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িবষয:় জলারজলার   উপপিরচালকেদরউপপিরচালকেদর   এিপএএিপএ  এবংএবং  এসিডিজএসিডিজ   িবষয়কিবষয়ক  িরে স াসিরে স াস   কােসকােস   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন।।
     উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িবআরিডিব’র জলা দ ের কমরত জলার
উপপিরচালকেদর এিপএ এবং এসিডিজ িবষয়ক িরে সাস কাস আগামী ১৮ নেভ র, ২ ০ ১ ৯২ ০ ১ ৯  ি .  .  তািরখ
িবআরিডিবর  সদর  দ র,  ঢাকায় অ ি ত হেব। িশ েণ অংশ হেণর জ  ক পে র অ েমাদন েম
িন বিণত কমকতােদর মেনানয়ন দয়া হেলা:

ম. নাম ই-ন র পদবী ও কম ল মাবাইল ফান ন র
১ জনাব মা: িমজা র রহমান ই-২৭৮১ উপপিরচালক, িড় াম জলা ০১৭৮৮৭৮৩৬২০

২ জনাব মা: আলমগীর হােসন আল 
নওয়াজ ই-২৩১৪ উপপিরচালক, নামগ  জলা ০১৭১২১১২৯২৭

৩ জনাব ব ল চ  রায় ই-২৩১৬ উপপিরচালক, জয় রহাট জলা ০১৫৫৮৬০৪৫৩৪
৪ জনাব িমজা র রহমান ই-২৩১৭ উপপিরচালক, বিরশাল জলা ০১৭১২৮৮৬৯৪৯
৫ জনাব মা: তাজ-উল ইসলাম ই-২৩১৮ উপপিরচালক, মািনকগ  জলা ০১৭১৫০৮১৪৩৬
৬ জনাব মারেশদ আলম ই-২৩২৩ উপপিরচালক, চ াম জলা ০১৭১২৩২৬৪২৫
৭ জনাব মা: িমজা র রহমান ই-২৩২০ উপপিরচালক, রাজশাহী জলা ০১৭১২৫৫৯৭৬৯
৮ জনাব ভেবশ র ন চৗ রী ই-২৩২৯ উপপিরচালক, প গড় জলা ০১৭১৫৫৬৫৬৬৬
৯ জনাব হ দ রািশ ল মা ন চৗ রী ই-২৩৩১ উপপিরচালক, হিবগ  জলা ০১৭১২১১৫২১১

১০ জনাব হা দ রহান উি ন ই-২৩৩৮ উপপিরচালক, জামাল র জলা 
(বদলীর আেদশাধীন) ০১৭১৬৬৮৭৬৮৭

১১ জনাব তপন মার ম ল ই-২৩৩৯ উপপিরচালক, যেশার জলা ০১৭১৪৬০৮৮৪১
১২ জনাব মা: সিহ র রহমান মন ই-২৩৪১ উপপিরচালক, ব ড়া জলা ০১৭১২৯০০৬৩৭
১৩ জনাব মাহা দ জিহ ল হক ধা ই-২৪১৫ উপপিরচালক, িকেশারগ  জলা ০১৭১১৭৮০২১২
১৪ জনাব মা: আব স স র ই-২৪১৭ উপপিরচালক, গাইবা া জলা ০১৭১২১৪৮৫৮০

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

১৬ জনাব মা: িজয়াউল হাসান ই-২৪১৯ উপপিরচালক, প য়াখালী জলা ০১৫৫২৪১৮২৫১

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

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

১৯ জনাব মাহা দ সেরায়ার মাহ জ ই-২৪২৪ উপপিরচালক, ন েকানা জলা ০১৬৮২৫৮৩৭২১
২০ জনাব মা: জািক ল ইসলাম ই-২৪২৫ উপপিরচালক, মেহর র জলা ০১৭১৬৯৫৩৪২৮
২১ জনাব এস,এম, েয়ল আহেমদ ই-২৪২৬ উপপিরচালক, াদ র জলা ০১৯৩৮৮৭৯৪৮৬
২২ জনাব মা: নািসর উি ন ই-২৪২৭ উপপিরচালক, লনা জলা ০১৭২৪৩৩৪৬৯৮
২৩ জনাব এ.এস.এম. সালায়মান ই-২৪২৯ উপপিরচালক, গাজী র জলা ০১৭২৭৭৯৬২৭২
২৪ জনাব মাহা দ জািহ ল ইসলাম ই-২৪৩১ উপপিরচালক, ময়মনিসংহ ০১৭১২৬৪১৬৬১
২৫ জনাব দীেনশ চ  ম ল ই-২৪৩৫ উপপিরচালক, ফিরদ র জলা ০১৭৭০২৩১১২৫

