বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
িশ ণ পিরদ র
পািন ভবন, ৭২ ীন রাড,ঢাকা-১২০৫।
dtetrainingbwdb@gmail.com
ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.১৬

জ ির
সীিমত

তািরখ:

২৬ ফা ন ১৪২৭
১১ মাচ ২০২১

অিফ স আেদশ
আগামী ১৬/০৩/২০২১ ি ঃ হেত ২৪/০৩/২০২১ ি ঃ “O & M of Irrigation Project & BWDB Completed Project ” শ ষক
Virtual শি ণ কােস Google Meet এর মা েম অংশ হণের জ বাংলাদেশ পািন উ য়ন বােড র ি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
সহকারী ক ীয় িজআইএস পিরদ র,
০১৭২৬৪২৬৭৫৫
১. ফারহানা কিবর
farhanakabir79@gmail.com
আইিডনং-৯২০৮২০০০১
েকৗশলী বাপাউেবা, ঢাকা
সহকারী কায ম পিরদ র
০১৭৪৫৪৩২৯৫২
২. মা া হী লতানা

আইিডনং-৯৩০৮০১০০১
৩. খাশ র তাবাস ম
আইিড নং-৯২০৮১৭০০১

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

most aruhi054@ gmail.com

০১৯১২১২৫২১৯
bwdbtab@gmail.com

বাপাউেবা, ঢাকা।
৪.
৫.
৬.
৭.

জনাব মাঃ রিকব উি ন
আইিডনং-৯১১২১১০০১
জনাব হািব র রজা
আইিড নংজনাব মাঃ ইফেতখার
মাহ দ
আইিডনং-৯৩০১০১০২০
জনাব মাঃ শাম ল
আেরিফন
আইিড নং-৭৫১১০৩০০১

৮. জনাব মন চ

আইিড নং-৯৩০৯০৪০০৩

৯. জনাব িবলাস চ সরকার
আইিডনং-৯৬১২১৫০০৩
১০. জনাব মাঃ মা র রশীদ
আইিড নং-৮৯১০২৫০০৫
১১. জনাব মাঃ শািকল রানা
আইিড নং-৯৫০২০৪০০১
১২. জনাব শাকীর আহেমদ
আইিড নং-8৯০১০১০১৫

উপসহকারী ঢাকা যাি ক িবভাগ
েকৗশলী বাপাউেবা, ঢাকা।
সহকারী মৗলভীবাজার পওর সােকল,
েকৗশলী বাপাউেবা, মৗলভীবাজার।
সহকারী মৗলভীবাজার পওর সােকল,
েকৗশলী বাপাউেবা, মৗলভীবাজার।
সহকারী রা ামা পওর িবভাগ,
েকৗশলী বাপাউেবা, রা ামা ।
উপসহকারী
েকৗশলী
উপসহকারী
েকৗশলী
উপসহকারী
েকৗশলী
উপিবভাগীয়
েকৗশলী
উপসহকারী
েকৗশলী

িদনাজ র পওর িবভাগ
বাপাউেবা, িদনাজ র।
িত া যাি ক িবভাগ,
বাপাউেবা, ডািলয়া।
িত া যাি ক িবভাগ,
বাপাউেবা, ডািলয়া।

বিরশাল যাি ক পওর
িবভাগ, বাপাউেবা, বিরশাল।
পাবনা যাি ক পওর িবভাগ,
বাপাউেবা, পাবনা।
১

০১৭৩৭৮৬১৪৭৬

rokibuddin133011@gmail.com

০১৮৪০২৪৭৮৯৬
rezakuet ce@gmail.com

০১৯২৩২৮৮৪৩৬

rat ul.buet @gmail.com

০১৭১১৯৪১৭২০

arifbwdb75@gmail.com
@gmail.com

০১৭৫৩৭৪৯৯৬৫

sae96bwdb@gmail.com

০১৭১০৭১৯১৩১

mamunshadi@gmail.com

০১৬৪৭২০০৬০২

rsakil711@gmail.com

০১৬৭৬৭০৫২৪৮

sak irme21@gmail.com

১৩. জনাব মাঃ মায়ন কবীর

আইিড নং- ৯৬১০১৩০০১
১৪. জনাব মাছাঃ শারিমন
আকতার
আইিড নং-৯২০৩২০০০১

উপসহকারী পাবনা যাি ক পওর িবভাগ,
েকৗশলী বাপাউেবা, পাবনা।
উপসহকারী ধান েকৗশলীর দ র পািন
েকৗশলী িব ান, বাপাউেবা, ঢাকা।

