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17 gvN, ১৪২8 e½vã
স্মাযক নাং: ৪৬.১৮.০০০০.০০২.০১.০০৮.15.32

তাস্টযখ:
31 Rvbyqvwi, 2022স্টি.

স্টফলয়: ৬৭-তভ বুস্টনয়াস্টদ প্রস্টক্ষণ কদ শ ভদনানীত ইউস্টনয়ন স্টযলদ স্টিফগণদক অফমুক্তকযণ।
জাতীয় স্থানীয় যকায ইনস্টিটিউট (এনআইএরস্টজ) কর্তশক ইউস্টনয়ন স্টযলদ স্টিফগদণয জন্য আগাভী 09 †deªæqvwi n‡Z 10 gvP©,
২০২2স্টি. তাস্টযখ মর্ন্শ ৬7-তভ বুস্টনয়াস্টদ প্রস্টক্ষণ শকা© অনরাইন জুভ অযাস্ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ আদয়াজন কযা দয়দে। উস্টল্লস্টখত
তাস্টযখ দত অনুস্টিতব্য শকাদ শ অাংগ্রদণয জন্য াংযুক্ত তাস্টরকায় ইউস্টনয়ন স্টযলদ স্টিফগণদক এ প্রস্টক্ষণ শকাদ শ ভদনানীত কযা
দয়দে।
২। শকাদ শ অাংগ্রদণয রদক্ষয তাঁদদয অফমুস্টক্ত cÖ`v‡bi Rb¨ অনুদযাধ কযা দরা। প্রস্টক্ষণ াংক্রার্ন্ তথ্যাফস্টর স্টন¤œiƒc:1. †Kvm©wU AbjvBb wfwËK Ges Ryg G¨vcm e¨env‡ii gva¨‡g AbywôZ n‡e; Ryg AvBwW: 980 8476 4071, cvm‡KvW:
587152;
2. †Kv‡m© AskMÖnYKvixMY‡K AvMvgx 06 †deªæqvwi, ২০২2স্টি. তাস্টযখ স্টফকার ৫.০০ টায ভদধ্য াংযুক্ত স্টনদদ শস্টকা অনুমায়ী
এভআইএ পটওয়ায ব্যফাদযয ভাধ্যদভ স্টনফন্ধন ম্পন্ন কযদত দফ। স্টনফন্ধদনয জন্য প্রদয়াজদন জনাফ †gvt bvwRg DwÏb,
WKz‡g‡›Ukb Kg©KZ©v, GbAvBGjwR, XvKv, ‡gvevBj bs- 01860673571 Gi mv‡_ †hvMv‡hvM Kiv hv‡e;
3. AskMÖnYKvixMY AvMvgx 08 †deªæqvwi, 2022wLª. ZvwiL mÜ¨v 7.00 Uvi g‡a¨ Dcwi³ Ryg AvBwW e¨envi K‡i †Kvm©
wewd«s †mk‡b mshy³ n‡e;
4. াংযুক্ত তাস্টরকা অনুমাস্টয় ইদতাভদধ্য শকান ইউস্টনয়ন স্টযলদ স্টিফদক অন্যত্র ফদস্টর কযা দয় থাকদর শম ইউস্টনয়ন স্টযলদদ
স্টতস্টন কভশযত আদেন শই ইউস্টনয়ন স্টযলদ দত প্রস্টক্ষদণ অাংগ্রণ কযদফন;
5. cÖwkÿY msµvšÍ †h †Kvb wel‡q †Kvm© cwiPvjK Rbve mviwgbv mvËvi, wmwbqi mnKvix mwPe I DccwiPvjK,
GbAvBGjwR, XvKv †gvevBj bs 01778622767/†Kvm© mgš^qK Rbve †gvt gwZDi ingvb, jvB‡eªwiqvb, GbAvBGjwR,
XvKv †gvevBj bs 01672964459 Gi mv‡_ †hvMv‡hvM Kiv hv‡e|
mshyw³: eY©bvg‡Z `yB cvZv|
¯^v:†gvt Avey eKi wmwÏK
AwZwi³ mwPe
স্টযিারক (প্রস্টক্ষণ ও যাভশ)
†dvb: 55006984
শজরা প্রাক
wm‡jU/mybvgMÄ/†gŠjfxevRvi/nweMÄ/PÆMÖvg/Kzwgjøv/ †bvqvLvjx/†kicyi/kwiqZcyi/ mvZÿxiv/Lyjbv/ bvivqbMÄ/ ‡MvcvjMÄ/ bxjdvgvix|

17 gvN, ১৪২8e½vã
স্মাযক নাং: ৪৬.১৮.০০০০.০০২.০১.০০৮.15.282

তাস্টযখ:
31 Rvbyqvwi, 2022স্টি.

