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একই স্মারক ও তাশরদে প্রশতস্থাশপত 

 

স্মারক নম্বর: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.৫০ তাশরে: 
১৬ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৬ 

৩০ বে ২০১৯ 

 

শবষয়: উপপশরচালকদের ১ে ব্যাদচর েক্ষতা উন্নয়ন প্রশশক্ষদণর জন্য প্রশশক্ষণার্থী েদনানয়ন। 

সূত্র: ৪৭.৬২.০০.০০.৭০৪.২৫.০০১.১৬.৩০৬, তাশরে: ১২/৫/২০১৯ শি. 

 

        উপর্য ডক্ত শবষদয়র পশরদপ্রশক্ষদত জানাদনা যাদে বয, শবআরশর্শব’র উপপশরচালকদের ১ে ব্যাদচর েক্ষতা উন্নয়ন প্রশশক্ষণ 

আগােী ১১/৬/২০১৯ শি. হদত ১৩/৬/২০১৯ শি.পয ডন্ত ০৩ শেন বেয়াদে বার্ ড, কুশেল্লায় অনুশষ্ঠত হদব। প্রশশক্ষদণ অাংশগ্রহদণর জন্য 

কর্তডপদক্ষর অনুদোেনক্রদে শনম্নবশণ ডত  প্রশশক্ষণার্থীদের েদনানয়ন বেয়া হদলা: 

 

ক্রে

ঃ  
নাে পেবী কে ডস্থল বোবাইল নম্বর 

১ জনাব বো  সােসুজ্জাোন (ই-২৭৭৫) অনুদেষ্টা  

শবআরশর্টিআই, শসদলদের 

শবপরীদত সদরজশেন শবভাদগ 

সাংর্যক্ত 

০১৯৩১৯৯৯১৯২ 

২ জনাব বো: আবু সাদলক (ই-২৭৭৭) প্রকল্প পশরচালক (শপআরশর্শপ-৩) সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৭১১২২৯৯৭২ 

৩ জনাব সুকুোর চন্দ্র োস (ই-২৭৮০) র্যগ্মপশরচালক (শসশসএে, অ: ো:) সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৭১৫২১২৮৪৩ 

৪ জনাব এস এে আশরফ জুলশফকার (ই-২৭৮২) উপপশরচালক (পশরেশ ডন) সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৭৩১৯৭৫৮৫৪ 

৫ জনাব ফরহাে আহদেে (ই-২৭৮৬) 
র্যগ্মপশরচালক (অর্থ ড ও শহসাব, অ: 

ো:) 
সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৭১৮৩৪২৩১৪ 

৬ জনাব শাংকর কুোর পাল, (ই-২৭৮৭) উপপশরচালক বজলা েপ্তর, বভালা ০১৭১৭১৯৩৪৯৭ 

৭ জনাব এদক এে শশফকুল ইসলাে (২৭৮৯) প্রকল্প পশরচালক (পোশবক) সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৭১৬৭৯৫০০৩ 

৮ জনাব ফদয়জ-ই-রাব্বী (ই-২৭৯০) শনব ডাহী পশরচালক (শপইশপ) ফশরেপুর ০১৭২০৯৬৬৮০৯ 

৯ জনাব বো  সাদজদুল ইসলাে (ই-২৩১৩) উপপশরচালক (গ: ও মূ:) সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৭১৬৩৭২৪৯৭ 

১০ জনাব বো: আলাউশিন সরকার (ই-২৩১৫) উপপশরচালক বনায়াোলী ০১৭১৬৪৫৭৮৮১ 

১১ জনাব ফারুক আহদেে বজায়ািডার (ই-২৩১৯) পশরচালক (অ: ো:) শবআরশর্টিআই, শসদলে ০১৭১১৯৮০৪১১ 

১২ জনাব বো  বোরদশে আলে  (ই-২৩২৩) উপপশরচালক বজলা েপ্তর,  চট্টগ্রাে ০১৭১২৩২৬৪২৫ 

১৩ জনাব এ বক এে আশরাফুল ইসলাে (ই-২৩২৫) কে ডসূশচ পশরচালক (ভারপ্রাপ্ত) পজীক, শবআরশর্শব, ঢাকা ০১৭১৮১৩১৭৬৫ 

১৪ জনাব বো  শজয়াউর রশীে (ই-২৩৩৪) উপপশরচালক (সেবায়) সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৭১২২৪৪২০১ 

১৫ জনাব বো  রাদশদুল আলে (ই-২৪১০) র্যগ্ম পশরচালক (শনে ডাণ, অ: ো:) সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৭৩৯৯৪৪৪৪৪ 

১৬ জনাব এস.এে জুদয়ল আহদেে (ই-২৪২৬) উপপশরচালক বজলা েপ্তর, চাঁেপুর ০১৯৩৮৮৭৯৪৮৬ 

১৭ জনাব বো: কােরুজ্জাোন (ই-২৪২৮) উপপশরচালক (প্রশশক্ষণ) সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৭১৬১৩৭১৬১ 

১৮ জনাব েীদনশ চন্দ্র েন্ডল (ই-২৪৩৫) উপপশরচালক বজলা েপ্তর, ফশরেপুর ০১৭৭০২৩১১২৫ 

১৯ জনাব হাশলো ববগে (ই-২৪৩৮) উপপশরচালক  
 োঙ্গাইল েশহলা প্রশশক্ষণ 

বকন্দ্র 
০১৯১৮০৩৫০৫৮ 

২০ জনাব নাজনীন োনে (ই-২৪৪০) উপপশরচালক (দপ্রাগ্রাশোং) সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৯১৫৮৪৩৬০৭ 

