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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-.২১৫ তািরখ: 

১৩ �সে��র ২০২২

২৯ ভা� ১৪২৯

িবষয়: চ�থ � িশ�িব�েবর উপেযাগী �ক�/উে�াগ �হণ এবং চ�থ � িশ�িব�েবর স�া� চ�ােল� �মাকােবলায় কম �পিরক�না �ণয়ন-
সং�া� কম �শালায় কম �কত�া মেনানয়ন

��: ৫৬,৮৩.০০০০.২৯.০০৬.২১.৫০, তাংঃ ১১ �সে��র ২০২২ ি�:।
     উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, মি�পিরষদ িবভােগর িনেদ �শ�েম এসপায়ার � ইেনােভট (এটআই) ��া�ােমর আেয়াজেন

ইেতা�েব � িবিভ� ম�াণলয়/িবভাগ এবং অধীন� দ�র/সং�া ক��ক চ�থ � িশ�িব�েবর ���াপেট উপেযাগী �ক�/উে�াগ �হেণর লে�� স�া� ��� ও
সংি�� ��ি� িচি�তকরণ িবষয়ক কম �শালা অ�ি�ত হেয়েছ। গত ০২ �ফ�য়াির২০২২ তািরেখ অ�ি�ত কম �শালায় �িষ ম�ণালয় এবং তার অধীন� ১১�

সং�া �থেক মেনানীত কম �কত�া�� অংশ�হন কের দলীয় কােজর মা�েম িনজ দ�ের কায �পিরিধর একািধক ��ে� অ�সরমান িবিভ� ��ি�র স�া�

�বহার িচি�ত কের খসড়া তািলকা �তির কেরেছন। িচি�ত ���স�েহ ��ি�গত স�া�, বা�বায়নেযা�তা,���, ইত�ািদ িবেবচনা�ব �ক পাইল�ং এর

জ� �িত� সং�ায় চ�থ � িশ�িব�েবর ���াপেট উপেযাগী অ�তঃ এক� উে�ােগর িবষেয় পিরক�না �হেণর উে�� এ�আই ��া�াম ক��ক ০৩(িতন)

িদন�াপী কম �শালা� আগামী ১৯-২১ �সে��র, ২০২২ ি�ঃ, সকাল০৮:৩০টা �থেক িবকাল ০৩:০০টা পয �� গাংিচল অিডেটািরয়াম, জাতীয় িব�ান ও

��ি� জা�ঘর, অগারগ�ও, ঢাকা অ�ি�ত হেব । উ� কম �শালায় �লা উ�য়ন �বাড � হেত িন�বিণ �ত ০৪ (চার) জন কম �কত�ােক মেনানয়ন �দান করা হেলা। 

�ঃ নং  নাম ও পদবী কম ��ল �মাবাইল ও ই-�মইল 

০১।
ফািহ�র রহমান শািতল
 �লা উ�য়নকম �কত�া

�লা উ�য়ন �বাড �
খামারবািড়, ঢাকা ।

০১৭১৫-৯৭৪৪৩২
frshatil.cdb@gmail.com

০২।
 সািবহা �রাকসানা

�লা উ�য়ন কম �কত�া
�লা উ�য়ন �বাড �
খামারবািড়, ঢাকা।

০১৭১৭-৩৩১১৬৩
sabiha03smrity@gmail.com

০৩।
�মা: মন��ল �দা

�লা উ�য়ন কম �কত�া
�লা উ�য়ন �বাড �

খামারবািড়, ঢাকা ।
০১৭১৭-৪৩০৩৭৩

toni.sharlok@gmail.com

০৪।
�মাঃ রায়হান কাউসার
�লা উ�য়ন কম �কত�া

�লা উ�য়ন �বাড �,
ঢাকা �জান, ঢাকা

০১৭৩৭-৭০৫৯৬৮
raihan3549@gmail.com

১৩-৯-২০২২

�ক� পিরচালক (��সিচব) 
এসপায়ার � ইেনােভট (এ�আই) ��া�াম

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.২১৫/১(৫) তািরখ: ২৯ ভা� ১৪২৯

১৩ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা �জান, ঢাকা

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

৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 

৫) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (�লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
 

১৩-৯-২০২২

�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 

িসিনয়র িজিনং অিফসার


