
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
িশ ণ পিরদ র 

পািন ভবন, ৭২ ীন রাড,ঢাকা-১২০৫। 
dtetrainingbwdb@gmail.com

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.৩৪ তািরখ: 
০৪ এি ল ২০২১

২১ চ  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

েকৗশল একােডমী, কা াই ক ক আেয়ািজত আগামী ০৬/০৪/২০২১ ি ঃ হেত ১৩/০৪/২০২১ ি ঃ “Land relat edLand relat ed
mat t ers , Survey, Invest igat io n & legal mat t ersmat t ers , Survey, Invest igat io n & legal mat t ers ” 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. জনাব নবীব আল-হাসান

আইিড নং-৯১১২১৫০০১
উপিবভাগীয় 

েকৗশলী
াদ র পওর উপিবভাগ, 
বাপাউেবা, াদ র।

০১৭৩০৫৮৮৮৬২
sde1.chandpur.bwdb@gmail.com

২. জনাব মাঃ পারেভজ
আইিড নং-৯৩১২২৫০০৩

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

ডা ড া পওর 
উপিবভাগ, বাপাউেবা, 

শরীয়ত র।

০১৩১৮২৩৫৭৬৪
sde.damudya.bwdb@gmail.com

৩. জনাব ব াল হাসাইন
আইিডনং-৮৮০৮১২০০২

ত িবদ গভ  পািন িব ান 
িবভাগ-১, বাপাউেবা, 

ঢাকা।

০১৭২২০১৮৮৫৩
bellalhossaingeo@gmail.com

৪. জনাব শওকত ইকবাল 
মেহরাজ

আইিড নং-৯২০১০১০২১

সহকারী েকৗশলী প য়াখালী পািন উ য়ন 
িবভাগ, বাপাউেবা, 

কলাপাড়া।

০১৭১০৪২৯০৫৯
raj514060@gmail.com

৫. জনাব মাঃ আিম র ইসলাম 
আিমন

আইিড- ৮৩১২২৫০০১

সহকারী রাজ  
কমকতা

লালমিনরহাট পওর 
িবভাগ

বাপাউেবা, লালমিনরহাট

০১৭৩০৮৭৫৯০১
amiurislam1983@gmail

৬. জনাব মাঃ মােজ র রহমান 
মা া

আইিড- ৮৫১১০১০০১

সহকারী রাজ  
কমকতা

ঢাকা পওর সােকল
বাপাউেবা, ঢাকা

০১৭৬৩৬৪২২৬৩
mazedurmi2@gmail.com

৭. জনাব শারিমন লতানা
আইিড- ৮৬০৮০৮০০১

সহকারী রাজ  
কমকতা

িম ও রাজ  
পিরদ র

বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৬৮৬০১৯০১৮
sharminsultana2011@gmail.com

৮. জনাব উ ম মার সরকার
আইিড- ৯০০৮০৪০০১

সহকারী রাজ  
কমকতা

াদ র পওর 
িবভাগ,

বাপাউেবা, াদ র।

০১৮৩৯০২৬৮৭৪
uddambwdb@gmail.com

৯. জনাব মাঃ আব ল মািমন
আইিড- ৯৩০২০২০০১

সহকারী রাজ  
কমকতা

পাবনা পওর িবভাগ,
বাপাউেবা, পাবনা।

০১৭৪৭৩৮১৬৬৯
a.momin1669@gmil.com

১০. জনাব কাজী শাহীন িবন 
কােশম

আইিড- ৮৯০২১৫০০১

সহকারী রাজ  
কমকতা

ল ী র পওর 
িবভাগ

বাপাউেবা, ল ী র।

০১৭২৫৫০৩৩৪৫
mdkshahin.bwdb@gmail.com
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১১. জনাব মাঃ জলহক আলম
আইিড- ৯৩০১০৫০০