দয় অফগস্টত ও কাম শাদথ শ শপ্রযণ কযা দরা:
1। উস্টযিারক, স্থানীয় যকায, শজরা প্রাদকয কাম শারয়wm‡jU/mybvgMÄ/†gŠjfxevRvi/nweMÄ/PÆMÖvg/Kzwgjøv/†bvqvLvjx/†kicyi/kwiqZcyi/ mvZÿxiv/Lyjbv/ bvivqbMÄ/ ‡MvcvjMÄ/ bxjdvgvix

2। স্টিদফয একার্ন্ স্টিফ, স্টিদফয দপ্তয, স্থানীয় যকায স্টফবাগ (স্টিফ ভদাদদয়য দয় অফগস্টতয জন্য)|
3| e¨w³MZ mnKvwi, gnvcwiPvjK (gnvcwiPvjK g‡nv`‡qi m`q AeMwZi Rb¨), GbAvBGjwR, XvKv|
4| Awdm Kwc|

mviwgbv mvËvi
wmwbqi mnKvix mwPe
Dcস্টযিারক (প্রস্টক্ষণ ও যাভশ)
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জাতীয় স্থানীয় যকায ইনস্টিটিউট (এনআইএরস্টজ)

শখ াস্টনায মূরনীস্টত
গ্রাভ দযয উন্নস্টত

প্রস্টক্ষণ ও যাভশ স্টফবাগ
২৯ আগাযগাঁও, শদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।
www.nilg.gov.bd

17 gvN, ১৪২8 e½vã
স্মাযক নাং: ৪৬.১৮.০০০০.০০২.০১.০০৮.15.282

তাস্টযখ:
31 Rvbyqvwi, 2022স্টি.

স্টফলয়: ৬৭-তভ বুস্টনয়াস্টদ প্রস্টক্ষণ কদ শ ভদনানীত ইউস্টনয়ন স্টযলদ স্টিফগণদক অফমুক্তকযণ।
জাতীয় স্থানীয় যকায ইনস্টিটিউট (এনআইএরস্টজ) কর্তশক ইউস্টনয়ন স্টযলদ স্টিফগদণয জন্য আগাভী 09 †deªæqvwi n‡Z 10 gvP©,
২০২2স্টি. তাস্টযখ মর্ন্শ ৬7-তভ বুস্টনয়াস্টদ প্রস্টক্ষণ শকা© অনরাইন জুভ অযাস্ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ আদয়াজন কযা দয়দে। উস্টল্লস্টখত
তাস্টযখ দত অনুস্টিতব্য শকাদ শ অাংগ্রদণয জন্য াংযুক্ত তাস্টরকায় ইউস্টনয়ন স্টযলদ স্টিফগণদক এ প্রস্টক্ষণ শকাদ শ ভদনানীত কযা
দয়দে।
২। শকাদ শ অাংগ্রদণয রদক্ষয তাঁদদয অফমুস্টক্ত cÖ`v‡bi Rb¨ অনুদযাধ কযা দরা। প্রস্টক্ষণ াংক্রার্ন্ তথ্যাফস্টর স্টন¤œiƒc:1. †Kvm©wU AbjvBb wfwËK Ges Ryg G¨vcm e¨env‡ii gva¨‡g AbywôZ n‡e; Ryg AvBwW: 980 8476 4071, cvm‡KvW:
587152;
2. †Kv‡m© AskMÖnYKvixMY‡K AvMvgx 06 †deªæqvwi, ২০২2স্টি. তাস্টযখ স্টফকার ৫.০০ টায ভদধ্য াংযুক্ত স্টনদদ শস্টকা অনুমায়ী
এভআইএ পটওয়ায ব্যফাদযয ভাধ্যদভ স্টনফন্ধন ম্পন্ন কযদত দফ। স্টনফন্ধদনয জন্য প্রদয়াজদন জনাফ †gvt bvwRg DwÏb,
WKz‡g‡›Ukb Kg©KZ©v, GbAvBGjwR, XvKv, ‡gvevBj bs- 01860673571 Gi mv‡_ †hvMv‡hvM Kiv hv‡e;
3. AskMÖnYKvixMY AvMvgx 08 †deªæqvwi, 2022wLª. ZvwiL mÜ¨v 7.00 Uvi g‡a¨ Dcwi³ Ryg AvBwW e¨envi K‡i †Kvm©
wewd«s †mk‡b mshy³ n‡e;
4. াংযুক্ত তাস্টরকা অনুমাস্টয় ইদতাভদধ্য শকান ইউস্টনয়ন স্টযলদ স্টিফদক অন্যত্র ফদস্টর কযা দয় থাকদর শম ইউস্টনয়ন স্টযলদদ
স্টতস্টন কভশযত আদেন শই ইউস্টনয়ন স্টযলদ দত প্রস্টক্ষদণ অাংগ্রণ কযদফন;
5. cÖwkÿY msµvšÍ †h †Kvb wel‡q †Kvm© cwiPvjK Rbve mviwgbv mvËvi, wmwbqi mnKvix mwPe I DccwiPvjK,
GbAvBGjwR, XvKv †gvevBj bs 01778622767/†Kvm© mgš^qK Rbve †gvt gwZDi ingvb, jvB‡eªwiqvb, GbAvBGjwR,
XvKv †gvevBj bs 01672964459 Gi mv‡_ †hvMv‡hvM Kiv hv‡e|
mshyw³: eY©bvg‡Z `yB cvZv|
¯^v:†gvt Avey eKi wmwÏK
AwZwi³ mwPe
স্টযিারক (প্রস্টক্ষণ ও যাভশ)
†dvb: 55006984
শজরা প্রাক
wm‡jU/mybvgMÄ/†gŠjfxevRvi/nweMÄ/PÆMÖvg/Kzwgjøv/ †bvqvLvjx/†kicyi/kwiqZcyi/ mvZÿxiv/Lyjbv/ bvivqbMÄ/ ‡MvcvjMÄ/ bxjdvgvix|

