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

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

 

 

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.৪৩ তািরখ: 
১১ �ম ২০২১

২৮ �বশাখ ১৪২৮

দ�রােদশ
�েকৗশল একােডমী, কা�াই ক��ক আেয়ািজত আগামী ১৯/০৫/২০২১ ি�ঃ হেত ২৭/০৫/২০২১ ি�ঃ  “Disaster Management, Particpatory Water Management & Climate

Change” 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)। 
� নং নাম ও আইিড নং পদবী দ�েরর নাম �সলেফান নং ইেমইল

১. জনাব �নামান ফিরদ
আইিড নং-৬৬০৮০৫০০২

উপপিরচালক �ংখলা পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৮১৬৯৩৫৪৩২
noman.rono@gmail.com

২. জনাব �মা�াইন িব�াহ
আইিড নং-৬৩০১০১০২৭

উপপিরচালক �ধান �েকৗশলী পওর এর দ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১১৭৫৪৯২
mnbillah63@gmail.com

৩. জনাব িলটন �মার সরকার
আইিড নং-৭৫১০০২০০১

িনব �াহী �েকৗশলী �ধান পিরক�নার দ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১৬১৭৩৮৪৯
lsarker75@gmail.com

৪. �মাঃ আ��াহ আল আিমন
আইিড নং-৮৩১২২১০০১

িনব �াহী �েকৗশলী হাওড় এলাকায় ব�া �ব�াপনা ও জীবন যা�ার
মান উ�য়ন �ক�, বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১২২৭৩৯২০
amin.bwdb08@gmail.com

৫. �ক এম জািকর �হােসন
আইিড নং-৭৭১২২৬০০১

উপ�ধান (�ি�কা) পিরক�না-২, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৯১৭৩০১২৮৪
jakeerbwdbm@gmail.com

৬. জনাব আিসফ আহেমদ
আইিড নং-৯০০১২২০০১

উপিবভাগীয় �েকৗশলী নবাবগ� পওর িবভাগ, বাপাউেবা, চ�পাইনবাবগ�। ০১৯১৪৯৯৪৯৩৬
asif.wre07@gmail.com

৭. জনাব �মাঃ হািফ�ল হক
আইিড নং-৯০০৫০২০০১

উপিবভাগীয় �েকৗশলী রং�র পওর সােক�ল-১, বাপাউেবা, রং�র। ০১৭৩৮৪৫৭২২১
mhh.haque@gmail.com

৮. শাহীনা পারভীন
আইিড নং-৮০০৯১৫০০১

উপিবভাগীয় �েকৗশলী যেশার হাইে�া উপ-িবভাগ, বাপাউেবা, যেশার। ০১৭১৭৩৪০৪৩৪
sdeshahina@gmail.com
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৯. জনাব �মাঃ আিত�র রহমান
আইিড নং- ৯১০৬১০০০১

উপিবভাগীয় �েকৗশলী রাজশাহী পওর িবভাগ, বাপাউেবা, রাজশাহী। ০১৭১০২৬৪২৬২
@gmail.com

১০. িকেশায়ার জাহান
আইিড নং- 

সহকারী �ধান (অথ �নীিত) িপএমউেসচ �ব�াপনা উ�য়ন �ক�, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১২০৭৯০৬৬
kishoar.jahan.bwdb@gmail.com

১১ জনাব সােরায়ার আলম
আইিড নং-৯৩০১৩১০০২

সহকারী �েকৗশলী িডজাইন সােক�ল-২, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৬৭৪৬৯৬৮৮৫

alam2rony@gmail.com

১২ জনাব আিত�র রহমান
আইিড নং-৯৩১২১২০০১

সহকারী �েকৗশলী ল�ী�র পওর িবভাগ, বাপাউেবা, ল�ী�র। ০১৮১৩২২০৮০৪
atiqur818@gmail.com

১৩ জনাব এমরান �হােসন
আইিড নং- ৯৪০২২৭০০১

সহকারী �েকৗশলী �বরা পওর উপিবভাগ, বাপাউেবা, পাবনা। ০১৭৩৪৫৭০১৮২
ehossain786786@gmail.com

১৪ জনাব �ঃ শওকত ওসমান
আইিড নং-৯৪১০২৯০০৩

সহকারী �েকৗশলী িডজাইন সােক�ল-৯, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৫২১২২০৮৭০
shawkot.emon@gmail.com

১৫ জনাব �মাঃ িমলটন �হােসন
আইিড নং-৮৯১২১৭০০১

সহকারী �েকৗশলী িসরাজগ� পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িসরাজগ�। ০১৭২৩৭১৬৪৬৮
Milton.cbp@gmail.com

১৬ জনাব পাথ � �তীম ব�য়া
আইিডনং-৯৪০৬০৬০০১

সহকারী �েকৗশলী ব�া�ব �াভাস ও সত�কীকরণ �ক� বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৬৫৪০৫৫৭৬
dhrubo.06@gmail.com

১৭ অিনি�তা �দ
আইিড নং-৯৩০৬১০০০২

সহকারী �েকৗশলী িডজাইন সােক�ল-৯, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৬৭৫৬১৯৮৪৬
anindiiita@gmail.com

১৮ জনাব তািব�র রহমান িব�
আইিড নং- ৯১০৩০২০০১

সহকারী পিরচালক জনসংেযাগ পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭২৪১৫০১৪৯
rahman.bipu@gmail.com

১৯ জনাব �মাঃ নাজ�ল সািকব
আইিড- ৯৪১২০১০০৫

�ত�িবদ �গভ�� পািন িব�ান উপিবভাগ, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৫২১২৫১৩৫৫
nzms7kb@gmail.com

২০ জনাব �মাঃ হািস�র রহমান
আইিড- ৯১০৮১৮০০২

সহকারী পিরচালক �ধান �েকৗশলীর দ�র দি�ণা�ল, বাপাউেবা,
বিরশাল।

০১৫১৫৬০৮১৬৯
hasibdu.ib@gmail.com

শত�াবলী
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।
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১১-৫-২০২১
�ফরেদৗিস �বগম

পিরচালক
�ফান: ০২-২২২২৩০০২৪

ইেমইল: bferdousi066@gmail.com

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.৪৩/১ তািরখ: ২৮ �বশাখ ১৪২৮

১১ �ম ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা
হইল: 
১) �ধান �েকৗশলী / অিতির� �ধান �েকৗশলী , বাপাউেবা, ঢাকা।
২) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (সকল)................................................।
৩) পিরচালক (সকল).....................................................।
৪) িসএসও � মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৫) িসিনয়র িসে�ম এনািল� (অিতির� দািয়�), �ক�ীয় আইিস� পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �। দ�রােদশ� �বাড � এর ওেয়ব সাইেট (www.bwdb.gov.bd) �কােশর জ�
আিদ�মেত অ�েরাধ করা হেলা।
৬) িনব �াহী �েকৗশলী (সকল), বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৭) জনাব.......................................................................।
৮) �ি�গত সহকারী, �শাসন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৯) দ�র/মা�ার কিপ।

১১-৫-২০২১
�মাঃ �েশ �দ সােরায়ার
সহকারী পিরচালক


