জনাব বমা. িারুক শসকোর শিসাবরক্ষক বিামনা, কুশমল্লা ০১৭৩৬৭২৭৯৬৮ 

২৩ জনাব বমা. জালাল উশিন (ই-

২৮৬৭) 

শিসাবরক্ষক পটিয়া, েট্টগ্রাম ০১৮১৫৬৬৪০৭০ 

২৪ জনাব বশখ বমা. নাশছম বিাদসন শিসাবরক্ষক জাশজরা, শরীয়তপুর ০১৯৯১১৩২৮৫৪ 

২৫ জনাব বমা.এসদকন্দার আলী শিসাবরক্ষক শেতলমারী, বাদগরিাট ০১৯২৪২২৬২১৪ 

২৬ জনাব বমা. আবুল কালাম (ই-

৪১৩২) 

শিসাবরক্ষক শনরীক্ষা শাখা, শবআরশর্শব,ঢাকা ০১৭২১৬৫০৩৮৮ 

২৭ জনাব আশসি আল মামুন  শিসাবরক্ষক শনরীক্ষা শাখা, শবআরশর্শব,ঢাকা ০১৭১০০১৮০৪৭ 
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২৮ জনাব প্রেীপ কুমার োস  শিসাবরক্ষক বজলােপ্তর, চুয়ার্াঙ্গা ০১৯১৪৭৩২৬৩৮ 

২৯ জনাব শুভাশীষ সুতার  শিসাবরক্ষক ভান্ডাশরয়া, শপদরাজপুর ০১৭১৫৪৩৪০৫৫ 

৩০ জনাব বমািাম্মে আলী (ই-২৮৭৭) শিসাবরক্ষক শশরাজশেখান, মুশিগঞ্জ ০১৯৯১১৩২৯৬২ 

৩১ জনাব বমা. বমাশারি বিাদসন শিসাবরক্ষক বজলােপ্তর, নরশসাংেী ০১৭৬৭৭০৬২৯৪ 

৩২ জনাব সসয়ে আশরাফুল আলম শিসাবরক্ষক বজলা েপ্তর, িশরেপুর ০১৯১৭০৬০৭০১ 

৩৩ জনাব বমা. জুলিাস উশিন  শিসাবরক্ষক বশরপুর সের, বশরপুর ০১৯১২১৮৫৪৮০ 

৩৪ জনাব আবু সাঈে সুমন শিসাবরক্ষক দূগ ডাপুর, বনত্রদকানা ০১৯৯১১৩৩১৮৭ 

৩৫ জনাব বমা. বরজাউল কশরম শিসাবরক্ষক আগগলঝাড়া, বশরশাল ০১৭১২৬১৭৬৫৫ 

৩৬ জনাব বমা. কামরুজ্জামান শিসাবরক্ষক জামালপুর সের, জামালপুর ০১৯১৯৮৭৭৫৬৬ 

৩৭ জনাব বমা. িাশনি শিসাবরক্ষক রামু, কক্সবাজার ০১৮১৭৭৯৮৬৫৯ 

৩৮ জনাব বমািাম্মে নাশসর উশিন শিসাবরক্ষক কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি ০১৮১৯০৮৫৪৯০ 

৩৯ জনাব শ্যামল শমত্র োকমা শিসাবরক্ষক েীশিনালা, খাগড়াছশড় ০১৫৫৬৭৭৩৫১০ 

৪০ জনাব িারুন-অর-রশশে (ই-২৮১০) শিসাবরক্ষক ছাগলনাইয়া, বিনী ০১৮১৫০২৬৪৯৪ 

২। প্রশশক্ষদণ অাংশগ্রিণকারীগণ আগামী ২৪/০৭/২০১৯ শি: তাশরখ শবকাল ৫:০০ িটিকার মদে শবআরশর্টিআই, খাশেমনগর, 

শসদলট এ শরদপাট ড করদবন। 

৩। প্রশশক্ষদণ অাংশগ্রিণকারীদের শনর্ ডাশরত িাদর সেশনক ভাতা এবাং যাতায়াত ভাতা শবআরশর্টিআই, শসদলট িদত প্রোন করা 

িদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

পশরোলক, বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট, শসদলট। 

 

২২-৭-২০১৯ 

বমাোঃ মািমুদুল বিাসাইন খান 

পশরোলক (অশতশরক্ত োশয়ত্ব) 

বিান: +৮৮০২৮১৮০০০৮ 

িযাক্স: +৮৮০২৮১৮০০০৩ 

ইদমইল: drtraining@brdb.gov.bd 

 

স্মারক নম্বর: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.২০/১(৯১) তাশরখ: 
৭ শ্রাবণ ১৪২৬ 

২২ জুলাই ২০১৯ 

 

সেয় অবগশত ও কায ডাদর্থ ড বপ্ররণ করা িল:  

১) পশরোলক (সকল`) শবআরশর্শব, ঢাকা। 

২) মিাপশরোলক মদিােদয়র একান্ত সশেব, শবআরশর্শব, ঢাকা। 

৩) উপপশরোলক (সকল`), শবআরশর্শব, ঢাকা। 

৪) উপপশরোলক, বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববার্ ড, বজলােপ্তর (সকল) 

৫) উপপশরোলক (দপ্রাগ্রাশমাং), শবআরশর্শব, ঢাকা (ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর জন্য অনুদরার্ করা ি’ল)। 

৬) উপদজলা পল্লী উন্নয়ন কম ডকতডা, শবআরশর্শব, ............................উপদজলা, ......................বজলা। 

৭) জনাব ....................................................., আগামী ২৪/০৭/২০১৯ শি: তাশরখ শবকাল ৫:০০ িটিকার মদে , 

শবআরশর্টিআই, খাশেমনগর, শসদলট এ শরদপাট ড করার জন্য অনুদরার্ করা িদলা। 

 

 

 

২২-৭-২০১৯ 

বমাোঃ কামরুজ্জামান  

উপপশরোলক 

 