17 gvN, ১৪২8e½vã
স্মাযক নাং: ৪৬.১৮.০০০০.০০২.০১.০০৮.15.32/1(31)

তাস্টযখ:
31 Rvbyqvwi, 2022স্টি.

দয় অফগস্টত ও কাম শাদথ শ শপ্রযণ কযা দরা:
1। উস্টযিারক, স্থানীয় যকায, শজরা প্রাদকয কাম শারয়wm‡jU/mybvgMÄ/†gŠjfxevRvi/nweMÄ/PÆMÖvg/Kzwgjøv/†bvqvLvjx/†kicyi/kwiqZcyi/ mvZÿxiv/Lyjbv/ bvivqbMÄ/ ‡MvcvjMÄ/ bxjdvgvix

2। স্টিদফয একার্ন্ স্টিফ, স্টিদফয দপ্তয, স্থানীয় যকায স্টফবাগ (স্টিফ ভদাদদয়য দয় অফগস্টতয জন্য)|
3| e¨w³MZ mnKvwi, gnvcwiPvjK (gnvcwiPvjK g‡nv`‡qi m`q AeMwZi Rb¨), GbAvBGjwR, XvKv|
4| Awdm Kwc|

mviwgbv mvËvi
wmwbqi mnKvix mwPe
Dcস্টযিারক (প্রস্টক্ষণ ও যাভশ)
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cÖwkÿYv_x©M‡Yi ZvwjKv
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bvg

BDwbqb cwil`

Dc‡Rjv

†Rjv

†gvevBj

Rbve †gvt gywneyi ingvb
Rbve †gvt Avãyi ie
Rbve wgm RvšÍvZzj †di‡`Šm
Rbve Ave`yj gv‡jK

wbRcvU
†ZvqvKzj
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01720369344
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5
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7
8
9

Rbve †gvnv¤§` †mvjvBgvb nvmvb
Rbve mÂq bv‡qK
Rbve Avey †kvnvb

kg‡kibMi
wbRevnv`yicyi
c~e©vRyox

KvgvjMÄ
eo‡jLv
Ryox

†gŠjfxevRvi
†gŠjfxevRvi
†gŠjfxevRvi

01719239666
01714355492
01720831865

10
11

Rbve †gv: myvgmyj †nvmvBb L›`Kvi
Rbve †gvt Avãyj Avnv`

gyiv`cyi
eofv‰Ki cwðg

evwbqvPs
bexMÄ

nweMÄ
nweMÄ

01725661248
01714629095

12
13
14

†gvt BKevj †nv‡mb
‡gvt gbmyiæj Avjg
‡gvnv¤§` kvnv`vr †nv‡mb

KvÂbv
‡Xgkv
Pijÿ¨v

mvZKvwbqv
mvZKvwbqv
KY©dzjx

PÆMÖvg
PÆMÖvg
PÆMÖvg

01813276560
01824191619
01816107541

15
16
17
18
19
20

‡gvt Ave`yj Kwig
Rbve gwReyi ingvb
Rbve †gv: iæûj Avwgb
Rbve kvnevR ivRxe
Rbve Beªvwng Lwjj
‡gvt †mvnive †nv‡mb

