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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 �িশ�ণ শাখা 

 
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.৩২ তািরখ: 

২৭ জা�য়াির ২০২২

১৩ মাঘ ১৪২৮

িবষয়: চ�থ � িশ�িব�ব-সং�া� কম �শালায় অংশ�হেনর জ� কম �কত�া মেনানয়ন �দান �সে�।
��: ৫৬.৮৩.০০০০.০০০.২৯.০০৬.২১.২৪  ২৪ জা�য়াির ২০২২ 

          উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, মি�পিরষদ িবভােগ গত ০১ �ফ�য়াির ২০২১ তািরেখ অ�ি�ত চ�থ � িশ�িব�ব-

স�িক�ত সভার িস�া� অ�যায়ী, চ�থ � িশ�িব�েবর জ� উপেযাগী অ�তঃ এক� �ক� �হেনর জ� সংি�� সকল ম�ণালয়/িবভাগস�হেক িনেদ �শ �দওয়া

হেয়েছ। �স ��ি�েত এসপায়ার � ইেনােভট (এ�আই) ��া�াম ক��ক জাতীয় িব�ান ও ��ি� জা�কর, আগারগ�ও-এর গাঙিচল অিডেটািরয়ােম কম �শালা�

আগামী ০২ �ফ�য়ারী ২০২২ তািরখ সকাল ০৯.০০টা �থেক িবকাল ০৫.০০পয �� অ�ি�ত হেব। উ� কম �শালায় অংশ �হেনর জ� �লা উ�য়ন �বাড � �থেক
িন�বিণ �ত ০৩ (িতন) জন কম �কত�ােক মেনানয়ন �দান করা হেলা।

সং�হাঃ �লা উ�য়ন �বাড �

�ঃ নং কম �কত�ার নাম ও পদবী কম ��হল �মাবাইল ও ই-�মইল 

০১।
ড. �মাঃ ফখের আলম ইবেন তািবব

অিতির� পিরচালক
�লা উ�য়ন �বাড �
খামারবািড়, ঢাকা।

০১৭১১-২২৭০৫৪
tabibfai@gamil.com

০২।
�মাঃ মাহ��ল হাসান
�লা উ�য়ন কম �কত�া

�লা উ�য়ন �বাড �
খামারবািড়, ঢাকা ।

০১৭৪৭-২২৫৬৪৬
mahmudul170@gmail.com

০৩।
�মা: মন��ল �দা

�লা উ�য়ন কম �কত�া
�লা উ�য়ন �বাড �

খামারবািড়, ঢাকা ।
০১৭১৭-৪৩০৩৭৩

toni.sharlok@gmail.com

২৭-১-২০২২

ড. �দওয়ান �হা�দ �মা�ন কবীর ,�ক� পিরচালক (��সিচব) 

,ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ , এসপায়ার � ইেনােভট (এ�আই) 

��া�াম।

�মাঃ আখতা��ামান
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.৩২/১(৪) তািরখ: ১৩ মাঘ ১৪২৮

২৭ জা�য়াির ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) অিতির� পিরচালক (�শাসন ও অথ �), অিতির� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

 
২) �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

 ৩) �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 

৪) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা ( �লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
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২৭-১-২০২২

�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 
 

িসিনয়র িজিনং অিফসার


