
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
িশ ণ পিরদ র 

পািন ভবন, ৭২ ীন রাড,ঢাকা-১২০৫। 
www.bwdb.gov.bd

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.২৭ তািরখ: 
২৫ মাচ ২০২১

১১ চ  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
আগামী ২৮/০৩/২০২১ ি ঃ হেত ০৪/০৪/২০২১ ি ঃ “APA, NIS, Right to Information, GRS, Disciplinary

Matters & Legal Matters” শ ষক Virtual  শি ণ কােস Google Meet এর মা েম অংশ হণের জ  বাংলাদেশ
পািন উ য়ন বােডর িবিভ  দ ের কমরত কমকতাগেণর মেনানীত নােমর তািলকা (জ ে তার মা সাের নয়)। 

 নং নাম ও আইিড নং পদবী দ েরর নাম সলেফান নং ইেমইল
১. এ ক এম আিন র রহমান 

িসি কী
আইিড নং-৭৮১০২৫০০১

ত াবধায়ক 
েকৗশলী (অ:দা:)

কায়ািল  কে াল এ  
অ া ের  সল, পি ম 
িরিজওন, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৯১১৭১২০৩৪
seqc.west@gmail.com

২. িজিনয়া ইয়াসমীন
আইিড নং-৭১০৬০৫০০২

উপপিরচালক াি  বাড, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৪৮৬২১৩৭৩
zinia5671@gmail.com

৩. জনাব রিহ ল হােসন খান
আইিড নং-৬৪০৪০১০০৩

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

ন েকাণা পওর 
িবভাগ, বাপাউেবা, 
ন েকাণা।

০১৬৮৩৮৫৫৮২৫
xen.netrokona@gmail.com

৪. জনাব মাঃ হািলম সােলহী
আইিড নং-৮৭০১০১০০১

িনবাহী েকৗশলী ধান েকৗশলী 
( র) পওর এর 
দ র, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৯৭০৭০৭৭০৭
halim.shalehy707@gmail.com

৫.  জনাব মাঃ শািহ র রহমান
আইিড নং-৮৬০২২৬০০১   
   

িনবাহী েকৗশলী কায়ািল  কে াল এ  
অ া ের  সল, পি ম 
িরিজওন, বাপাউেবা, 
ঢ াকা।

০১৬৮০৬৪১৮১৮
shahinur.shawn.bd@gmail.com

৬. জােবিরয়া চৗ রী
আইিড নং-৮০০১২৮০০১

স সারণ কমকতা ধান পািন 
ব াপনার দ র, 

বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৩১২৫৭৫৫৫

৭. ইসরাত জাহান িম
আইিড নং- ৯০১০২৮০০৩   
  

সহকারী স সারণ 
কমকতা

উপ ধান স সারণ 
কমকতার দ র, 
বাপাউেবা, 
মৗলভীবাজার।

০১৮৩২৯৯৯৩৯২
isratafrins@gmail.com

৮.  জনাব উ ম মার পা ার
আইিড নং- ৬৭০৭২৭০০১

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

ফিরদ র পািন 
িব ান উপিবভাগ, 
বাপাউেবা, 
ফিরদ র।

০১৭১২-২৬৯৮১৪
uttmbabu67@gmail.com

৯.  িবলাসী আ ার
আইিড নং- ৯২০৮১০০০৩ 
  

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

নকশা সােকল-৭, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৮৮৪৪৮৪৮৪১
bilasiakter@gmail.com

১



১০. িবিব রােকয়া
আইিড নং-৯২১১১৮০০১     

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

নকশা সােকল-৭, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৫২১৫২৮৪১১
rokeya.cuet@gmail.com

১১. জনাব মাঃ েশদ সােরায়ার
আইিড নং-৭৪০৪০৬০০১

সহকারী পিরচালক িশ ণ পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৮১৮৩৯১২৩১
murshedrini@gmail.com

১২. জনাব শওকত আলী খান
আইিড নং- ৬৭০১২৫০০১

সহকারী পিরচালক বাড সিচবালয়, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৮২৯৬৪১৮২০
shawk atk hanmuk ul@gamil.com

