বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড
৫ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫
িশ ণ িবভাগ
www.brdb.gov.bd
ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.৯১
িবষয়:
:

উ পপিরচালকেদর ২য় ােচর দ তা উ য়ন িশ েণর জ
৪৭.৬২.০০০০.৭০৪.২৫.০০৩.১৯-৫৭৪, তািরখ: ২৮/৮/২০১৯ ি .

২১ ভা ১৪২৬
তািরখ:
০৫ সে র ২০১৯
িশ ণাথ মেনানয়ন ।

উপ
িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে য, িবআরিডিব’র উপপিরচালকেদর ২য় ােচর দ তা উ য়ন িশ ণ
আগামী ২১/৯/২০১৯ ি . হেত ২৩/৯/২০১৯ ি .পয ০৩ িদন ময়ােদ িবআরিড আই, িসেলেট অ ি ত হেব। িশ েণ
অংশ হেণর জ ক পে র অ েমাদন েম িন বিণত িশ ণাথ েদর মেনানয়ন দয়া হেলা:
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কমকতার নাম
জনাব মা: আলমগীর হােসন
আল নওয়াজ
জনাব িমজা র রহমান
জনাব মাহা দ তৗিহ ল হক
জনাব মাহা দ শহীদ উ া
জনাব হ দ রািশ ল মা ন
চৗ রী
জনাব হা দ রহান উি ন
জনাব মা: সিহ র রহমান মন
জনাব মা:
ামান
জনাব মা: আব স স র
জনাব মা: িজয়াউল হাসান
জনাব মাহা দ আিত র
রহমান
জনাব মাহা দ সেরায়ার
মাহ জ
জনাব মা: নািসর উি ন
জনাব মাহা দ জািহ ল
ইসলাম
জনাব সয়দ শাহ মা: আিরফ
আসদাক
জনাব মা: শহী ল ইসলাম
জনাব ফরেদৗস মা ন িশ ল
জনাব মা: শাম ল ইসলাম
জনাব আ আফজাল মাহা দ
সােলহ
জনাব মাসাঃ রােবয়া লতানা
জনাব মা: মাহ র রহমান
জনাব মা: আ ল হা ান

আইিড
নং

পদবী ও কম ল

মাবাইল নং

ই-২৩১৪

উপপিরচালক, নামগ

জলা

০১৭১২১১২৯২৭

ই-২৩১৭
ই-২৩২২
ই-২৩২৭

উপপিরচালক, বিরশাল জলা
উপপিরচালক, জামাল র জলা

০১৭১২৮৮৬৯৪৯
০১৭১৮৫১২২৮৮
০১৯৯১১৩২০১৯

ই-২৩৩১

উপপিরচালক, হিবগ

ই-২৩৩৮
ই-২৩৪১
ই-২৪১৪
ই-২৪১৭
ই-২৪১৯

উপপিরচালক, নরিসংদী জলা
উপপিরচালক, ব ড়া জলা
উপপিরচালক, বােগরহাট জলা
উপপিরচালক, গাইবা া জলা
উপপিরচালক, প য়াখালী জলা

