
 

বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড � 
�িশ�ণ পিরদ�র 

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

 

 

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৪৪ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২১

১ �জ�� ১৪২৮

দ�রােদশ

আগামী ১৯/০৫/২০২১ ি�ঃ তািরখ হেত ২৫/০৫/২০২১ ি�ঃ তািরখ পয �� বাপাউেবা �িশ�ণ ইনি��উট, ভা��ল, ��ীগে� অ�ি�ত�

“Training Course on e-Nothi” শ�ষক Virtual �শি�ণ �ক�ােস Google Meet এর মা�েম অংশ�হণের জ� বাংলাদেশ পািন উ�য়ন
�বােড �র িবিভ� দ�ের কম �রত কম �কত�াগেণর মেনানীত নােমর তািলকা (�জ��তার �মা�সাের নয়)। 

নাম ও আইিড নং পদবী দ�েরর নাম �সলেফান নং ইেমইল

জনাব �মাঃ খােলদ িবন
ওিলদ

আইিড নং-৯১০২০২০০৩

উপিবভাগীয়
�েকৗশলী

নােটার পওর উপ-িবভাগ-২, বাপাউেবা, নােটার। ০১৭৩৭৮১৮৫৮৫
sde1.bwdb.natore@gmail.co

m

জনাব �মাঃ সাখাওয়াত �হােসন
আইিড নং-৯০০৯০৩০০১

উপিবভাগীয়
�েকৗশলী

নবাবগ� পওর উপিবভাগ-৩, বাপাউেবা, নবাবগ�। ০১৯২০৯৪৪৪৪০
 

জনাব অ�প �মার সরকার
আইিড নং-৮৮১২২৬০০১

সহকারী পিরচালক স�ি� যানবাহন পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১১১৪৫৬৬৪
arup.sarker.du@gmail.co

m

জনাব �ভদীপ �সন
আইিড নং-৮৮১১১৫০০২

সহকারী পিরচালক চীফ মিনটিরং এর দ�র, বাপাউেবা ঢাকা। ০১৯১৩২৪৬৩৫৪
sdseninfs@gmail.co

m
জনাব সা� িসকদার
নং-৯৫০১৬১৪০০১

সহকারী
�েকৗশলী

বর�না পওর িবভাগ, বাপাউেবা, বর�না। ০১৯২০৪১৯৯১১
sajubwdb21@gmail.com

জনাব অিনক এহসান
আইিড নং-৮৯১১১২০০২

সহকারী
পিরচালক

�বাড � সিচবালয়, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৩৭১৪৫১৮২
ehsan1987aunik@gamil.co

m

জনাব �মাঃ ফজ�র রহমান
আইিড নং-৮৭১২২০০০১

সহকারী পিরচালক �মৗলভীবাজার পওর িবভাগ, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৯১৭১৬৩০০৪
rfazlurmkt@gmail.co

m
জনাব মাহ��র রহমান
আইিড নং-৯১০২১০০০২

সহকারী পিরচালক িসেলট পওর সােক�ল, বাপাউেবা, িসেলট। ০১৭০৪৯৬০০৬৬
mafuz.mkt@gmail

.com
জনাব �মাঃ হািবেব িকবিরয়া
আইিড নং-৮৮০৮২০০০৩

সহকারী পিরচালক কম �চারী পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১৭৫৩০০৬৯
kibriachanchal@gmail.c

om

জনাব �মাঃ মঈ�ল ইসলাম
আইিড নং-৯১০৫২০০০১

সহকারী
পিরচালক

অিতির� �ধান �েকৗশলী, �িশ�ণ ও মানব স�দ উ�য়ন,
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭২০০১৫৯১৩
faisal.moinul@gmail.co

m

জনাব �জােবিরয়া �চৗ�রী
আইিড নং-৮০০১২৮০০১

স�সারণ
কম �কত�া

�ধান পািন �ব�াপনার দ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৩১২৫৭৫৫৫
czobariya@gmail.co

m



জনাব �ভ আহেমদ
আইিড নং-৯৫১২৩০০০৩

সহকারী �েকৗশলী মানব স�দ উ�য়ন পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৯৯৩৮৭৯১৩
sahmedce12buet@gmail.c

om

জনাব শামীম হাসনাইন মাহ�দ
আইিড নং-৯১০৩১৮০০২

উপিবভাগীয়
�েকৗশলী

�মেহর�র পািন উ�য়ন উপিবভাগ, বাপাউেবা, �মেহর�র। ০১৭২৭৮৮৮২৬৮
shameem0801034@gmail.

