
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 

আমার বািড় আমার খামার ক  
বাসী ক াণ ভবন, ৭১-৭২ ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০।
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িশ ণ ও মিনটিরং শাখা

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০২.২৫.০০৫.১৯.১২৬ তািরখ: 
১৩ ন ২০১৯

৩০ জ  ১৪২৬

িবষয:় ডিভি কডিভি ক  িশ েণরিশ েণর   িশ ানাথ েদরিশ ানাথ েদর   তািলকাতািলকা   ওও  িশ ণিশ ণ   িচিচ  পিরবতনপিরবতন   সংেগসংেগ।।

উপ  িবষেয় ি েত জানােনা যাে  য, াচ নং ১৩ ( তর), িশ ণকাল : ২০/১১/২০১৮ হেত ২২/১১/২০১৮
ি . তািরেখর অসা  িশ ণ কাস  সংেশািধত তািলকা মাতােবক আগামী  ১৬/০৬/২০১৯ হেত ১৮/০৬/২০১৯ ি .
তািরেখ অ ােনর  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  তািরখ ন:িনধারণ করা হেলা। িশ নাথ েদর উপি িত িনি ত
করার িবষেয় সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার এবং উপেজলা সম য়কারীর সােথ যাগােযাগ করার জ  অ েরাধ করা
হেলা। 

সং  : িশ ণাথ েদর সংেশািধত তািলকা – ০১ (এক) কিপ। 

১৩-৬ -২০ ১৯

মহাপিরচালক
বাংলােদশ প ী উ য়ন একােডিম (বাড), িম া

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-
rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০২.২৫.০০৫.১৯.১২৬/১ তািরখ: ৩০ জ  ১৪২৬
১৩ ন ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) উপ ক  পিরচালক (সকল) , আমার বািড় আমার খামার ক , ঢাকা।
৩) জলা শাসক, --------------------------- জলা।
৪) পিরচালক ( িশ ণ), বাড, িম া।
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ----------------------------------।
৬) ধান িহসাবর ণ কমকতা , প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, স নবািগচা, ঢাকা।
৭) া ামার , আমার বািড় আমার খামার ক , ঢাকা।
৮) উপেজলা সম য়কারী , আমার বািড় আমার খামার ক , -------------------------------।
৯) সংি  নিথ, ----।

. ১



১৩-৬ -২০ ১৯

আকবর হােসন 
ক  পিরচালক
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Ò‡UªWwfwËKÓ cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 
cÖwkÿY cÖwZôv‡bi bvg: evsjv‡`k cjøx Dbœqb GKv‡Wgx (evW©), Kzwgjøv 

 

e¨vP bs- 13 (‡Zi)                                             সংেশািধত  cÖwkÿYKvj : 16/06/2019 n‡Z 18/06/2019wLª. 
 
µt 
bs 

DcKvi‡fvMxi bvg m`m¨ †KvW bs mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01 Av‡gbv 19676504001 evicvov MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 

A
v`k© m`i, Kzwgjøv 

02 ‡evwebv 19676504044 evicvov MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
03 AvwZKzi 19676504013 evicvov MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
04 ‡iv‡gbv 19676503015 ‡Z‰Zqviv MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
05 ZvQwjgv 19676503038 ‡Z‰Zqviv MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
06 bvRgv 19676503056 ‡Z‰Zqviv MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
07 iæ‡ej miKvi 19676501003 RMbœv_cyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
08 kvwnbyi 19676509036 abcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
09 ‡ivwRbv 19676509029 abcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
10 dv‡Zgv 19676502029 wNjvZjx MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
11 iv‡k`v 19672205029 eo‰`j MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
12 wd‡ivRv 19672205012 eo‰`j MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
13 SY©v †eMg 196722011034 mv‡nebMi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
14 Rqbe Kwei P¤úv 196722011037 mv‡nebMi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
15 gvmy`v †eMg 19672206053 msKicyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
16 mwLbv 19679007005 Rvjyqvcvov MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
17 gvneye Avjg 19679007006 Rvjyqvcvov MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
18 ARydv LvZzb 19679007008 Rvjyqvcvov MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
19 Rwniæj 19679007017 Rvjyqvcvov MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
20 mwdDj evkvi 19679007032 Rvjyqvcvov MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
21 bvRgv †eMg 19679009009 KvwjKvcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
22 ‡gvt AvwRRyj †nv‡mb 19679009013 KvwjKvcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
23 ‡ivwRbv Av³vi 19679009018 KvwjKvcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
24 ‡Rmwgb Av³vi 19679004009 kvjai MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
25 Kvgiæj nvmvb 19679004028 kvjai MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
26 ‡i‡nbv Av³vi 19679001033 QvIqvjcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
27 Avqkv Av³vi 19679001042 QvIqvjcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
28 kixdzj Bmjvg mv‡qg 19672208045 ¸bvb›`x MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
29 BqvQwgb Av³vi 196722011001 mv‡nebMi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
30 Rvnvbviv 19675103027 ejivgcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
31 ‡gvt †gv¯Ídv 19675103032 ejivgcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
32 ‡gvt gvmyg 19675103036 ejivgcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
33 ‡gvmvt mvwn`v Av³vi 19675103035 ejivgcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
34 ‡gvmvt Av‡jqv †eMg 19675103048 ejivgcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
35 nvwjg 19675109003 ‡`ŠjZcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
36 kviwgb Av³vi 19675109001 ‡`ŠjZcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
37 kvwnbyi †eMg 19675109016 ‡`ŠjZcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
38 jvwK Av³vi 19675109040 ‡`ŠjZcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
39 mvjgv Av³vi 19675109042 ‡`ŠjZcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 
40 ‡Rvniv †eMg 19672208011 ¸bvb›`x MÖvg Dbœqb mwgwZ nuvmgyiMx cvjb 

 
 
 
 