ই-২৪২২

উপপিরচালক, মােক ং শাখা, সদরদ র, ঢাকা

০১৭১৭৩৫২৫১৭

ই-২৪২৪

উপপিরচালক, ন েকানা জলা

০১৬৮২৫৮৩৭২১

ই-২৪২৭

উপপিরচালক, লনা জলা

০১৭২৪৩৩৪৬৯৮

ই-২৪৩১

উপপিরচালক, ময়মনিসংহ

০১৭১২৬৪১৬৬১

ই-২৪৩২

উপপিরচালক, পিরক না শাখা, সদরদ র,
ঢাকা

০১৭১১১৮২৩৯১

উপপিরচালক, িহসাব শাখা, সদরদ র, ঢাকা

জলা

০১৭১২১১৫২১১
০১৭১৬৬৮৭৬৮৭
০১৭১২৯০০৬৩৭
০১৭১৬৭৪৫৫৭২
০১৭১২১৪৮৫৮০
০১৫৫২৪১৮২৫১

ই-২৪৪১
ই-২৪৪৪
ই-২২০৮

উপপিরচালক, মিনটিরং শাখা, সদরদ র, ঢাকা

উপপিরচালক, ঋণ শাখা, সদরদ র, ঢাকা
উপপিরচালক, শর র জলা

০১৭৫৪৩৩০০৫
০১৭১৮২৮২৮৭৩
০১৭৬১২৮০২৫৬

ই-২৮৯০

উপপিরচালক, ি য়া জলা

০১৯১৫৯৪৮৬২৩

ই-২৮৯৩
ই-২৮৯৫
ই-২৯০৩

উপপিরচালক, রং র জলা
উপপিরচালক, রা ামা জলা
উপপিরচালক, নীলফামারী জলা

০১৭২৬০৯৩৯১৯
০১৭১৭৫৪৭৪৬৮
০১৭১১৭৩৮৮২৪

১

২৩

জনাব মিরয়ম িদলশাদ মিন

ই-২৯০১

২৪

জনাব মা: আ ল মােলক

ই-১৬২১

২৫
২৬

জনাব রিজনা আ ার
জনাব শামীমা আ ার বা

২৭

জনাব সিলনা বগম

২৮
২৯
৩০

জনাব নািসমা আ ার
জনাব মা: আ র রিশদ খান
জনাব মাশাররফ হােসন

উপপিরচালক, মৗলভীবাজার জলা

০১৮১৬১৯৪৬৪০

উপপিরচালক, মিহলা উ য়ন অ িবভাগ,
সদরদ র, ঢাকা
ই-২৪৫৩ উপপিরচালক, িদনাজ র জলা
ই-২৪৬৫ উপপিরচালক, নােটার জলা
উপ ক পিরচালক (উদকিনক ক ,
ই-২৪৭৮
িল ােজা অিফস), ঢাকা
ই-২৫২১
উপপিরচালক (ভার:), ি গ জলা
ই-২৩৪৩ উপপিরচালক (ভার:), লালমিনরহাট জলা
ই-২৩৫৮
উপপিরচালক (ভার:), ক বাজার জলা

০১৬৭১৮৩৩০১৪
০১৭১৬১১৩৮২৮
০১৭৬৬১৭৫০৯৮
০১৭১৫৭৯৩৮৪২
০১৭১৫৬২০৪০৫

০১৭১৫২৭০৪৩৯
০১৮১৬৭২৩৮৭৮

২। িশ েণ অংশ হণকারীগণ আগামী ২০/৯/২০১৯ ি : তািরখ িবকাল ৫:০০ ঘ কার মে িবআরিড আই, িসেলেট িরেপাট
করেবন।
৩। িশ েণ অংশ হণকারীেদর িনধািরত হাের দিনক ভাতা এবং যাতায়াত ভাতা িবআরিড আই, িসেলট হেত দান করা
হেব।

৬ - ৯- ২০ ১৯

পিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন িশ ণ ইনি
(িবআরিড আই), খািদমনগর, িসেলট।

মাঃ ইসমাইল হােসন
পিরচালক

উট

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৮
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩
ইেমইল: drtraining@brdb.gov.bd

২১ ভা ১৪২৬
তািরখ:
০৫ সে র ২০১৯

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.৯১/১

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) পিরচালক (সকল), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) জলা শাসক (সকল)
৩) পিরচালক (সকল`), িবআরিডিব, ঢাকা।
৪) ক পিরচালক/কম িচ পিরচালক/িনব াহী পিরচালক (সকল), িবআরিডিব।
৫) মহাপিরচালেকর একা সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড
৬) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ অ েরাধ করা হ’ল)।
৭) জনাব......................................, ( ােক আগামী ২০/৯/২০১৯ ি . তািরখ িবকাল ৫.০০ ঘ কার মে
িবআরিড আই, িসেলেট িরেপাট করার জ অ েরাধ করা হেলা)

৬ - ৯- ২০ ১৯

মাঃ কাম ামান
উপপিরচালক

২