২১ জনাব বো: সাদেকুর রহোন (ই-২৪৪৬) 
েহাপশরচালক েদহােদয়র একান্ত 

সশচব 
সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৭১১৪৪৩৮৩২ 

২২ জনাব আক্কাছ আলী (ই-২৭৩৮) উপপশরচালক (জ  ও স ) সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৯১৬২৯৫৩৯০ 

২৩ জনাব সুশপ্রয়া বর (ই-২৭৪০) উপপশরচালক বজলা েপ্তর, ঝালকাঠি ০১৭২৪১৬৭২২০ 

২৪ জনাব বো  শজহাে োন (ই-২৮৯১) অনুদেষ্টা শবআরশর্টিআই, শসদলে ০১৭১৬৫৪২০৪৭ 

২৫ জনাব আফসানা বহাদসন (ই-২৮৯৯)  উপপশরচালক (েউ) সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৭১৪৬৮৬৪৩৬ 

২৬ জনাব বো: বেদলায়ার বহাদসন (ই-২৯০২) উপপশরচালক (প্রশা -২) সেরেপ্তর, ঢাকা ০১৯৯১১৩২০১৮ 



২৭ জনাব সুইক্রাশচাং োরো (ই-২৪৬৮) উপপশরচালক (ভার ) বজলা েপ্তর, বান্দরবান ০১৫৫৩৭৪২২২০ 

২৮ জনাব বযাদবো আক্তার (ই-২৪৭০) উপপশরচালক (ভার ) বজলা েপ্তর, কুশেল্লা ০১৭১২০৯৩০৬৭ 

২৯ জনাব বজবুন নাহার ববগে (ই-২৪৭৪) উপপশরচালক (ভার ) বজলা েপ্তর, োগড়াছশড় ০১৭১৮৭৬২৭৬৫ 

৩০ জনাব সাধনা রাণী বেবনার্থ (ই-২৪৮৩) উপপশরচালক (ভার ) বজলা েপ্তর, লক্ষীপুর ০১৮৩০৭২৪৫৪১ 

৩১ জনাব শােীে বোহাম্মে কােরুল আহসান প্রকল্প পশরচালক(অ:ো:) 
পল্লী প্রগশত প্রকল্প, সের 

েপ্তর,ঢাকা 
০১৭১৫৭৫৯৬১৬ 

 

২। প্রশশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারীগণ আগােী ১০/৬/২০১৯ শি: তাশরে শবকাল ৫:০০ ঘটিকার েদে বার্ ড, কুশেল্লায় শরদপাে ড করদবন।  

৩। প্রশশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারীদের শনধ ডাশরত হাদর জ্েশনক ভাতা এবাং যাতায়াত ভাতা বার্ ড, কুশেল্লা হদত প্রোন করা হদব।  

৪। ক্রশেক নাং ৩১ এ বশণ ডত কে ডকতডার প্রশশক্ষদণ অাংশগ্রহদণর ব্যয়, জ্েশনক ভাতা এবাং যাতায়াত ভাতা পল্লী প্রগশত প্রকল্প বর্থদক 

শনব ডাহ করা হদব।  

 

 

পশরচালক (প্রশশক্ষণ)  

প্রশশক্ষণ শবভাগ  

বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাদর্েী 

 

 

 

৩-৬-২০১৯ 

বো  ইসোইল বহাদসন 

পশরচালক 

বফান: +৮৮০২৮১৮০০০৮ 

ফৈাক্স: +৮৮০২৮১৮০০০৩ 

ইদেইল: drtraining@brdb.gov.bd 

 

স্মারক নম্বর: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.৫০/১(৮২) তাশরে: 
১৬ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৬ 

৩০ বে ২০১৯ 

 

সেয ়অবগশত ও কায ডাদর্থ ড বপ্ররণ করা হল:  

১) েহাপশরচালক, বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাদর্েী, কুশেল্লা। 

২) পশরচালক (সকল), শবআরশর্শব, ঢাকা। 

৩) বজলা প্রশাসক , (সাংশিষ্ট)। 

৪) পশরচালক (শবআরশর্টিআই), শবআরশর্শব, শসদলে। 

৫) প্রকল্প পশরচালক (ইদরসদপা/উেকশনক/পোশবক/পল্লী জীশবকায়ন/পল্লী প্রগশত/শপআরশর্শপ-৩/গাইবান্ধা প্রকল্প), শবআরশর্শব, 

ঢাকা। 

৬) েহাপশরচালদকর একান্ত সশচব, েহাপশরচালদকর েপ্তর, বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববার্ ড 

৭) উপপশরচালক, শবআরশর্শব, বজলােপ্তর, (সকল) 

৮) উপপশরচালক (দপ্রাগ্রাশোং), শবআরশর্শব, ঢাকা (ওদয়ব সাইদে প্রকাদশর জন্য অনুদরাধ করা হ’ল)। 

৯) জনাব......................................, (তাদক আগােী ১০/৬/২০১৯ শি. তাশরে শবকাল ৫.০০ ঘটিকার েদে বার্ ড, কুশেল্লায় 

শরদপাে ড করার জন্য অনুদরাধ করা হদলা) 

 

  

 

৩-৬-২০১৯ 

বো  কােরুজ্জাোন  

উপপশরচালক 

 

 