১



২৬ জনাব হািলমা বগম ই-২৪৩৮ উপপিরচালক, ঢাকা জলা ০১৯১৮০৩৫০৫৮

২৭ জনাব গালাম ছা য়ার মা ফা ই-২৪৩৯ উপপিরচালক, িসেলট জলা ০১৭২৭৬৬৪৪৫৫
২৮ জনাব কে াল সরকার ই-২৪৪৩ উপপিরচালক, শরীয়ত র জলা ০১৭১৪৫০৯৮৮৪
২৯ জনাব এ, ক,এম, জািক ল ইসলাম ই-২৪৪৫ উপপিরচালক, টা াইল জলা ০১৭১২৯৯৬৯৭৩
৩০ জনাব আ াছ আলী ই-২৭৩৮ উপপিরচালক, নায়াখালী জলা ০১৯১৬২৯৫৩৯০
৩১ জনাব ি য়া বর ই-২৭৪০ উপপিরচালক, ঝালকা  জলা ০১৭২৪১৬৭২২০
৩২ জনাব মা: শাম ল ইসলাম ই-২২০৮ উপপিরচালক, শর র জলা ০১৭৬১২৮০২৫৬
৩৩ জনাব সয়দ আলী ই-২২০৯ উপপিরচালক, িঝনাইদহ জলা ০১৭১৭৩৮৫২৪৩

৩৪ জনাব আ  আফজাল মাহা দ 
সােলহ ই-২৮৯০ উপপিরচালক, ি য়া জলা ০১৯১৫৯৪৮৬২৩

৩৫ জনাব মা: িজহাদ খান ই-২৮৯১ উপপিরচালক, িসরাজগ  জলা ০১৭১৬৫৪২০৪৭
৩৬ জনাব মা: খােদ ল বাশার ই-২৮৯২ উপপিরচালক, নও া জলা ০১৭২১৭৯৭০৭৪

৩৭ জনাব মাসাঃ রােবয়া লতানা ই-২৮৯৩ উপপিরচালক, লালমিনরহাট 
জলা ০১৭২৬০৯৩৯১৯

৩৮ জনাব মা: মাহ র রহমান ই-২৮৯৫ উপপিরচালক, িদনাজ র জলা ০১৭১৭৫৪৭৪৬৮
৩৯ জনাব মা: আ ল আলীম ই-২৮৯৬ উপপিরচালক, সাত ীরা জলা ০১৭১৮৭১৮৫৭১
৪০ জনাব মা: আ ল হা ান ই-২৯০৩ উপপিরচালক, নীলফামারী জলা ০১৭১১৭৩৮৮২৪
৪১ জনাব হা দ জিহ ল হক খান ই-২৮৯৭ উপপিরচালক, পাবনা জলা ০১৭১৮৫৩২৬১৩
৪২ জনাব আির ল হক ই-২৮৯৮ উপপিরচালক, নরিসংদী জলা ০১৯১৯৪১২৯৫১
৪৩ জনাব মিরয়ম িদলশাদ মিন ই-২৯০১ উপপিরচালক, মৗলভীবাজার জলা ০১৮১৬১৯৪৬৪০
৪৪ জনাব মা: দেলায়ার হােসন ই-২৯০২ উপপিরচালক, রাজবাড়ী জলা ০১৯৯১১৩২০১৮
৪৫ জনাব সাম ন নাহার ই-২২০৬ উপপিরচালক, নারায়নগ  জলা ০১৭৪১১১৫৮৮৫
৪৬ জনাব মা: ছেরায়া ল আলম ই-১৬৬১ উপপিরচালক, িপেরাজ র জলা ০১৭১৬৪৭৮২৬৪
৪৭ জনাব রিজনা আ ার ই-২৪৫৩ উপপিরচালক, রং র জলা ০১৭১৬১১৩৮২৮
৪৮ জনাব শামীমা আ ার বা ই-২৪৬৫ উপপিরচালক, নােটার জলা ০১৭৬৬১৭৫০৯৮
৪৯ জনাব ই ািচং মামা ই-২৪৬৮ উপপিরচালক, বা রবান জলা ০১৫৫৩৭৪২২২০
৫০ জনাব যােবদা আ ার ই-২৪৭০ উপপিরচালক, িম া জলা ০১৭১২০৯৩০৬৭
৫১ জনাব তাপসী রাণী সাহা ই-২৪৭১ উপপিরচালক, য়াডা া জলা ০১৭১৮১৩৬৯৫৬
৫২ জনাব জ ন নাহার বগম ই-২৪৭৪ উপপিরচালক, খাগড়াছিড় জলা ০১৭১৮৭৬২৭৬৫
৫৩ জনাব অিনতা রাণী দাস ই-২৪৮১ উপপিরচালক, নড়াইল জলা ০১৯১৫০৯৩৪৫৭
৫৪ জনাব সাধনা রাণী দবনাথ ই-২৪৮৩ উপপিরচালক, ল ী র জলা ০১৮৩০৭২৪৫৪১
৫৫ জনাব আমা ল হািকম ই-২৫০২ উপপিরচালক, চাপাইনবাবগ  জলা ০১৭৪৪২৬৪৭০০

