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২৭ ফা ন ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
       
উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জাতীয় াচার কৗশল পিরক না ২০১৮-১৯ এর ল মা া মাতােবক িবআরড
ি◌িব সদর দ েরর কমকতা কমচারীেদর ‘গণকমচারী লা (িনয়িমত উপি িত) িবিধমালা ১৯৮২, সরকারী কমচারী আচরণ িবিধ
মালা ১৯৭৯, সরকারী কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা ২০১৮, ত  অিধকার আইন ২০০৯, জন াথ সংি  ত  কাশ (
র া) আইন ২০১১ ও িবিধমালা ২০১৭, জাতীয় াচার কৗশল, সিচবালয় িনেদশমালা’ স েক অবিহতকরেণর লে  আগামী ১
৪ মাচ, ২০১৯ ি . তািরখ সকাল ৯.০০ টায় ‘িবআরিডিব’র সে লন কে ’ িশ েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। িশ েণ অংশ হেণ
র জ  ক পে র অ েমাদন েম িন বিণত কমকতােদর মেনানয়ন দয়া হেলা:

.
নং

কমকতা-কমচারীর নাম পদবী কম ল

১ জনাব রিফ ল ইসলাম উপসহকারী েকৗশলী িনমাণ শাখা, িবআরিডিব, ঢাকা
২ জনাব মিশউর রহমান উপসহকারী েকৗশলী িনমাণ শাখা, িবআরিডিব, ঢাকা
৩ জনাব আিজ ন নাহার এআরিডও পিরক না শাখা, িবআরিডিব, ঢাকা
৪ জনাব ইসরাত লতানা গােবষণা কমকতা মিহলা উ য়ন অ িবভাগ
৫ জনাব মাঃ আ ল ওহাব গােবষণা কমকতা মিহলা উ য়ন অ িবভাগ
৬ জনাব এম এ সালাম গেবষণা কমকতা পনশন- শাসন শাখা
৭ জনাব লতানা পারভীন েনা াফার পােসােনল শাখা
৮ জনাব ফাই ল কিবর মাড়ল েনা াফার পিরচালক (অথ) এর দ র
৯ জনাব মান রা বগম েনা াফার/িপএ পিরচালক ( শাসন) এর দ র
১০ জনাব আ র রিহম মা া েনা াফার মহাপিরচালক মেহাদেয়র দ র
১১ জনাব মাঃ ইউ ফ আলী েনা াফার পিরচালক (িসিসএম) এর দ র
১২ জনাব আহসান হািবব েনা াফার পিরচালক (অথ ও িহসাব) এর দ র
১৩ জনাব মাঃ লিফকার আলী েনা াফার পিরচালক (পিরক না) এর দ র 
১৪ জনাব সািবনা ইয়াসিমন েনাটাইিপ পিরচালক (আরইএম) এর দ র
১৫ জনাব ফারহানা ইসলাম েনাটাইিপ  িশ ণ িবভাগ
১৬ জনাব মাঃ আ াহ আল মা দ েনা টাইিপ  পােসােনল শাখা
১৭ জনাব লিতফা খা ন েনাটাইিপ গেবষণা ও ায়ন শাখা
১৮ জনাব লাল হােসন েনাটাইিপ  সাধারণ পিরচযা শাখা
১৯ জনাব রািজনা আ ার েনাটাইিপ পিরচালক (সেরজিমন) এর দ র
২০ জনাব মেহদী আলম লাইে রী সহকারী গেবষণা ও ায়ন শাখা
২১ জনাব মাঃ জ ল ইসলাম ক ািশয়ার িহসাব শাখা
২২ জনাব মাঃ শির ল ইসলাম গেবষণা অ স ানকারী গেবষণা ও ায়ন শাখা
২৩ জনাব ছরাত জাহান গেবষণা অ স ানকারী মিনটিরং শাখা
২৪ জনাব রতন চ  সরকার পিরসং ান সহকারী পিরক না শাখা
২৫ জনাব ফির ল ইসলাম সরকার পিরসং ান সহকারী পিরক না শাখা
২৬ জনাব িবকাশ চ  দাস উ মান সহকারী পােসােনল শাখা
২৭ জনাব মাঃ জাহা ীর হােসন উ মান সহকারী পােসােনল শাখা

