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৪ আি ন ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
িবআরিড িব সদর দ ের কমরত ৩য় িণর কমচারীেদর বািষক ৬০ ঘ া িশ েণর (ইন হাউজ) আওতায় লাই-িড েস র, ২০১৯ ি . পয  অ ি ত

িশ েণ িন বিণত কমচারীেদর মেনানয়ন দান করা হেলা। এ আেদশ ১৫ জা য া়ির, ২০১৯ তািরেখর ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০১.২৫.০০৩.১৮.৩ এর
সংেশািধত আেদশ বেল গ  হেব।

.নং কমকতা-কমচারীর নাম ই-ন র পদবী কম ল
১ জনাব আ ল কালাম নাই িহসাবর ক িনরী া শাখা
২ জনাব আিসফ আল মা ন নাই িহসাবর ক িনরী া শাখা
৩ জনাব লিতফা খা ন ৩৮৫৪ েনাটাইিপ গেবষণা ও ায়ন শাখা
৪ জনাব মাঃ আলমগীর হােসন নাই িহসাবর ক িহসাব শাখা
৫ জনাব জা া ল ফরেদৗস নাই িহসাবর ক িহসাব শাখা
৬ জনাব মৗ িম আ ার নাই িহসাবর ক পনশন-িহসাব শাখা
৭ জনাব অ ব সরকার নাই িহসাবর ক পনশন- শাসনশাখা
৮ জনাব মাঃ কাম ল ইসলাম নাই িহসাবর ক পনশন- শাসনশাখা
৯ জনাব মা. ইউ ফ আলী ২৩৯৪ েনা াফ ার পিরচালক (িসিসএম) এর দ র
১০ জনাব মা. জ ল ইসলাম ৩৮২৮ ক ািশয়ার িহসাব শাখা
১১ জনাব আহসান হািবব ৩৮৪৮ েনা াফ ার/িপএ পিরচালক (অথ ও িহসাব) এর দ র
১২ জনাব আ র রিশদ ৩৮৫১ েনা াফ ার/িপএ পিরচালক (স.ওিব.) এর দ র
১৩ জনাব ফ াহিমদা লতানা ২১৫৫ উ মান সহকারী সচ শাখা
১৪ জনাব রওশন আরা খানম ২২৮৪ উ মান সহকারী িবেশষ ক  শাখা
১৫ জনাব শােহ আলম ২৩০৭ উ মান সহকারী ঋণ শাখা
১৬ জনাব মাঃ শির ল ইসলাম নাই গেবষণা অ স ানকারী গেবষণা ও ায়ন শাখা
১৭ জনাব ছরাত জাহান নাই গেবষণা অ স ানকারী মিনটিরংশাখা
১৮ জনাব ফির ল ইসলাম সরকার নাই পিরসং ান সহকারী পিরক না শাখা
১৯ জনাব ফ ারহানা ইসলাম ৩৮৫২ েনা টাইিপ িশ ণ শাখা
২০ জনাব মাঃ জাকািরয়া আলম ৩৮৫৫ েনা টাইিপ শাসন-১ শাখা
২১ জনাব আ াহ আল মা দ ৩৮৫৩ েনা টাইিপ শাসন-১ শাখা
২২ জনাব রািজনা আ ার নাই েনা টাইিপ পিরচালক (সেরজিমন)এর দ র
২৩ জনাব মাহা দ আিন র রহমান ৩৮৫৭ অিফস সহকারী লা শাখা
২৪ জনাব খািদজা বগম ৩৮৭৩ অিফস সহকারী পনশন- শাসনশাখা
২৫ জনাব মেহদী আজাদ নাই অিফস সহকারী সচ শাখা
২৬ জনাব সাঈদা লতানা নাই অিফস সহকারী পিরদশন শাখা
২৭ জনাব মাহা দ জিহ ল হক নাই অিফস সহকারী িনরী া শাখা
২৮ মাছাঃ সািদয়া পারভীন নাই অিফস সহকারী সমবায় শাখা
২৯ জনাব মাঃ মাই ল ইসলাম নাই অিফস সহকারী া ািমং শাখা
৩০ জনাব মান রা বগম ২৩৯৩ েনা াফ ার পিরচালক ( শাসন) মেহাদয় এর দ র
৩১ জনাব এমরান হােসন নাই অিফস সহকারী পারেসােনল-২শাখা
৩২ জনাব মাঃ তৗিকর আহেমদ নাই অিফস সহকারী সাধারণ পিরচযা
৩৩ জনাব সািনয়া লতানা া নাই অিফস সহকারী িহসাব শাখা
৩৪ জনাব তাজিরয়া আ ার িনহার নাই অিফস সহকারী িহসাব শাখা
৩৫ জনাব মঈ ি ন সৗরভ নাই অিফস সহকারী ঋণ শাখা
৩৬ জনাব গাজী সােহল রানা ৩৬৬৫ অিফস সহকারী িশ ণ শাখা
৩৭ জনাব মা. লিফকার আলী ৩৮৫০ েনা াফ ার পিরচালক (পিরক না) এর দ র 
৩৮ জনাব আলী র হােসন নাই অিফস সহকারী যানবাহন শাখা
৩৯ জনাব রােশ ল ইসলাম ৩৮৭৮ ীন ি  সহকারী িশ ণ শাখা
৪০ জনাব আব র রউফ সরকার নাই নকশাকারক িনমাণ শাখা

০২। মেনানীত কমচারীগণ ২০১৯ সােলর লাই হেত িড েস র পয  িত মােস িনধািরত তািরেখ িশ েণ অংশ হণ করেবন। এ জ  িশ ণাথ  মেনানয়ন
১



সং া  আলাদা অিফস আেদশ জারী করা হেবনা। তেব িশ েণর তািরখ অবিহত করা হেব।

১৯-৯-২০ ১৯

মাঃ ইসমাইল হােসন
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৮
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drtraining@brdb.gov.bd

ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৬০১.২৫.০০৩.১৮.৬২/১(৩১) তািরখ: ৪ আি ন ১৪২৬
১৯ সে র ২০১৯

অ িলিপ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (সকল), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) পিরচালক (সকল`), িবআরিডিব, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, িবআরিডিব, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক (সকল`), িবআরিডিব, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।
৬) জনাব---------------------------, িহসাবর ক/ েনা াফার/ েনাটাইিপ /উ মান সহকারী/অিফস
সহকারী/পিরসং ান সহকারী/গেবষণা অ স ানকারী/ক ািশয়ার/ ীনি  সহকারী, ............................. দ র,
িবআরিডিব, ঢাকা

১৯-৯-২০ ১৯

মাঃ কাম ামান
উপপিরচালক

২


