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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৯.১৯.৯৭ তািরখ: 
১০ ম ২০২২

২৭ বশাখ ১৪২৯

িবষয:় “5-day Short Training on Public Procurement (S1) for the“5-day Short Training on Public Procurement (S1) for the
Junior Level Offcials”. Junior Level Offcials”. িবষয়কিবষয়ক  িশ েণিশ েণ   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সংেগসংেগ।।

: আপনার দ েরর ারক নং- ২১.০০.০০০০.৩৭১.২৫.১৬৬.১৯-৪৮৩, তািরখঃ ১০ এি ল ২০২২ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ীয় ারেকর আেলােক জানােনা যাে  য, আগামী ২১-২৫ ম ২০২২ ি ঃ তািরখ ও ২৬-৩১ ম ২০২২ ি ঃ
ময়ােদ ইি য়ািরং াফ কেলজ বাংলােদশ (ইএসিসিব), চর বাউিসয়া, গজািরয়া, ি গ  এ অ ি ত  ০২ ( ) ােচ “5-

day Short Training on Public Procurement (S1) for the Junior Level Offcials”.
িবষয়ক িশ েণ িষ স সারণ অিধদ র হেত িনে বিণত ১০+১০=২০ (িবশ) জন িশ ণাথ েক মেনানয়ন দান করা হেলা। 

Course No. S1-R(B-12)Course No. S1-R(B-12)
21-25 May 202221-25 May 2022

িমক 
নং

নাম ও পদবী কানা মাবাইল ন র ও ই- মইল

০১ সাই ল ইসলাম
উপসহকারী উি দ 
সংর ণ কমকতা

মে াপিলটন িষ অিফস
িমর র, ঢাকা।

০১৭১৬৫৯৭৩৬৫
saiful.saao@gmail.com

০২ জনাব জন িব াস
দাম র ক

িষ িশ ণ ইনি উট, 
রহমত র, বিরশাল।

০১৭১৬৬০৩৮২৮ 
sujanbiswas.bd1985@gmail.com

০৩ জনাব সাম ল কিরম 
অিফস সহকারী

িষ িশ ণ ইনি উট, 
বগমগ , নায়াখালী।

০১৫৫৩২৫১২০৫

০৪ জনাব আ াহ আল-
মা ন

ার িকপার

িষ িশ ণ ইনি উট, 
তাজহাট, রং র।

০১৭২১০৯৯২১৪
rangpurati@gmail.com

০৫ জনাব এ এম মহাতাব 
হােসন

ার িকপার

িষ িশ ণ ইনি উট, 
দৗলত র, লনা।

০১৭২২৯৭৮৭৮৫
mhossendae@gmail.com

০৬ জনাব মাঃ আ াহ
অিফস সহকারী কাম-
কি উটার া িরক

িষ িশ ণ ইনি উট, 
শর র।

০১৯১২৫০৯৪৩৯
abdullah.mony2004@gmail.com

০৭ জনাব মাঃ আফছার 
উি ন

ার িকপার

িষ িশ ণ ইনি উট, 
হামনা, িম া।

০১৯২০৯৩৩৭৮৫
afsaru810@gmail.com
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০৮ জনাব েয়ল হােসন
ার িকপার