১৫. জনাব মাঃ শািকল মাহ দ

উপসহকারী াদ র পওর িবভাগ,
েকৗশলী বাপাউেবা, াদ র

১৬.

উপসহকারী মৗলভীবাজার পওর উপেকৗশলী িবভাগ-১, বাপাউেবা,
মৗলভীবাজার।
উপসহকারী মৗলভীবাজার পওর
েকৗশলী উপিবভাগ, রাজনগর
বাপাউেবা, মৗলভীবাজার।

১৭

১৮.
১৯.
২০

আইিড নং-৯০১২০৪০০১
জনাব মাঃ সািকব
হাসাইন
আইিড নং-৮৮১২১৩০০২
জনাব মাঃ গালাম
িকবিরয়া
আইিড নং-৮৭০১০২০০৩
ফােতমা জ জাহরা
আইিড নং-৯০০১০২০০১
জনাব মাঃ ইিলয়াস
হােসন
আইিড নংজনাব মাঃ নজ ল ইসলাম

আইিড নং-৯৭০১০১০০৫

পাবনা পওর সােকল,
বাপাউেবা, পাবনা।
উ রা লীয় পিরমাপ
িবভাগ, পাবনা, বাপাউেবা,
পাবনা।
উপসহকারী াদ র পওর িবভাগ,
েকৗশলী বাপাউেবা, াদ র।

উপসহকারী
েকৗশলী
উপসহকারী
েকৗশলী

০১৭২৩৫৬৩৭৩৯

humayunbwdb048@gmail.com

০১৭৩৮১৫৮০৪৫

ssak ter92@gmail.com

০১৯২৪১৬৩৬৭২

xen.chandpur@gmail.com

০১৭১২০০৪৯৪২

sakib.bwdb@gmail.com

০১৭৪৮৯৪৩৬১৬

smkibra06@gmail.com

০১৭৩৭৬৬৮০৬৯
fatemawdbp@gmail.com

০১৭২১-৭০৬৪৭৫

ilias081043@gmail.com

০১৮৩৬১৭২৫৩৮
xen.chandpur@ gmail.com

শতাবলী
০১।
এ িশ ণ “ Google Meet Apps” এর মা েম িশ ণ কায ম অ ি ত হেব। িশ ণ কায ম
Virtual ফেম র েব ই ি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 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।
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।

১১-৩-২০২১
ফরেদৗিস বগম
পিরচালক
ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.১৬/১(২৮)
অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ

তািরখ:

ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ
২

রণ করা হইল:

২৬ ফা ন ১৪২৭
১১ মাচ ২০২১

১) ধান েকৗশল/ অিতির
ধান েকৗশলী , বাপাউেবা, ঢাকা।
২) অিতির
ধান েকৗশল ( র), িশ ন ও মানব স দ উ য়ন এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), মানব স দ উ য়ন পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন
বাড
৪) পিরচালক (সকল)....................................
৫) িসএসও মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল (অিতির দািয় ), ক ীয় আইিস পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড , ঢাকা।
দ রােদশ বাড এর ওেয়ব সাইেট (www.bwdb.gov.bd) কােশর জ আিদ মেত অ েরাধ করা হেলা।
৭) িনব াহী েকৗশলী (সকল)................................
৮) জনাব..................................................
৯) ি গত সহকারী, শাসন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১০) দ র কিপ/মা ার কিপ, িশ ণ পিরদ র

১১-৩-২০২১
মাঃ আব র রিশদ
উপ-পিরচালক

৩

