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ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.২১০.১৮.০০২.১৯.৬২ তািরখ: 
১০ এি ল ২০১৯

২৭ চ  ১৪২৫

িবষয:় িবআরিডিবিবআরিডিব   সদরসদর   দ রদ র ,  ,  আবািসকআবািসক  কমেকমে   ওও  িবআরিডিবিবআরিডিব ’’রর   িশ ণিশ ণ   ক স েহরক স েহর   াবরাবর   অ াবরঅ াবর
স ি রস ি র   খসড়াখসড়া   তত  ( ( জলাজলা   ওও  উপেজলাউপেজলা   তীততীত ) ) িবআরিডিবিবআরিডিব ’’রর   ওেয়বসাইেটওেয়বসাইেট   কাশকাশ  । ।

           উপ  িবষয় অ সরেণ জানােনা যাে  য, িবআরিডিব’র িন বিণত িত ানস েহর াবর অ াবর স ি র
খসড়া ত   ওেয়বসাইেট কােশর লে  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসংেগ তািলকা সং  কের রণ করা
হেলা:

িমক নং  িত ােনর নাম ম
০১। বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, সদর কাযালয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।
০২। প ী কানন, স র-৮, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা।
০৩। িবআরিড আই, িশ ণ ক  িসেলট ।
০৪। নায়াখালী প ী উ য়ন িশ ণ ক , নায়াখালী।
০৫।  টা াইল মিহলা িশ ণ ক , টা াইল ।

সং - বণনামেত

১০ -৪-২০ ১৯

উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা।

মাহা: দেলায়ার হােসন
উপপিরচালক

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.২১০.১৮.০০২.১৯.৬২/১(২) তািরখ: ২৭ চ  ১৪২৫
১০ এি ল ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা।
২) পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র একা  সহকারী, িবআরিডিব, ঢাকা।

১০ -৪-২০ ১৯

মাঃ তাির র রহমান 
সহকারী পিরচালক

১



বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববার্ ড 

পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার,ঢাকা। 

 

ববআরবর্বব সের েপ্তর, আবাবসক কমদেক্স ও ববআরবর্বব’র প্রবশক্ষণ বকন্দ্রসমূদের স্থাবর অস্থাবর সম্পবির োলনাগাে তথ্য (বজলা ও উপদজলা ব্যতীত):- 

 

ক্রঃ 

নাং 

েপ্তদরর নাম/ 

আবস্থান 

জবমর 

পবরমাণ 
খবতয়ান নাং োগ নম্বর 

খাজনা 

পবরদশাধ আদে 

বক-না 

অবকাঠাদমার বববরণ 

১। 

সের কার্ ডালয়, ৫ 

কাওরান বাজার, 

ঢাকা 

০.৩০ 

একর 
২৬ ( সাংস্থা) ০৫ 

োল নাগাে 

পর্ ডন্ত পবরদশাধ 
জায়গায় ৭ম তলা বববশষ্ট োলান 

২। 

পল্লী কানন 

উিারা মদর্ল 

টাউন 

১.৩৫ 

একর 
০৮ ০৯ 

োল নাগাে 

পর্ ডন্ত পবরদশাধ 
৮টি আবাবসক ভবদন ১৩৮টি ফ্ল্যাট 

৩। 

ববআরবর্টিআই, 

বসদলট, প্রবশক্ষন 

বকন্দ্র। 

১০.৬২ 

একর 
২৯৭৪ 

বজএল-৬৯,বমৌজা-বখবেরপুর োগনাং-৯৪৯,৯৮০,৯৪৮,৯৫৪,৯৪৬ 

৯৫২,৯৫১,৯৫৫,৯৭৫,৯৭৬,৯৭৭,৯৭৮,৯৭৯,৯৫৭,৯৬২,৯৬৬,,৯৫৯, 

৯৬৪,৯৫৬,৯৬০,৯৬৫,৯৬১,৯৬৩,৯৮৩,৯৮২,৯৮১,৯৬৮,৯৬৯, 

৯৪৭,৯৭০,৯৭১,৯৭২,৯৭৩,৯৬৭ 

োল নাগাে 

পর্ ডন্ত পবরদশাধ 

প্রশাসবনক ভবন- ২টি, বোদেল ভবন ৪টি, 

আবাবসক ভবন ৫টি, অবর্টবরয়াম-১ টি, 

কযাদেদটাবরয়া- ১টি, মসবজে-১ টি । 

৪। 

বনায়াখালী  পল্লী 

উন্নয়ন প্রবশক্ষণ 

বকন্দ্র, 

বনায়াখালী। 

০.৮৭ 

একর 

সাদবক খবতয়ার ১০১ এম আর 

আর, 

বতডমান  বজলা  জরীপ-৫০০৩ 

সাদবক-১৩৬০,১৩৬১,১৪০০,১৪০১, ১৪০৩ 

বতডমান- ৫০০১, ৫০০৪ 

ববআরবর্বব’র 

নাদম এম আর 

আর খবতয়াদন 

অন্তর্ভ ডক্ত না 

থাকায়  খাজনা 

পবরদশাধ করা 

র্ায়বন। 

প্রবশক্ষণ বকন্দ্রটিদত ২ টি ভবন রদয়দে(একটি 

বিতল বববশষ্ট আপরটি একতলা )। বিতলা 

ভবদনর নীচ তলায় ১ টি অবর্টবরয়াম, ২ টি বেবণ 

কক্ষ,১টি র্াইবনাং, ১ টি নামাদজর ঘর, ১টি 

লাইদেরী, ৪টি অবেস কক্ষ ও একটি বষ্টার রুম 

এবাং উপদরর তলায় ২ টি এেআর কক্ষসে ২১টি 

কক্ষ রদয়দে,র্াো বোদেল বেদসদব ব্যবহ্নত েদে 

। অপর ১ তলা ভবনটি বকদচন রুম  বেদসদব 

ব্যবহ্নত েদে। 

৫। 

টাঙ্গাইল মবেলা  

প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, 

টাঙ্গাইল 

৩.১৬৮ 

একর 

১,১৭৯,৪৯৫৩, 

৫৫,১৯৯,৬৯,১৪৭, 

২১৮,১৮/৪৬/৪৭,৪৮,২৮৮ 

১০৬,১৩৫,১০৪,১০৫,১০৭,১০৮,১০৯,১৩০, 

১৩২,১৩৩,১৩৪,১৩৬,২৪২ 

খাজনা/ র্ভবম 

উন্নয়ন কর 

১৪২৫ বঙ্গাব্দ 

পর্ ডন্ত পবরদশাধ 

একতলা ভবন-১ টি 

দুইতলা ভবন-২ টি 

ষ্টাে বকায়াটার  ১ টি 
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