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ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.৬১ তািরখ: 
০৫ সে র ২০১৯

২১ ভা  ১৪২৬

িবষয:় িবআরিড আইিবআরিড আই  এএ  িমিনি য়ালিমিনি য়াল   াফাফ   ১ম১ম   ােচরােচর   দ তাদ তা   উ য়নউ য়ন   িশ েণরিশ েণর   জজ
িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন।।

: িবআরিড আই, িসেলেট এর ৪৭.৬২.০০০০.৭০৪.২৫.০০৩.১৯-৫৮৯ তািরখ: ০২/০৯/২০১৯ ি .
       
           উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িবআরিডিব’র িমিনি য়াল াফেদর ১ম ােচর দ তা উ য়ন

িশ ণ আগামী ১১/০৯/২০১৯ ি . হেত ১৩/০৯/২০১৯ ি .পয  ০৩ িদন ময়ােদ িবআরিড আই, িসেলেট অ ি ত হেব। উ
িশ েণ অংশ হেণর জ  ক পে র অ েমাদন েম িন বিণত িশ ণাথ েদর মেনানয়ন দান করা হেলা। 

.
নং

িশ ণাথ র নাম পদবী কম ল মাবাইল ন র

১ জনাব মা. ইউ ফ 
আলী (ই-১৬৮৭)

েনা াফার কাম-কি : 
অপা:

সেরজিমন িবভাগ, সদর 
দ র, ঢাকা

০১৭১১৩১০৪৫৯

২ জনাব মা. ম ল 
হক (ই-৩৩৭২)

েনা াফার কাম-কি : 
অপা:

মিহলা উ য়ন অ িবভাগ, সদর 
দ র, ঢাকা

০১৯৯১১৩৪০৯৯

৩ জনাব জসিমন আ ার 
(ই-৩৮৪৯)

েনা াফার কাম-কি : 
অপা:

পিরচালক (িনরী া), এর 
দ র, ঢাকা

০১৯৯১১৩৪১৮৪

৪ জনাব রতন চ  সরকার পিরসং ান সহকারী পিরক না শাখা, সদর 
দ র, ঢাকা

০১৭১৮৫৩৬৪৫৪

৫ জনাব আ স র 
তা কদার (ই-২২৮০)

উ মান সহকারী সাধারণ পিরচযা শাখা, সদর 
দ র, ঢাকা

০১৯৫৪৩১৫৩৪৫

৬ জনাব মা. আেনায়ার 
হােসন (ই-২৩০৯)

উ মান সহকারী জন: ও সম য় শাখা, সদর 
দ র, ঢাকা

০১৮২৭১৬৫৯৩৮

৭ জনাব মা. জাহা ীর 
হােসন (ই-২৩১০)

উ মান সহকারী শাসন িবভাগ, সদর 
দ র , ঢাকা

০১৭১৬২৬১২৮২

৮ জনাব মা. আ র রিহম 
হাওলাদার (ই-২২৮৫)

উ মান সহকারী িহসাব শাখা, , সদর দ র, ঢাকা ০১৭১৭৭৬৪৪৪৫

৯ জনাব আফেরাজা 
বগম (ই-২২৮১)

উ মান সহকারী অিডট শাখা, সদর দ র , ঢাকা ০১৭৩২৮৩৮৫২৪

১০ জনাব মা. ময় ল 
হক (ই-২৩০৮)

উ মান সহকারী সমবায় শাখা, সদর দ র, ঢাকা ০১৯১৩৪৯৬০৬০

১১ জনাব মা. আজাহার 
আলী (ই-২১২৮)

উ মান সহকারী সমবায় শাখা, সদর দ র, ঢাকা ০১৯১২৭৭২৬৫৩

১২ জনাব আলফাজ উি ন 
ধািনয়া 

উ মান সহকারী পিরদশন শাখা, সদর দ র, ঢাকা ০১৯২৪১৭৩৭৭৭

১৩ জনাব মা: মই ল 
হাসান (ই-৩৮৫৮)

উ মান সহকারী জলাদ র, রাজবাড়ী ০১৮১৮৩৬৯৫৩৫

১৪ জনাব মা. আতাহার উি ন 
বয়াতী (ই-২২৮৩)

কয়ার টকার সাধারণ পিরচযা শাখা, সদর 
দ র, ঢাকা

০১৮৩৫৬৫০৪৫৬

১৫ জনাব মা. আ র রা াক 
খান (ই-২১২৭)

উ মান সহকারী িনমাণ শাখা, সদর দ র, ঢাকা ০১৮১৬৮৯৯৭৩০

১



১৬ জনাব িবকাশ চ  দাস 
(ই-২৩১১) 

উ মান সহকারী শাসন িবভাগ, সদর দ র, ঢাকা ০১৭১৮১৭৯১১২

১৭ জনাব মা. মন র আলী 
হাওলাদার 

উ মান সহকারী মউ অ িবভাগ, সদর দ র, ঢাকা ০১৯৯১১৩৪০৩৭

১৮ জনাব মা: আ ল লিতফ 
(ই-৩৩৭৩)

উ মান সহকারী ঋণ শাখা, , সদর দ র ঢাকা ০১৭৩২১৮১০০৪

১৯ জনাব মা. শিহ ল 
ইসলাম (ই-২৭২১)

উ মান সহকারী সাধারণ পিরচযা শাখা, সদর 
দ র, ঢাকা

০১৭১৭৪২৩৮৮৩

২০ জনাব মা. আ াহ আল 
মা দ (ই-৩৮৫৩)