১



২৮ জনাব মাঃ ময় ল হক উ মান সহকারী সমবায় শাখা
২৯ জনাব মাঃ আজাহার আলী উ মান সহকারী সমবায় শাখা
৩০ জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন উ মান সহকারী জনসংেযাগ ও সম য়
৩১ জনাব ন র আলী উ মান সহকারী মিহলা উ য়ন অ িবভাগ
৩২ জনাব আলফাজ উি ন ধািনয়া উ মান সহকারী পিরদশন শাখা
৩৩ জনাব মাঃ আ  তােহর উ মান সহকারী সাধারণ পিরচযা
৩৪ জনাব র তা কদার উ মান সহকারী সাধারণ পিরচযা
৩৫ জনাব মাঃ আব র রিহম উ মান সহকারী িহসাব শাখা
৩৬ জনাব মাঃ আ র রা াক খান উ মান সহকারী িনমাণ শাখা
৩৭ জনাব সােহল আহেমদ িহসাব সহকারী িহসাব শাখা
৩৮ জনাব মাঃ আ ল লিতফ অিফস সহকারী িনরী া শাখা
৩৯ জনাব আতাহার উি ন বয়াতী কয়ারেটকার সাধারণ পিরচযা
৪০ জনাব মাঃ আলতাফ হােসন টিলেফান অপােরটর সাধারণ পিরচযা
৪১ জনাব মাহা ব আল কিরম সাউ  টকিনিশয়ান জনসংেযাগ ও সম য়
৪২ বগম ইয়াসিমন লতানা ার িকপার সাধারণ পিরচযা
৪৩ জনাব শিহ ল ইসলাম অিফস সহকারী পিরচালক (অথ  ও িহসাব) এর দ র
৪৪ জনাব তাজিরয়া আ ার িনহার অিফস সহকারী িহসাব শাখা
৪৫ জনাব আ র রউফ সরকার নকশাকারক িনমাণ শাখা
৪৬ জনাব মাহা দ আিন র রহমান অিফস সহকারী লা শাখা
৪৭ জনাব গাজী সােহল রানা অিফস সহকারী িশ ণ িবভাগ
৪৮ জনাব খািদজা বগম অিফস সহকারী পনশন- শাসন শাখা
৪৯ জনাব মেহদী আজাদ অিফস সহকারী সচ শাখা
৫০ জনাব সাঈদা লতানা অিফস সহকারী পিরদশন শাখা
৫১ জনাব সািনয়া লতানা া অিফস সহকারী িহসাব শাখা
৫২ জনাব মাহা দ জিহ ল হক অিফস সহকারী িনরী া শাখা
৫৩ মাছাঃ সািদয়া পারভীন অিফস সহকারী সমবায় শাখা
৫৪ জনাব মাঃ মাই ল ইসলাম অিফস সহকারী া ািমং শাখা
৫৫ জনাব এমরান হােসন অিফস সহকারী পােসােনল-২ শাখা
৫৬ জনাব মাঃ তৗিকর আহেমদ অিফস সহকারী সাধারণ পিরচযা শাখা
৫৭ জনাব তাজিরয়া আ ার িনহার অিফস সহকারী িহসাব শাখা
৫৮ জনাব মঈ ি ন সৗরভ অিফস সহকারী ঋণ শাখা
৫৯ জনাব খািদজা খা ন অিফস সহকারী িনমাণ শাখা
৬০ জনাব আলী র হােসন অিফস সহকারী যানবাহন শাখা

           
 উ  িশ েণ অংশ হেণর জ  মেনানীত কমকতা কমচারীগণেক ১৪ মাচ, ২০১৯ ি . তািরখ সকাল ৯.০০ টায় িবআরিডিবর সদ
র দ েরর সে লন কে  উপি ত হওয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

১১-৩-২০ ১৯

মাঃ ইসমাইল হােসন
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৮
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drtraining@brdb.gov.bd

২৭ ফা ন ১৪২৫২



ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৮.১৭/১(১০৭) তািরখ: ২৭ ফা ন ১৪২৫
১১ মাচ ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক ( শাসন/অথ ও িহসাব/সেরজিমন/পিরক না/ িশ ণ), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, িবআরিডিব, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক (সকল), িবআরিডিব, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।
৫) জনাব ..................................................... িবআরিডিব, ঢাকা।

১১-৩-২০ ১৯

মাঃ কাম ামান
উপপিরচালক

৩


