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welq t   Z_¨  AwaKvi AvBb 2009 welqK cÖwkÿ‡ণ অংশগ্রহণ cÖm‡½|       

 

 
 

 

Dchy©³ বিষয় ও সূত্রের আত্র োত্রে Rvbv‡bv hv‡”Q †h, evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝj Gi evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i 

AvIZvq Z_¨ AwaKvi Kg©cwiKíbv 2022-2023 ev¯Ívq‡bi Ask wn‡m‡e Kg©চোরীত্রের (৩য় ও ৪র্ থ শ্রেবণ) ÔZ_¨ 

AwaKvi AvBb 2009Õ welqK cÖwkÿY AvMvgx ২১ বিত্রেম্বর ২০২২ তোবরখ mKvj 9.30 NwUKvq ¯̂v¯’¨wewa †g‡b 

weGAviwmÕi প্রবশক্ষণ ভিত্রের ৩০১ েং েত্রক্ষ AbywôZ n‡e|  

 

Dc‡iv³ ZvwiL I mg‡q weGAviwmÕi প্রবশক্ষণ ভিত্রের ৩০১ েং েত্রক্ষ AbywôZe¨ D³ cÖwkÿ‡Y Avcbv‡K 

mve©ÿwYKfv‡e AskMÖn‡Yi Aby‡iva Kiv n‡jv|  

 

    

 

 

(ি. শ্রশখ শ্র োহোম্মে িখবতয়োর) 

wbev©nx †Pqvig¨vb  

B-‡gBj:ec-barc@barc.gov.bd 

Kvh©v‡_© weZiYt (‡R¨ôZvi µgvbymv‡i bq)  

 

১. জেোি েোজী শ্র ো ো  আজ , বহেোি রক্ষে, বিএআরবে ঢোেো। 

২. জেোি শ্র োোঃ মুজোবহদু  ইে ো , বহেোি রক্ষে, বিএআরবে ঢোেো। 

৩. জেোি শ্র োোঃ আেোদু  ইে ো , বহেোি রক্ষে, বিএআরবে ঢোেো। 

৪. জেোি ইেরোমু  ইে ো , প্রধোে েহেোরী, বিএআরবে ঢোেো। 

৫.  োবরয়ো আক্তোর, প্রধোে েহেোরী, বিএআরবে ঢোেো। 

৬. জেোি শ্র োোঃ িবেউ  আ  , প্রধোে েহেোরী, বিএআরবে ঢোেো। 

৭. জেোি শ্র োোঃ শ্র োশোরফ শ্রহোত্রেে, প্রধোে েহেোরী, বিএআরবে ঢোেো। 

৮. ফোরজোেো আফরীে, বহেোি রক্ষে (চ.েো.),, অবিটর, বিএআরবে ঢোেো। 

৯. জেোি েোইদুর রহ োে স্বপে, োঁটব বপেোর েো  েবিউটোর অপোত্ররটর, বিএআরবে ঢোেো। 

১০. জেোি শ্র োোঃ আ  আব ে, োঁটব বপেোর  েো  েবিউটোর অপোত্ররটর, বিএআরবে ঢোেো। 

১১. জেোি জেোি শ্র ো ো  শ্র োস্তফো, প্রধোে েহেোরী (চ.েো.), বিএআরবে ঢোেো। 

১২. জেোি শ্র োোঃ এ েোদু  হে,  িোটো এেত্রেোিোর, বিএআরবে ঢোেো। 

১৩. জেোি শ্র োোঃ আ ো  উবিে আ  আজোে, পবএ/োঁট বপবেোর েো  েিবউটোর অপোরত্রটর, বিএআরবে ঢোেো। 

১৪. েোবিেো ইয়োছব ে, পবএ/োঁট বপবেোর েো  েিবউটোর অপোরত্রটর, বিএআরবে ঢোেো। 

১৫.জেোি তোজু  ইে ো , পবএ/োঁট বপবেোর েো  েিবউটোর অপোরত্রটর, বিএআরবে ঢোেো। 

১৬.েোজমুন্নোহোর, প্রুফ রীিোর, বিএআরবে ঢোেো। 

 
Aci c„ôv `ªóe¨- 

  

‡dvb: +880-2-48117935, +880-2-48117894; d¨v·: +880-2-9128061, +880-2-8110924 

B-‡gBj: ec-barc@barc.gov.bd, info@barc.gov.bd; I‡qemvBU: www.barc.gov.bd 

 

K … wlB mg „ w×  

  evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝj   

         bZyb wegvbe›`i moK, dvg©‡MU, XvKv-1215 

 

http://www.barc.gov.bd/


 