AvÇv
wLjv
gv_vfv½v
PvwcZjv
`vD`Kvw›` BËi
c~e©‰aBi c~e©

eiæov
g‡bvniMÄ
‡nvgbv
giv`bMi
`vD`Kvw›`
gyiv`bMi

Kzwgjøv
Kzwgjøv
Kzwgjøv
Kzwgjøv
Kzwgjøv
Kzwgjøv

01818023039
01677645841
01689746503
01856403907
01821772561
01813303978

21
22

Rbve Kvgiæj nvmvb
Rbve †gvt Ave`yj Lv‡jK

bjwPiv
myLPi

nvwZqv
nvwZqv

†bvqvLvjx
†bvqvLvjx

01985471844
01743825376

23
24
25
26
27

Rbve †gvt nhiZ Avjx
Rbve †gvt dRjyj nK
Rbve †gv: Av‡bvqi †nv‡mb
Rbve gviædv Av³vi
Rbve †gvt Avwgiæj Bmjvg

cvKzwoqv
‡iŠnv
MbcÏx
avbkvBj
KvwKjvKzov

‡kicyi m`i
‡kicyi m`i
bKjv
wSbvBMvZx
kÖxei`x

†kicyi
†kicyi
†kicyi
†kicyi
†kicyi

01713651400
01790095458
01716934536
01921647609
01721246550

28
29
30

Rbve wjUb
Rbve wjwc Av³vi
Rbve Zzwnb wgqv

cv‡jiPi
g~jbv
‡kvjcvov

RvwRiv
RvwRiv
kwiqZcyi m`i

kwiqZcyi
kwiqZcyi
kwiqZcyi

01920647619
01730236258
01712328736

31
32
33

Rbve bvmwib Av³vi
Rbve kwidzj Bmjvg
Rbve mvnvbviv LvZzb

g_y‡ikcyi
awjni
Zvjv m`i

KvwjMÄ
mvZÿxiv m`i
Zvjv

mvZÿxiv
mvZÿxiv
mvZÿxiv

01779935037
01712980389
01752918604

34
35
36

Rbve Avwbm emy
Rbve †gvt Gg`v`yj nK
Rbve †i‡nbv LvZzb

fvÛvicvov
†ZiLv`v
gv¸iv

Wzgywiqv
†ZiLv`v
Zvjv

Lyjbv
Lyjbv
Lyjbv

01720556529
01937234646
01722557862

37
38

Rbve †gvt g‡bvqvi †nv‡mb
Rbve AvwmKv Zvbexb

cÂcyKzi
evgywbqv

bxjdvgvix
bxjdvgvix

bxjdvgvix
bxjdvgvix

01710867462
01783802404

39
40

Rbve gvngy`v Lvbg
Rbve KvRx evnv DwÏb

bIMvu
ev›`vevwo

‡mvbviMvuvI
†KvUvjxcvov

bvivqbMÄ
‡MvcvjMÄ

01742376684
01742177721

শখ াস্টনায মূরনীস্টত
গ্রাভ দযয উন্নস্টত

B-†gBj

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়

জাতীয় স্থানীয় যকায ইনস্টিটিউট (এনআইএরস্টজ)
প্রস্টক্ষণ ও যাভশ স্টফবাগ
২৯ আগাযগাঁও, শদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।
www.nilg.gov.bd

শখ াস্টনায মূরনীস্টত
গ্রাভ দযয উন্নস্টত

GgAvBGm Gi wb‡`©wkKv

GbAvBGjwR GgAvBGm mdUIq¨v‡i cÖwkÿYv_©xM‡Yi AbjvBb wbeÜb wb‡`©wkKv:
mdUIq¨vi e¨envi cÖwµqv:
1| www.nilg.gov.bd I‡qe mvB‡U cÖ‡ek K‡i WKz‡g‡›Ukb †m›Uvi G Kvm©i ivLyb| GgAvBGm mdUIq¨vi wjsK ‡jLv
†`L‡Z cv‡eb। wK¬K K‡i †mwU‡Z cÖ‡ek Kiæb|
2| wbw`©ó ¯’v‡b AvBwW Ges cvmIqvW© (AvBwW: nilg_training I cvmIqvW©: 11223344) e¨envi K‡i GgAvBGm
mdUIq¨v‡i cÖ‡ek Kiæb|
3| cÖ‡e‡ki ci evgw`‡K W¨vk ‡ev‡W©i bx‡P e¨w³MZ WvUv mx‡U wK¬K Kiæb|
4| e¨w³MZ WvUv mx‡U wK¬K K‡i e¨w³MZ WvUv GwUª‡Z cÖ‡e‡ki ci wba©vwiZ di‡g Z_¨ Gw›U Ki‡Z n‡e| 3 av‡c
cÖ‡qvRbxয় mKj Z_¨ hy³ Ki‡Z n‡e|
 WvUv Gw›Uª msµvšÍ †h †Kvb wel‡q cÖ‡qvR‡b †hvMv‡hvM Kiv hv‡e †gvt bvwRg DwÏb, WKz‡g‡›Ukb Kg©KZ©v
(‡gvevBj bs- 01860673571 B-‡gBj AvBwW: nazim.nilg@yahoo.com) |