িষ স সারণ অিধদ র, 
মািনকগ । 

০১৭৩৪৪২৪৬৭৬
jewelbba09@gmail.com

০৯ জনাব রাম সাদ হালদার
ক ািশয়ার

িষ স সারণ অিধদ র, 
মািনকগ । 

০১৯১৪২৭৮৭১২
halder87ramprosad@gmail.com

১০ জনাব মাঃ কিবর িময়া
িহসাব র ক

িষ িশ ণ ইনি উট, 
খািদমনগর, িসেলট।

০১৭৪২২৮২০৯৩
kabirmiah874@gmail.com

Course No. S1-R(B-13)Course No. S1-R(B-13)
26 -31 May 202226 -31 May 2022

১১ জনাব িবিজত 
মার সন

ক ািশয়ার

িষ িশ ণ ইনি উট, 
খািদমনগর, িসেলট।

০১৭২৩৩৬৫৭৫৩
bijit87sen@gmail.com

১২ জনাব কাজী 
সরফ উি ন 
আহ দ
উ মান সহকারী 
কাম-িহসাব 
র ক

উপেজলা িষ অিফস, 
নামগ  সদর, নামগ । 

সং ঃ িষ স সারণ 
অিধদ র, নামগ ।

০১৭১৫৩৯৬৬৪২
kazisharaf@gmail.com

১৩ জনাব রফােযত 
উ াহ
উ মান সহকারী 
কাম-িহসাব 
র ক

উপেজলা িষ অিফস, শা া, 
নামগ । 

০১৭৫৬৩২৩৫৩৯
ullahrafayet13@gmail.com

১৪ জনাব উৎফল 
মার দ

উ মান সহকারী 
কাম-িহসাব 
র ক

উপেজলা িষ অিফস, 
ম ল, মৗলভীবাজার। 

০১৭২৮২০৭১১৩
utpaldatta505@gmail.com

১৫ জনাব ল চ  
পাল
উ মান সহকারী 
কাম-িহসাব 
র ক

উপেজলা িষ অিফস, 
মৗলভীবাজার সদর, 
মৗলভীবাজার। 

সং ঃ িষ স সারণ 
অিধদ র, মৗলভীবাজার।

০১৭১০০৪১৫৩৪
79pcpaul@gmail.com

১৬ জনাব মাঃ 
মহসীন িময়া
ক ািশয়ার

িষ স সারণ অিধদ র, 
মৗলভীবাজার।

০১৭১৮২৮৩৯৬৩
daemoulvibazar.gov.bd@gmail.com

১৭ জনাব সত  
মার ভ াচা
দাম র ক

িষ স সারণ অিধদ র, 
মৗলভীবাজার।

০১৭১৯১৪৯৪২৭
satyakamb2@gmail.com

১৮ জনাব জয়  
দবনাথ

উ মান সহকারী 
কাম-িহসাব 
র ক

উপেজলা িষ অিফস, 
মাধব র, হিবগ । 

০১৭৪১৬১১৩৩১
joyonta2004@gmail.com
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১৯ জনাব শখ 
মাহা দ আ ছ 

ছালাম
উ মান সহকারী 
কাম-িহসাব 
র ক

উপেজলা িষ অিফস, 
না ঘাট, হিবগ । 

০১৭১২৩১৮২০৩
salam.dae@gmail.com

২০ জনাব মাঃ 
সােরায়ার 
আহ দ
উ মান সহকারী 
কাম-িহসাব 
র ক

হ কালচার স ার, 
খািদমনগর, িসেলট। 

০১৭০৬৮৯৩৯১৪
sarwrahammad@gmail.com

১৭-৫-২০২২

িনং কা-অিডেনটর
পিরচালক (সম য়, িসিপ ইউ)
বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ

মাঃ তাওিফ ল আলম
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৫৫০২৮২৩৯
ইেমইল: dtw@dae.gov.bd

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৯.১৯.৯৭/১ তািরখ: ২৭ বশাখ ১৪২৯
১০ ম ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র,......................................................., (সংি
অ ল)।
২) অ , িষ িশ ণ ইনি উট, .........................................................................., (সংি )।
৩) উপপিরচালক ( ষক িশ ণ), ষক িশ ণ অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র,..............................................................., (সংি  জলা)।
৫) উপপিরচালক, হ কালচার স ার, িষ স সারণ অিধদ র, ...................................., (সংি
জলা)।
৬) অিতির  উপপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৭) উপেজলা িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস, .........................................................., (সংি )।
৮) মে াপিলটন িষ অিফসার, মে াপিলটন িষ অিফস, িমর র, ঢাকা।
৯) জনাব, ....................................................................।

১৭-৫-২০২২
মাঃ তাওিফ ল আলম 

পিরচালক
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