
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
িশ ণ পিরদ র 

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

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৫২ তািরখ: 
১০ ন ২০২১

২৭ জ  ১৪২৮

দ রােদশদ রােদশ
আগামী ১২/০৬/২০২১ ি ঃ তািরখ হেত ১৭/০৬/২০২১ ি ঃ তািরখ পয  বাপাউেবা িশ ণ ইনি উট, ভা ল, ীগে
অ ি ত  “Training Course on Public Procurement Rules-2008” 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 মাঃ সাই ল 

ইসলাম খান
আইিড 

নং-৮২০৬০৯০০১

িনবাহী েকৗশলী 
(চঃদাঃ)

িপ এম ইউ-আই এম আই িপ-
এম এই িপ, বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১৬০০৪৩২৯
@gmail.com

২. এ ক এম ফজ ল 
হক

আইিড 
নং-৬৯১০২৬০০২

সহকারী েকৗশলী জরীপ ও সমী া িবভাগ, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১১২২৩৮৭০
@gmail.com

৩. জনাব মাঃ মাহাদী 
হাসান
আইিড 

নং-৯৩১২২৫০০২

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী (অঃদঃ)

গৗরনদী পওর উপ-িবভাগ, 
বাপাউেবা, বিরশাল।

০১৭৬৬৬৪৫২২৭
mahadi.bwdb@gmail.com

৪. জনাব মাঃ আ ল 
হািমদ
আইিড 

নং-৬৮০৭০৫০০২

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

ািপং সল, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১১১৩৭০৩৩
hamidpu091@gmail.com

৫. জনাব মা া হী 
লতানা

আইিড 
নং-৯৩০৮০১০০১

সহকারী েকৗশলী পিরক না-২ পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৪৫৪৩২৯৫২
mostaruhi054@gmail.com

৬. জনাব তাশরীফ 
আহে দ
আইিড 

নং-৯৩০১০১০২৩

সহকারী েকৗশলী ধান েকৗশলীর হাইে ালজী, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭২৩৫২৫১৬১
tasrifahmed90@gmail.com

৭. জনাব মাঃ া 
হক

আইিড 
নং-৯৬০৬০৩০০১

সহকারী েকৗশলী ডািলয়া পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা, ডািলয়া।

০১৭৬৩০২৬২৯৯
mk048603@gmail.com

. ১



৮. জনাব মাঃ 
আশরা ল আলম

আইিড 
নং-৯৩০১০১০২৪

সহকারী েকৗশলী চীফ মিনটিরং এর দ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৩৭০০২৬৯৬
ashrasul.bwdb.21@gamil.com

৯. জনাব মাঃ মাহ র 
রহমান
আইিড 

নং-৯৬১২৩১০০৫

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

০১৮৫৮৬৮৪২২৯
mahbubur981@gmail.com

১০. জনাব মাঃ রাদ 
হােসন

আইিড 
নং-৯৫১২৩০০০৫

সহকারী েকৗশলী ধান েকৗশলী, দি ণপি মা ল, 
বাপাউেবা, লনা।

০১৯৪৮১৪২৬৮৯
mdmurad1301116@gmail.com

১১ জনাব মাঃ মেহদী 
হাসান
আইিড 

নং-৯৫০৭০৭০০১

সহকারী েকৗশলী ঢাকা পওর িবভাগ-১, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৭৪৯৬৬৬৬৮৬
simulmehedio7@gmail.com

১২ জনাব মাঃ আলী 
আযম
আইিড 

নং-৯৫১১২২০০১

সহকারী েকৗশলী উ রা লীয় পিরমাপ িবভাগ, 
বাপাউেবা, পাবনা।

০১৭১২৯৩৯০১৭
aliazam1201024@gmail.com

১৩ এস, এম আিবদ 
হােসন

আইিড 
নং-৯৬০৭২০০০১

সহকারী েকৗশলী ময়মনিসংহ পওর সােকল, 
বাপাউেবা, ময়মনিসংহ।

০১৭৯০৩৯৩৯৯৯
a.hossain.buet@gmail.com

১৪ জনাব জাকািরয়া 
ফয়সাল
আইিড 

নং-৯৬১২০৩০০২

সহকারী েকৗশলী ভালা পওর িবভাগ-১, 
বাপাউেবা, ভালা।

০১৬৩৫৮৬২১৪২
riajkibria120088@gmail.com

১৫ জনাব মাহ ব 
আলম
আইিড 

নং-৯৪০৮০৭০০২

সহকারী েকৗশলী ক া  এ  িকউরেম  সল, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৫৪০৬৭৬১০
mahbubrazib1201111@gmail.com

১৬ খাশ র তাবাস ম
আইিড 

নং-৯২০৮১৭০০১

সহকারী েকৗশলী ধান েকৗশলী ( র), পিরক নার 
দ র, বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৯১২১২৫২১৯
bwdbtab@gmail.com

১৭ জনাব তাজিম র 
রহমান
আইিড 

নং-৯২০৩০৪০০২

সহকারী েকৗশলী জয় রহাট পািন উ য়ন িবভাগ, 
বাপাউেবা, জয় রহাট।

01719166114
tajminurcuet@yahoo.com

১৮ বীর মার পাল
আইিড 

নং-৯৩০৬১২০০২

সহকারী েকৗশলী ব ড়া পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
ব ড়া।

০১৭৫৬৯০৩৭০৫
probirpal10@gmail.com

১৯ আশরা ল আলম
আইিড 

নং-৯৩০১০১০২৪

সহকারী েকৗশলী চীফ মিনটিরং এর দ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৩৭০০২৬৯৬
ashraful.bwdb.21@gmail.com

২০ জনাব মাঃ সাই ল 
আলম
আইিড 

নং◌ঃ৬৬১২০৬০০১

সহকারী েকৗশলী িপএমউ া ার ক , 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১১৯৮৪১২৯

শতাবলীশতাবলী
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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
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 মাঃ িমরাজ মা া, সহকারী েকৗশলী, মাবাইল
নং-০১৩০৪৪৬৮৬০৬ 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।

১০-৬-২০২১
ফরেদৗিস বগম

পিরচালক

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৫২/১(৪২) তািরখ: ২৭ জ  ১৪২৮
১০ ন ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান েকৗশলী/অিতির  ধান েকৗশলী ( র), বাপাউেবা, ঢাকা।
২) সিচব, বাড সিচবালয়, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী (সকল).......................................।
৪) ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), িশ ণ ইনি উট, ভা ল, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৫) পিরচালক (সকল)...................................।
৬) ি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।
৭) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৮) িনবাহী েকৗশলী, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৯) জনাব...........................................................।
১০) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক ( শাসন), বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১১) দ র/মা ার কিপ।

১০-৬-২০২১
মাঃ েশদ সােরায়ার
সহকারী পিরচালক
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