১৩ জনাব আ ল আওয়াল
আইিড নং-৬৭০১০৮০০১

সহকারী া ামার ক াক এ  
িকউর া  সল, 

বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৯২২৮০০৮৭৭
awalmyn1@gmail.com

১৪ জনাব দীপ মার বসাক
আইিড নং-৬৯১০২০০০১

সহকারী পিরচালক অিতির  
মহাপিরচালক 
( শাসন) এর দ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭০৩৯৯৮৮০৬
pkbasak.69@gmail.com

১৫ জনাব এ ক এম জািকর 
হােসন

আইিড নং-৬৭০৩২০০০১

সহকারী পিরচালক ভালা পওর 
িবভাগ, বাপাউেবা, 
ভালা।

০১৭১৫৪৫৬৫৯৯
zakir.bholabwdb@gamil.com

১৬ জনাব মাঃ কাম ামান
আইিড নং-৯১০৪০৩০০৩

সহকারী পিরচালক সচ স সারণ 
িশ ণ ক , 

বাড়ািদ, ি য়া।

০১৬৮৬০২৮০৯৫
mdk amruzzaman504@gamil.com

১৭ জনাব মাঃ অিল উ াহ
আইিড নং-৮৯০৫০১০০২

সহকারী পিরচালক ঠা র াও পওর 
সােকল, বাপাউেবা, 
ঠা র াও।

০১৯১৮৬৩৪৭৮১
woly2019@gmail.com

১৮ জনাব রেমশ চ  ম ল
আইিড নং- ৬৩১০১৫০০৩

সহকারী েকৗশলী পাবনা যাি ক 
পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা, পাবনা।

০১৭১২০০৩২৪৮
srcmondal@gmail.com

১৯ জনাব মাঃ মা ম হক
আইিড নং- ৯৪১০১৫০০৩   

সহকারী েকৗশলী নকশা সােকল-৮, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৮০৭৯১৭০৮
masumhoque9@gmail.com

২০ খান মাঃ রাওহা
আইিড নং-৯৪১১১৯০০১

সহকারী েকৗশলী য়াডা া পওর 
িবভাগ, বাপাউেবা, 
য়াডা া।

০১৫১৫৬৯২৫২৬
khanmdraoha1@gmail.com

শতাবলী

০১।        এ িশ ণ  “ Google Meet Apps” এর মা েম িশ ণ কায ম অ ি ত হেব। িশ ণ কায ম
Virtual ফেম  র েবই িশ ণাথ েদরেক তােদর ই- মইল এ Google Meet (ID/LINK) রণ করা
হেব।
০২।       িশ ণাথ গণ   দ র ধান হেত অ মিত হণ বক Virtual িশ ণ কায েম অংশ হণ করেবন।
০৩।       িশ েণ অংশ হেণর জ  িশ ণাথ গণেক িনয়মা যায়ী ভাতা দান করা হেব।
০৪।       এ িশ েণর িবষেয় েয়াজনীয় ত ািদ জানার জ  জনাব মাহা দ আিজ র রহমান, উপপিরচালক, কা াই

েকৗশল একােডমী, কা াই ( েঠা ফান ন র ০১৭৭৭-৭৬০০৯৬ )-এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।

এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জারী করা হেলা।

২৫-৩-২০২১
ফরেদৗিস বগম

২



পিরচালক

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.২৭/১(১৭) তািরখ: ১১ চ  ১৪২৭
২৫ মাচ ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান েকৗশলী (সকল)..................................................
২) অিতির  ধান েকৗশল ( র), িশ ন ও মানব স দ উ য়ন এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩) সিচব, বাড সিচবালয়, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৪) ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), মানব স দ উ য়ন পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৫) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল  (অিতির  দািয় ), ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড। দ রােদশ
বাড এর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  আিদ মেত অ েরাধ করা হেলা।
৭) জনাব............................................................................................
৮) ি গত সহকারী, শাসন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৯) দ র/মা ার কিপ।

২৫-৩-২০২১
মাঃ েশদ সােরায়ার
সহকারী পিরচালক

৩