com

জনাব আিমর �হােসন
আইিড নং-৯৪১১০১০০১

সহকারী �েকৗশলী িডজাইন সােক�ল-৭, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৫২১২০৮২৭২
amirbwdbcs4143@gmail.c

om

জনাব মিহউি�ন আহেমদ
আইিড নং-৯৫০২০৩০০২

সহকারী �েকৗশলী �ধান �েকৗশলীর দ�র, �েসিসং িবভাগ, চীফ মিনটিরং,
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৫২১৪৯৮২১৭
bappy77754@gmail.com

৬ জনাব �মাঃ িমরাজ গাজী 
আইিড নং-৯৫০৮১৫০০২

সহকারী �েকৗশলী প�য়াখালী পওর িবভাগ, বাপাউেবা, প�য়াখালী। ০১৭৪২৯৪০৩০৪
gazimiraj032@gmail.com

জনাব �শখ আাল মিয়�র
রহমান

আইিড নং-৯৭১১২৪১০১

সহকারী �েকৗশলী প�য়াখালী পািন উ�য়ন িবভাগ, বাপাউেবা, কলাপাড়া,
প�য়াখালী।

০১৭৭৫৯০১৩২৮
muijurbadhan02@gmail.

com

জনাব �মা�ন কবীর
আইিড নং-৮৮০৮২৫০০১

সহকারী
�েকৗশলী

ব�ড়া পওর িবভাগ, বাপাউেবা, ব�ড়া। ০১৭১৭৪৫২৪২৯
kabir.ceduet@gmail.com

জনাব �সয়দ �মা�ফা আিসফ
আইিড নং-৯৫১১০৮০০২

সহকারী
�েকৗশলী

পিরক�না পিরদ�র-১, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৪৪৬২৩৪০৯
asif.buet.12@gmail.com

জনাব ফখ��ামান
আইিড নং-৯০০২২৮০০১

 

সহকারী
�েকৗশলী

িডজাইন সােক�ল-৯, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৪৩৮৫৮০০৫
faruk.bwdbae@gmail.com

 

                                                    শত�াবলী
০১।   এ �িশ�ণ� “Online” এর মা�েম অ�ি�ত হেব। �িশ�ণ কায ��ম Virtual ফেম � ��র �েব �ই �িশ�ণাথ�েদর ই-�মইল এ ID/
LINK ��রণ করা হেব।
০২।   �িশ�ণাথ�গণ � � দ�র �ধান হেত অ�মিত �হণ �ব �ক Virtual �িশ�ণ কায ��েম অংশ�হণ করেবন।
০৩।   �িশ�েণ অংশ�হেণর জ� �িশ�ণাথ�গণেক িনয়মা�যায়ী ভাতা �দান করা হেব।
০৪।   �িশ�ণ চলাকালীন সবসময় অনলাইেন থাকেত হেব ও ক�ােমরা চা� রাখেত হেব অ�থায় �সই �িশ�াণাথ� অ�পি�ত বেল গ� হেব।
০৫।  িবেশষ �েয়াজেন �িশ�ণ �থেক �� সমেয়র িবরতীর জ� যথাযথ ক��পে�র অ�মিত িনেত হেব।
০৬।   এ �িশ�েণর িবষেয় �েয়াজনীয় ত�ািদ জানার জ� �মাঃ সা�াদ �হােসন, উ��তন িহসাব সহকারী, �মাবাইল নং-০১৭১২৭২৫৫৩৬ ও জনাব
�মাঃ ইমান �হাসাইন, ক�া� �পারভাইজার �মাবাইল নং- ০১৭১২৭৫৫৮৬১ এর সােথ �যাগােযাগ করা �যেত পাের।  
              এ আেদশ যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম জারী করা হেলা।

১৫-৫-২০২১
�ফরেদৗিস �বগম

পিরচালক

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৪৪/১(৪২) তািরখ: ১ �জ�� ১৪২৮

১৫ �ম ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) �ধান �েকৗশলী / অিতির� �ধান �েকৗশলী , বাপাউেবা, ঢাকা।
২) সিচব, �বাড � সিচবালয়, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �



৩) ত�াবধায়ক �েকৗশলী .......................................................
৪) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (�র), �িশ�ণ ইনি��উট, ভা��ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৫) পিরচালক ..............................................
৬) িসিনয়র িসে�ম এনািল� (অিতির� দািয়�), �ক�ীয় আইিস� পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �। দ�রােদশ� �বােড �র ওেয়বসাইেট
�কােশর জ� আিদ�মেত অ�েরাধ করা হেলা।
৭) িসএসও � মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৮) িনব �াহী �েকৗশলী .................................................
৯) জনাব.........................................................
১০) �ি�গত সহকারী, অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন), বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �।
১১) অিফস/মা�ার কিপ

১৫-৫-২০২১
�মাঃ �েশ �দ সােরায়ার
সহকারী পিরচালক