সহকারী রাজ  
কমকতা

বড়া পওর িবভাগ
বাপাউেবা, বড়া।

০১৭৫৯৮৮৮৮৮৭
gelhaq.bwdb@gmail.com

১২. জনাব দীপ মার দবনাথ
আইিড- ৮৫১১৩০০০২

সহকারী রাজ  
কমকতা

নায়াখালী পওর 
িবভাগ,

বাপাউেবা, 
নায়াখালী

০১৭১৮৪৬২৯৯০
prodipdebnath0101@gmail.com

১৩ জনাব মাঃ আ র রা াক
আইিড- ৮৫০১২৫০০২

সহকারী রাজ  
কমকতা

নােটার পওর িবভাগ
বাপাউেবা, নােটার

০১৭১৮৮২৪৩৯০
arziwm@gmail.com

১৪ জনাব মাঃ মা দ রানা
আইিড- ৯১০৭১০০০২

সহকারী রাজ  
কমকতা

নবাবগ  পওর 
িবভাগ, বাপাউেবা, 

নবাবগ ।

০১৭৪৬৮৫৮৩৭৯
masudbwdbrana@gmail.com

১৫ জনাব মাঃ খায় ল হাসান
আইিড- ৯৫০১০১০১১

সহকারী রাজ  
কমকতা

প য়াখালী পওর 
িবভাগ

বাপাউেবা, 
প য়াখালী

০১৭৩৩৮৪১৪৫৮
irpatuakhalibwdb@gmail.com

১৬ জনাব সােদ ল ইসলাম
আইিড নং-৯৭০১০১০০৮

উপসহকারী 
েকৗশলী

ময়মনিসংহ পওর 
সােকল, বাপাউেবা, 

ময়মনিসংহ।

০১৭৬১২৯২৩৩৪
sadekulcivil@gmai.com

১৭ জনাব ফিরদ উি ন
আইিড নং-৯৪০৯০১০০১

উপসহকারী 
েকৗশলী

লনা পওর িবভাগ-২, 
বাপাউেবা, লনা।

০১৭৩৬২৫৬৩৪৭
faridebwdb@gmail.com

১৮ জনাব দেলায়ার সাইন
আইিড নং-৯২০১০১০১৬

উপসহকারী 
েকৗশলী

জামাল র পওর 
িবভাগ, বাপাউেবা, 

জামাল র।

০১৭৭১৮১৮১৮৬
engr.dalowar@gamil.com

১৯ জনাব মাঃ হাসান হাবীব
আইিড নং-৯৩০২২৭০০১

উপসহকারী 
েকৗশলী

ময়মনিসংহ পািন 
িব ান উপিবভাগ, 

জামাল র।

০১৭৮৭০৩৫২০৩
hasan.bwdb.ce@gmail.com

২০ জনাব আফ র রহমান
আইিড নং-৯৩১০২৮০০১

উপসহকারী 
েকৗশলী

জামাল র পওর 
িবভাগ, বাপাউেবা, 

জামাল র।

০১৭২৩৫৪৮৭৮৩
afizur.bwdb@gmail.com

২১ জনাব মাঃ আ ল হািলম
আইিড নং-৯৭১১৩০০১

উপসহকারী 
েকৗশলী

সাতলা পওরা 
িবভাগ-১, বাপাউেবা, 

গৗরনদী,বিরশাল

০১৭৮০৫১৭২৩২
so.abdulhalim1@gmail.com

২২ জনাব বােয়দ হােসন
আইিড নং-৯৩০৮৩১০০১

উপসহকারী 
েকৗশলী

রামগিত পওর শাখা-৩, 
বাপাউেবা, ল ী র।

০১৮৮৪৪৩৬৯৩১
jubayedhossain4227@gmail.com

২৩ মহনাজ তাবা ম
আইিড নং-৮৮০৬০৬০০১

উপসহকারী 
েকৗশলী

ঢাকা সমি ত ব া 
িতেরাধ ক , 

বাপাউেবা,ঢাকা।

০১৯১৬৪৮৮২০০
mehnajt abassum091082@gmail.com

২৪ জনাব সাই র রহমান
আইিড নং-৯৮০১০৮০০১

উপসহকারী 
েকৗশলী

িম া পওর সােকল, 
বাপাউেবা, িম া।

০১৬৮২৭৮১৩০৩
seqc.west@gmail.com

                                                                 শতাবলীশতাবলী

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

২



ে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।

৪-৪-২০২১
ফরেদৗিস বগম

পিরচালক
ফান: ০২-২২২২৩০০২৪

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.৩৪/১ তািরখ: ২১ চ  ১৪২৭
০৪ এি ল ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) ধান েকৗশলী / অিতির  ধান েকৗশলী , বাপাউেবা, ঢাকা।
২) ত াবধায়ক েকৗশলী / পিরচালক ,বাপাউেবা, ঢাকা।
৩) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল  (অিতির  দািয় ), ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৫) িনবাহী েকৗশলী/উপপিরচালক (সকল)..........................................
৬) জনাব.........................................................................................., 
৭) ি গত সহকারী, শাসন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৮) দ র/মা ার কিপ।

৪-৪-২০২১
মাঃ েশদ সােরায়ার
সহকারী পিরচালক

৩