 
১৭. জেোি সেয়ে শ্রতৌবহে আহত্র ে, প্রধোে েহেোরী (চ.েো.), বিএআরবে ঢোেো। 

১৮. জেোি তপে রোয় শ্রচৌধুরী, ল্যোিত্ররটরী শ্রটেবেবশয়োে, বিএআরবে ঢোেো।                                  

১৯. জেোি িোির আ ী, বিএআরবে ঢোেো।                                  

২০. জেোিো আরতী রোেী েরেোর, ওয়োি থ প্রত্রেবেং েহেোরী (চ.েো.), বিএআরবে ঢোেো। 

২১. জেোি আব ে উল্লোহ, েহেোরী (চ.েো.), বিএআরবে ঢোেো।                                  

২২. জেোি  বতয়োর রহ োে, েহেোরী (চ.েো.), বিএআরবে ঢোেো।   

২৩. জেোি আবু  শ্রহোত্রেে, ওয়োি থ প্রত্রেবেং েহেোরী (চ.েো.), বিএআরবে ঢোেো। 

২৪. জেোি আব্দু  শ্র োত্র ে, প্রধোে েহেোরী (চ.েো.), বিএআরবে ঢোেো।                                            

২৫. জেোি আবু  হোত্রে , অবফে েহেোরী েো  েবিউটোর মুদ্রোক্ষবরে, বিএআরবে ঢোেো।                                 

২৬. জেোি ট   েোবি িড়ূয়ো, অবফে েহেোরী েো  েবিউটোর মুদ্রোক্ষবরে, বিএআরবে ঢোেো।                                  

২৭. জেোি শ্র োহোম্মে হোবিবুর রহ োে, অবফে েহেোরী েো  েবিউটোর মুদ্রোক্ষবরে, বিএআরবে ঢোেো।                                  

২৮. জেোিো শোহনুর সু তোেো, শ্রটব ত্রফোে  অপোত্ররটর, বিএআরবে ঢোেো।                                 

২৯. জেোি শ্র োোঃ শবরফু  ইে ো , শ্রটব ত্রফোে  অপোত্ররটর, বিএআরবে ঢোেো।                                 

৩০. জেোি শ্র োোঃ আব্দুে েো ো  শোি, শ্র েোবেে (অত্রটোত্র োিোই ), বিএআরবে ঢোেো।                                 

৩১. জেোি শ্র োোঃ শোহোবুবিে  ন্ড , পোি অপোত্ররটর, বিএআরবে ঢোেো।                                  

৩২. জেোি হোেোে বশেেোর, ইত্র েবিবশয়োে, বিএআরবে ঢোেো।                                  

৩৩. জেোি শ্র োোঃ আেোদুজ্জো োে, বহেোি েহেোরী, বিএআরবে ঢোেো।                                  

৩৪. জেোি শ্র োোঃ আও োে ব য়ো, শ্রটোর ক্লোেথ- েো -েবিউটোর মুদ্রোক্ষবরে, বিএআরবে, ঢোেো।                

৩৫. হু োয়রো খাঁে, অবফে েহেোরী েো  েবিউটোর মুদ্রোক্ষবরে , বিএআরবে, ঢোেো।                

৩৬. জেোি শ্র োছোোঃ রুেো খোতুে, অবফে েহেোরী েো  েবিউটোর মুদ্রোক্ষবরে, বিএআরবে, ঢোেো।                

৩৭. জেোি শ্র োোঃ শ্রহোত্রেে আ ী, ড্রোইভোর, বিএআরবে ঢোেো।                                  

৩৮. জেোি ভু ে কু োর েন্দী, ড্রোইভোর, বিএআরবে ঢোেো।                                  

৩৯. জেোি শবরফু  ইে ো , ড্রোইভোর, বিএআরবে ঢোেো।                                 

৪০. জেোি  ীর শ্র োোঃ শ্র োশোরফ শ্রহোত্রেে, ড্রোইভোর, বিএআরবে ঢোেো।                                  

৪১. জেোি জোহোঙ্গীর আ  , ড্রোইভোর, বিএআরবে ঢোেো।                                  

 

অনুব বপ (‡R¨ôZvi µgvbymv‡i bq) : েেয়  অি বতর জন্য 

১. েেস্য পবরচো ে (প্রশোেে ও অর্ থ/পবরেল্পেো ও মূল্যোয়ণ/ এেআরএ / শস্য/এইআরএে/ ৎস্য/প্রোবণেিে) 

২. পবরচো ে (অর্ থ/ েোত্রপোট থ েোবভ থে/জেশবক্ত ও প্রবশক্ষণ/েবিুটোর ও বজত্রআইএে/টিটিএইইউ/ কৃবষতথ্য শ্রেন্দ্র/পুবি) 

৩. বেি থোহী শ্রচয়োরম্যোে  শ্রহোেত্রয়র এেোি েবচি, বিএআরবে 
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