েনাটাইিপ  কাম-কি : 
অপা:

শাসন িবভাগ, সদর দ র, ঢাকা ০১৭৪০৮০১১৪০

২১ জনাব মা. মাজহা ল ইসলাম েনাটাইিপ  কাম-কি : 
অপা:

িবআরিড আই, িসেলট ০১৭৭৮৬৪০৮৮৬

২২ জনাব জাকািরয়া আলম 
(ই-৩৮৫৫)

েনাটাইিপ  কাম-কি : 
অপা:

শাসন শাখা (পার:-৩) সদর 
দ র, ঢাকা

০১৯১১০২০২২৫৪

২৩ জনাব মা: আিন র রহমান হাে ল পার িবআরিড আই, িসেলট ০১৭১৮১৮৩৭৫৯
২৪ জনাব মা. আলতাব হােসন 

(ই-২৩৯৫)
টিলেফান অপা: সাধারণ পিরচযা শাখা, সদর 

দ র , ঢাকা
০১৭৪৯৪৪৪৪১৪

২৫ জনাব মা.শাহাদত হােসন 
সরকার (ই-২১৫৬)

ক াশ সরকার িহসাব শাখা, িবআরিডিব, ঢাকা ০১৮১৬২৯৯৬৪৪

২৬ জনাব মা. মাহা ব আল 
কিরম (ই-২১৯১)

সাউ  টকিনিশয়ান জন: ও সম য় শাখা, সদর 
দ র, ঢাকা

০১৭১১০৭৫৩০৬

২৭ জনাব মাহা দ জিহ ল হক অিফস সহকারী কাম-কি : 
অপা:

অিডট শাখা, সদর দ র, ঢাকা ০১৭৭২৫৪৭২৮২

২৮ জনাব রােশ ল 
ইসলাম (ই-৩৮৭৮)

ীন ি  সহকারী িশ ণ িবভাগ, সদর 
দ র, ঢাকা

০১৭২১৩৫৭৩৪৩

২৯ জনাব জািবর আল 
মা ন (ই-৩৮৬৭)

অিফস সহকারী কাম-কি : 
অপা:

জলাদ র ,ময়মনিসংহ। ০১৭৭০৯০৬৬৯৬

৩০ জনাব রােশদা খা ন অিফস সহকারী কাম-কি : 
অপা:

জলাদ র, টা াইল ০১৯৯১১৩৩৮৩৬

৩১ জনাব রামানা আ ার অিফস সহকারী কাম-কি : 
অপা:

জলাদ র, িকেশারগ ০১৯৯১১৩৩৮৪৮

৩২ জনাব মা: আলমগীর হােসন অিফস সহকারী কাম-কি : 
অপা:

জলাদ র, রাজশাহী ০১৭২৮০২৭৯৪৮

৩৩ জনাব হাসান ইমাম অিফস সহকারী কাম-কি : 
অপা:

জলাদ র, বর না ০১৭২৬৬৭৬৮৪৮

৩৪ জনাব মাঃ তাির ল ইসলাম অিফস সহকারী কাম-কি : 
অপা:

জলাদ র, শর র ০১৭২০৬০৯৫১১

৩৫ জনাব মাঃ আিন র রহমান অিফস সহকারী কাম-কি : 
অপা:

জলাদ র, হিবগ ০১৬২৫১০৭৪৭৭

৩
৬

জনাব ফািতমা খানম অিফস সহকারী কাম-কি : 
অপা:

জলাদ র, সাত ীরা ০১৭২৫১৯৯১৩৪

৩৭ জনাব মাঃ িমজা র রহমান অিফস সহকারী কাম-কি : 
অপা:

জলাদ র, গাইবা া ০১৭৬১১২৯৪৫৫

৩৮ জনাব মাঃ আ ল মােলক অিফস সহকারী কাম-কি : 
অপা:

জলাদ র, পাবনা ০১৯৩১৯৯৮৩৩৩

৩৯ জনাব ইয়াসিমন লতানা 
(ই-৩৮৭৫

ারিকপার সাধারণ পিরচযা শাখা ০১৯৮৫৪৪৩৮৪৪

৪০ জনাব মাঃ িল  িময়া অিফস সহকারী কাম-কি : 
অপা:

জলাদ র, মা রা ০১৬৭৪৩৩০৬৭৮

২। িশ েণ অংশ হণকারীগণ ১০/০৯/২০১৯ ি : তািরখ িবকাল ৫:০০ ঘ কার মে  িবআরিড আই, খািদমনগর, িসেলেট

২



িরেপাট করেবন। 
৩। িশ েণ অংশ হণকারীগণ িনধািরত হাের দিনক ভাতা এবং যাতায়াত ভাতা িবআরিড আই, িসেলট হেত া  হেবন। 

৫-৯-২০ 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: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.৬১/১(৯৫) তািরখ: ২১ ভা  ১৪২৬
০৫ সে র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জনাব ................................................, ......................................., িবআরিডিব,
ঢাকা/.................... জলাদ র। ১০/০৯/২০১৯ ি : তািরখ িবকাল ৫:০০ ঘ কার মে
িবআরিড আই, খািদমনগর, িসেলেট িরেপাট করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
২) পিরচালক (সকল), িবআরিডিব, ঢাকা।
৩) পিরচালক (সকল`), িবআরিডিব, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক (সকল`), িবআরিডিব, ঢাকা।
৬) উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, জলাদ র (সকল)
৭) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।

৫-৯-২০ ১৯

মাঃ কাম ামান 
উপপিরচালক

৩


