
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
িশ ণ পিরদ র 

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

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৪.২১.৫১ তািরখ: 
০৯ ন ২০২১

২৬ জ  ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

ঃনংঃনং ন ামন াম  ওও  আই িডআইিড   নংনং পদবীপদবী দ রদ র  এরএর  ন ামন াম ই েমলইেমল   ওও  মাবাইলমাবাইল   
ন রন র

০১ জনাব ভাষ বমন
আইিড 

নং-৬৩০৯২৮০০১

উপপিরচালক এম,ই র◌্যাক, 
বাপাউেবা, তজ াও, ঢাকা।

০১৭১১৩৮০৫৬৬
sabrmandd.bwdb@g

mail.com

০২ জনাব এ  এম ইব ল 
হাসান

আইিডঃ ৬৫১০০৮০০১

উপপিরচালক ি য়া র◌্যাক, বাপাউেবা, 
ি য়া।

০১৭১২৫৪৩৬৩৫
ihtapan@gmail.co

m

০৩ এ. ক এম মা ফা শখ
আইিড-৬৫০১০১০০৩

উপপিরচালক িহসাব র ণ পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১২২০৮৫৪৪
mostafasheik h1965

@gmail.com

০৪ বগম িজিনয়া 
ইয়াসমীন

আইিড- ৭১০৬০৫০০২

উপপিরচালক াি  বাড, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৭৪৮৬২১৩৭৩
zinia5671@g

mail.com
০৫ জনাব গাপাল চ  

িব াস
আইিড-৭৭০১৩০০১

উপপিরচালক িপ এ ও এফ আর ই আর এম 
আইিপ, বাপাউেবা, ীণেরাড , 

ঢাকা।

০১৫৫২৩৭৫৫০৭

০৬ জনাব রিফ ল ইসলাম 
িসকদার

আইিড নং- 
৬৫০৯০৭০০১

িহসাবর ণ অিফসার অিডট পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৬২৭৪৬৩৮৭৪
sik darrafiqulislam@

gmail.com

০৭ জনাব ত মার
আইিড 

নং-৯০০৮০৬০০৩

সহকারী েকৗশলী গাপালগ  পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৩৭৫১৪১৩৪
subrata.ghosh.ce08

@gamil.com

০৮ এইচ. .এম.এনােয়ত 
ইকবাল
আইিড 

নং-৬৬০৯০৬০০১

িহসাবর ণ অিফসার িহসাব র ণ পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১২৪৫৪৭০১
enayetbwdb@gm

ail.com

আগামী ১০/০৬/২০২১ ি ঃ তািরখ হেত ১৬/০৬/২০২১ ি ঃ তািরখ পয  সচ স সারণ িশ ণ ক , বাপাউেবা, বাড়াদী, ি য়ােত
অ ি ত  “Online Training on " Accounting and Financial Management, Project
Financial Management under Revenue and Development partners supported
Projects.” শীষক িশ ণ কােস অনলাইেনর মা েম অংশ হণের জ  বাংলাদেশ পািন উ য়ন বােডর িবিভ  দ ের কমরত
কমকতাগেণর মেনানীত নােমর তািলকা ( জ তার মা সাের নয়):
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০৯ জনাব মাঃ ইমরান 
হােসন

আইিড 
নং-৮৯১২২৭০০৬

সহকারী পিরচালক কমচারী পিরদ র, 
বাপাউেবা,ঢাকা।

০১৭৫০০৪২৫২০
imranhossain4345@

gmail.com

১০ জনাব সাবিরন জাহান
আইিড 

নং-৭৭০৮০৫০০১

িহসাবর ণ অিফসার লনা র◌্যাক, বাপাউেবা, 
লনা।

০১৭২১৬৮৬৫৮১
subrina@gma

il.com
১১ জনাব িদপংকর মার 

চৗ রী
আইিড 

নং-৭৮০৬০৮০০১

িহসাবর ণ অিফসার আ িলক িহসাব ক , 
বাপাউেবা, ফিরদ র।

০১৭১৪৫০০৪৪৫
bwdbrac12@gmai

l.com

১২ জনাব মাঃ 
মিন ামান

আইিড 
নং-৮০০৮২৫৫০০১

িহসাবর ণ অিফসার িহসাব র ণ পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১৫৫৮৪৫৩৩
moniraobwdb@g

mail.com

১৩ জনাব ম ল আলম 
খান

আইিড 
নং-৬৫০৫২২০০১

িহসাবর ণ অিফসার িহসাব র ণ পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৩৬৩১১৯০০
mdmala2244@gm

ail.com

১৪ জনাব ত ন ব
আইিড 

নং-৯২১২১১০০২

সহকারী পিরচালক কমচারী পিরদ র, 
বাপাউেবা,ঢাকা।

০১৫১৫২০১৫৪২
tarunbasu320@g

mail.com

১৫ জনাব মাঃ েবল 
হােসন

আইিড 
নং-৮৭০৯২১০০২

িহসাবর ণ অিফসার অিডট পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৭৭৮৮৮৭৪৩
audit.bwdb@gmai

l.com

১৬ জনাব িজয়াউল হক
আইিড 

নং-৮৯১০২৬০০৪

িহসাবর ণ অিফসার অিডট পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৫৫৩৩২৬৫৮৪
ziaul423@gmail.c

om

১৭ জনাব মাঃ আেনায়ার 
হাসাইন সাঈদী

আইিড 
নং-৯৩১২২০০০২

িহসাবর ণ অিফসার িহসাব র ণ পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৮৫০৬৭৮২০১
anwarffhall@gma

il.com

১৮ জনাব মাঃ মা ািফ র 
রহমান
আইিড 

নং-৬৫০৩০৩০০২

িহসাবর ণ অিফসার িহসাব র ণ পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৫৫২৩৭৫৩৩১
most afiz uribnarahman

@gmail.com

১৯ জনাব আল-আিমন
আইিড 

নং-৯৪১২১০০০৪

সহকারী েকৗশলী দি ণপি মা ল 
বাপাউেবা, বিরশাল।

০১৭৪৮৫৪০৯৯০
alamince29thduct@

gmail.com

২০ জনাব মাঃ সােহল 
রানা

আইিড 
নং-৯২১২০৫০০২

সহকারী েকৗশলী ঢাকা পওর িবভাগ-২, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭২২৪০২৮৭৭
sohel.reminder@ga

mil.com

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  শতাবলীশতাবলী
০১।   এ িশ ণ  “Online” এর মা েম অ ি ত হেব। িশ ণ কায ম Virtual ফেম র েবই িশ ণাথ েদর ই-
মইল এ 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।   িশ ণ চলাকালীন সবসময় অনলাইেন থাকেত হেব ও ক ােমরা চা  রাখেত হেব অ থায় সই িশ াণাথ  অ পি ত বেল

২



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  জনাব হায়দার আলী, সহকারী স সারণ কমকতা ( মাবাইল
নং-০১৯৩০-৭৭৯১৪৬ ও ০১৭১৮-৬৭৯৮৫২) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।

৯-৬-২০২১
ফরেদৗিস বগম

পিরচালক

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৪.২১.৫১/১(৩৫) তািরখ: ২৬ জ  ১৪২৮
০৯ ন ২০২১

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

৯-৬-২০২১
মাঃ েশদ সােরায়ার
সহকারী পিরচালক

৩


