
 

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

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

 

 

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩১২.২১.৭৭ তািরখ: 
২৯ �লাই ২০২১

১৪ �াবণ ১৪২৮

সা��লার

�েকৗশল একােডমী, কা�াই এর ২০২১-২২ অথ � বছেরর বািষ �ক �িশ�ণ কম ��িচেত বিন �ত �কাস �স�হ  Virtual

প�িতেত Google Meet এর মা�েম  বিণ �ত সমেয় অ�ি�ত হেব।

�ঃ
নং

�কােস �র িবষয় যারা �কাস � �েলা করেত
পারেবন

�কােস �র
সময়সীমা

আেবদন
পাঠােনার
সময়সীমা

১ Disaster Management & Climate Change Officers’ of BWDB 

 

09.08.2021
-16.08.202

1

04/08/2021

২ Project Management (Preparation,
Formulation of Project including all
aspects of DPP)

SDE/AE/AD (Project
related equivalent
Officers)

 

22.08.2021
-29.08.202

1

12/08/2021

৩ Training of Trainers (TOT)  1st class Officer (from
BPDB & BWDB)

 

05.09.2021
-14.09.202

1

25/08/21

৪ O & M of Irrigation Project & BWDB
Completed Project 

AE/SAE (Field
oriented)

 

19.09.2021
-26.09.202

1

10/09/21

  অংশ�হেণ ই�ক �াথ�গণেক বিণ �ত ছক �রণ �ব �ক যথাযথ ক��পে�র মা�েম এদ�ের সরাসির অথবা �মইেলর

 (dtetrainingbwdb@gmail.com) মা�েম ��রণ করার জ� অ�েরাধ করা হেলা। 

ছক



�ঃ
নং

�াথ�র নাম,
আইিড ও পদবী

�মাবাইল ন�র
ও

ই-�মইল
�কানা

দা�িরক
�কানা

�কােস �র
িশেরানাম

িনয়�নকারী কম �কত�ার নাম, পদবী ও �মাবাইল
নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

২৯-৭-২০২১
�ফরেদৗিস �বগম

পিরচালক

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩১২.২১.৭৭/১(৪১) তািরখ: ১৪ �াবণ ১৪২৮

২৯ �লাই ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�ে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) পিরচালক (সকল)............................................
 ৫) িসিনয়র িসে�ম এনািল� (অিতির� দািয়�), �ক�ীয় আইিস� পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �। সা��লার� �বােড �র ওেয়বসাইেট

�কােশর জ� আিদ�মেত অ�েরাধ করা হেলা।
 ৬) িসএসও � মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

 ৭) িনব �াহী �েকৗশলী, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �
 ৮) উপপিরচালক/িহসাবর�ণ অিফসার,................................................

 ৯) �ি�গত সহকারী, অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন), বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �
 ১০) অিফস কিপ/মা�ার কিপ।

 

২৯-৭-২০২১
�মাঃ আব�র রিশদ

উপ-পিরচালক


