
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
িশ ণ পিরদ র 

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

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.৪২ তািরখ: 
২৫ এি ল ২০২১

১২ বশাখ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
             েকৗশল একােডমী, কা াই ক ক আেয়ািজত আগামী ২৮/০৪/২০২১ ি ঃ হেত ০৫/০৫/২০২১ ি ঃ “D es ign,D es ign,
Implement at ion,  Q ualit y Cont rol,  Monit oring &  P rogres s  of  P rot ect ive Work ,Implement at ion,  Q ualit y Cont rol,  Monit oring &  P rogres s  of  P rot ect ive Work ,
Emergency work  and  P old er relat ed  Work  of  BWD BEmergency work  and  P old er relat ed  Work  of  BWD B ” 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 ও ইেমইল
১. জনাব আ ল মােলক

আইিড নং-৮৯০৮২১০০১
উপিবভা

গীয় 
েকৗশ
লী

িডজাইন 
সােকল-৬, 
বাপাউেবা, 

ঢাকা।

০১৫১৫৬৯২৯৯
amalek.bwdb@gamil.com

২. জনাব সাইর হােসন
আইিড নং-৯২০৮১২০০২

উপিবভা
গীয় 
েকৗশ
লী

িডজাইন 
সােকল-৬, 
বাপাউেবা, 

ঢাকা।

০১৬৮১৫০৩৫৩৫
hoffainnufaeir@gmail.com

৩. আ  সয়দ মাহা দ আিম র রশীদ
আইিড  নং-৭২০১২৮০০১

সহকারী 
েকৗশ
লী

রং র পওর 
িবভাগ, 

বাপাউেবা, 
রং র।

০১৭১৫৫০৮৫৯৫
aminur87050@gmail.com

৪. এম এ ফয়সাল আহসান
আইিড নং-৯৫১০১৫০০

সহকারী 
েকৗশ
লী

িডজাইন সােকল-৯ 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৬১৯৩৫২৫৩৫
masa.buet.13@gmail.com

৫. জনাব মাঃ আিখ ামান
আইিড নং-৯৪০৪২০০০১

সহকারী 
েকৗশ
লী

ধান েকৗশলীর 
দ র, উ রা ল, 
বাপাউেবা, রং র।

০১৭৩৮২৭৫০১৫
ae.akhinbwdb@gmail.com

৬. জনাব মাঃ রাহাত হােসন
আইিড নং-৯৫০৮২৪০০১

সহকা
রী 
েকৗ

শলী

মানব স দ 
উ য়ন 

পিরদ র, 
বাপাউেবা, 

ঢাকা।

০১৫২১২০০১১৬
rahat.ce12@gmail.com

৭. মার ি ক
আইিড নং-৯৫০১১৫০০১

সহকারী 
েকৗশ
লী

প য়াখালী পািন 
উ য়ন িবভাগ, 

 বাপাউেবা,প য়াখা
লী।

০১৭৪৫১৫৩৪৫৭
ks.wdb18@gmail.com

১



৮. ি তম মার সরকার
আইিড নং-৯৫১১০৮০০১

সহকারী 
েকৗশ
লী

ব া ও 
বাভাস ক , 
বাপাউেবা, 

ঢাকা।

০১৭৪৪৩৪৮৮৩৬
pksarker070@gmail.com

৯. জনাব মেহদী হাসান
আইিড নং-৯৩১২১৩০০১

সহকারী 
েকৗশ
লী

ব া ও 
বাভাস ক , 
বাপাউেবা, 

ঢাকা।

০১৬৭৪৩৫৬২০৮
hasanmehadi875@gamil.com

১০. জনাব মাঃ রামা ামান
আইিড নং-৯৫১১০২০০১

সহকারী 
েকৗশ
লী

পিরক না-১ 
পিরদ র, 
বাপাউেবা, 

ঢাকা।

০১৭৭৭২৬৫২৬২
rumanuzzamanshawon@gamil.com

১১ জনাব িমরাজ মা া
আইিড নং-৯৪১২২৮০০১

সহকারী 
েকৗশ
লী

বাপাউেবা 
িশ ণ ক , 
ভা ল, 

ি গ ।

০১৩০৪৪৬৮৬০৬
miraj0029@gamil.com

১২ জনাব মাঃ আহসান হাবীব 
আইিড নং-৯২১১১৮০০২

সহকারী 
েকৗশ
লী

িডজাইন 
সােকল-১, 
বাপাউেবা, 

ঢাকা।

০১৭৩৩৯৭৮৭৮৯
ahsan090063@gamil.com

১৩ জনাব ইমিতয়াজ মাহ দ
আইিড নং-৯৫০৪১৮০০১

সহকারী 
েকৗশ
লী

িডজাইন 
সােকল-৪, 
বাপাউেবা, 

ঢাকা।

০১৫২১৪০০২৩৯
imtiaz.ce.buet@gamil.com

১৪ জনাব মাঃ ওয়ািলদ আরশাদ িরওন
আইিড নং-৯৫১১০৪০০১

সহকারী 
েকৗশ
লী

িড় াম পওর 
িবভাগ, 

বাপাউেবা, 
িড় াম।

০১৯৯০৯৯৫০৫৫
walid.buet.ce12@gamil.com

১৫ জনাব ইসরািফল িমলন
আইিড নং-

সহকারী 
েকৗশ
লী

িডজাইন 
সােকল-৯, 
বাপাউেবা, 

ঢাকা।

০১৭৪২৫০৬২১০
israfeel.bwdb@gamil.com

১৬ ক.এম. সাকী ইনজীল 
আইিড নং-৯৫০৩২৩০০১

সহকারী 
েকৗশ
লী

িপএমও-
এফআরইআরএমআ
ইিপ, বাপাউেবা, 

ঢ াকা।

০১৫২১২১১১৪৩
sakiingil.buet@gamil.com

১৭ ফাহিমদা নওিশন শাভা
আইিড নং-৯৫০৯১০০০১

সহকারী 
েকৗশ
লী

পওর পিরদ র, 
বাপাউেবা, 

ঢাকা।

০১৫২১২১১১৪৫
nowshinnova119@gamil.com

১৮ জনাব পা ঘাষ
আইিড নং- ৯৬১২১০০০১

সহকারী 
েকৗশ
লী

িডজাইন 
সােকল-৬ , 

বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৯৪৩৮০৯৫৭৪
rupagoshmist03@gmail.com

১৯ জনাব ফারজানা আফসারী
আইিড নং- ৯৫০৯০৫০০২

সহকারী 
েকৗশ
লী

কায ম পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭২৩১২১৩০৯
farzanaafsari@gmail.com

২০ জনাব আলী কাওছার
আইিড নং-৯৬১০০২০০২

সহকারী 
েকৗশ
লী

মানব স দ 
উ য়ন পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৯৫৫২৭৩৩৮
alikawsar20147338@gmail.com

                                                                শতাবলীশতাবলী

২



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।

২৫-৪-২০২১
ফরেদৗিস বগম

পিরচালক

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.৪২/১(৬১) তািরখ: ১২ বশাখ ১৪২৮
২৫ 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। দ রােদশ
বােডর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  আিদ েমত অ েরাধ করা হেলা।
৫) িনবাহী েকৗশলী (সকল)........................................................।
৬) জনাব..........................................................।
৭) ি গত সহকারী, শাসন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৮) মা ার/দ র কিপ

২৫-৪-২০২১
মাঃ েশদ সােরায়ার
সহকারী পিরচালক

৩