৫৬ জনাব ভা চাকমা ই-২৫০৩ উপ ক  পিরচালক, 
রা ামা  জলা ০১৮১৯৬১৯৯

৫৭ জনাব লালী ধর ই-২৫১৫ উপপিরচালক, ফনী জলা ০১৭১৬২৮৫২৩৮
৫৮ জনাব শাহানারা বগম ই-২৫২০ উপপিরচালক, মা রা জলা ০১৭১২১১০১৮৭

৫৯ জনাব নািসমা আ ার ই-২৫২১ উপপিরচালক (ভার:), ি গ  
জলা ০১৭১৫৬২০৪০৫

৬০ জনাব আরেজনা বারী ই-২৫২৩ উপপিরচালক (ভার:), ঠা র াও 
জলা ০১৭৭২৯৭৪১৩৮

৬১ জনাব মাশাররফ হােসন ই-২৩৫৮ উপপিরচালক (ভার:), ক বাজার 
জলা ০১৮১৬৭২৩৮৭৮

৬২ জনাব মা: গালাম র ল ই-২৩৬০ উপপিরচালক (অঃ দাঃ) বােগরহাট 
জলা ০১৭১৬১২০৮৩৫

৬৩ জনাব বা েদব সরকার ই-৩৭৫০ উপপিরচালক (অঃ দাঃ), গাপালগ  
জলা ০১৭৮৮১৪৭৭০০

৬৪ জনাব মাহা দ মিন ামান ই-৩৫৫৩ উপপিরচালক (অঃ দাঃ), ভালা ০১৭১৫০৮০৯০৭
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 উ  িশ েণ অংশ হেণর জ  মেনানীত কমকতাগণেক আগামী ১৮/১১/২০১৯ ি . তািরখ সকাল ৯.০০ 
টায় িবআরিডিবর  সদর  দ েরর  সে লন  ক ,  ,  ঢাকায় উপি ত হওয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

১৪-১১-২০ ১৯

উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, জলাদ র 
(সকল)

মাঃ ইসমাইল হােসন
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৮
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drtraining@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৬.১৯.১১০/১(৮৮) তািরখ: ২৮ কািতক ১৪২৬
১৩ নেভ র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (সকল), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) জলা শাসক (সকল)
৩) পিরচালক (সকল`), িবআরিডিব, ঢাকা।
৪) ক  পিরচালক/ িনবাহী পিরচালক (ইেরসেপা; পজীক; উদকিনক; পদািবক; িপআরিডিপ-৩;
প ;িপইিপ;গাইবা া ক ;অ ধান শ ;)
৫) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড
৬) উপপিরচালক, জনসংেযাগ ও সম য় শাখা, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড। ১৮/১১/২০১৯ ি . তািরখ সে লন
ক  ত রাখার জ  অ েরাধ করা হেলা।
৭) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।

১৪-১১-২০ ১৯

মাঃ কাম ামান 
উপপিরচালক
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