
 

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

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

 

 

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.৪৬ তািরখ: 
২৫ �ম ২০২১

১১ �জ�� ১৪২৮

দ�রােদশ
�েকৗশল একােডমী, কা�াই ক��ক আেয়ািজত আগামী ৩১/০৫/২০২১ ি�ঃ হেত ০৮/০৬/২০২১ ি�ঃ  “Construction Management with Quality

Assurance” 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. �মা আ�ার 
আইিড নং-৮৭০৮০৭০০১

উপিবভাগীয় �েকৗশলী
 

িডজাইন সােক�ল-৩, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭২৭৭৯৬৩৭৪
engr.ruma024@gmail.com

২. জনাব শাহজালাল �সিলম
আইিড নং-৮৮০৫২০০০১

উপিবভাগীয় �েকৗশলী
 

�িম�া পওর উপিবভাগ, বাপাউেবা,
�িম�া।

০১৭১৭৫৩৪০৪৮
shahjalal.selim@gmail.com

৩. জনাব মাহ�দ হাসান
আইিড নং-৮৮০১০৬০০১

উপিবভাগীয় �েকৗশলী
 

�িড়�াম পওর উপিবভাগ,
বাপাউেবা,�িড়�াম।

০১৭১৯৪৮৩৮৪৮
engr.mhce@gmail.com

৪. জনাব �মাঃ নিক��ামান খান
আইিড নং-৯২০৬৩০০০২

উপিবভাগীয় �েকৗশলী
 

িদনাজ�র পওর উপিবভাগ-২, বাপাউেবা,
িদনাজ�র।

০১৫২০১০৩৩১৬
nakib.buet.ce.2010@gmail.com

৫. জনাব নাসিরন ইসলাম �ি�
আইিড নং-৯৩১১২৬০০১

উপিবভাগীয় �েকৗশলী
 

এস,এম,এস, িসই-উ�র �ব � অ�ল
বাপাউেবা, িসেলট।

০১৬৭৭৫৮৯৭৫৫
nasreen26mukti@gmail.com

৬. জনাব �মাঃ তানভীর ইসলাম
আইিড নং-৯৫১১২০০০১

উপিবভাগীয় �েকৗশলী
 

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

01837-910644
me.tanvir.islam.@gmail.com

৭. জনাব সািজদ �হােসন
আইিড নং-৯৬০৭০৫০০২

সহকারী �েকৗশলী িডজাইন সােক�ল-৪, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৯৮০২২৫১২১
sajidhossain108m@gmail.com

৮. জনাব সাইমন রায়হান
আইিড নং-৯২০৭০২০০২

সহকারী �েকৗশলী িডজাইন সােক�ল-৫, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৫২১৫৭৬৫৮৬
shezan1004143@gmail.com

৯. জনাব িশহাব আহেমদ
আইিড নং-৯৪১০২৬০০১

সহকারী �েকৗশলী �ধান পিরক�নার দ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৩৯৮৮৪৭৪৪
shihab343buet@gmail.com

০. �মাঃ ইরফা�ল ইসলাম
আইিড নং-৯৪১২২১০০১

সহকারী �েকৗশলী �নামগ� পওর িবভাগ-২, বাপাউেবা,
�নামগ�।

০১৫৫৪৩৩৫৩৮৯
nehal.ea.94@gmail.com

১ জনাব �মাঃ সালাহ উ�ীন আহমদ
আইিড নং-৯২০২২৮০০১

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

০১৮১৮৪৮৯৬৪৮
samduet70@gmail.com

২ জনাব �বাি�র আহেমদ খান
আইিড নং-৯৭১১২৫০০১

সহকারী �েকৗশলী মানব স�দ উ�য়ন পিরদ�র, বাপাউেবা,
ঢাকা।

০১৭৮৯২৩৬০৪২
vishera140@gmail.com

৩ জনাব  �মাঃ আতাউর রহমান
আইিড নং-৯৬১০২৮০০১

সহকারী �েকৗশলী �নামগ� পওর িবভাগ-১, বাপাউেবা,
�নামগ�।

০১৬৮৩৮৮৮৩২৭
engataur14ceo7@gmail.com

৪ আহসান আহ�দ খান
আইিড নং-৯৪০৮১০০০৩

সহকারী �েকৗশলী �ধান �েকৗশলী পওর এর দ�র,
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৫২১১০৪০২০
ahasana57@gmail.com

৫ জনাব আিদবা তাবা�ম
আইিড নং- ৯৬১০১০০০১

সহকারী �েকৗশলী �ধান পিরক�নার দ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৫২১২৫২৯৯৮
adiba.bwdb@gmail.com

৬ জনাব হািবব উ�াহ আিশক
আইিড নং-৯৫১০২০০০৩

সহকারী �েকৗশলী
 

ক�বাজার ডি�উিড চ�, বাপাউেবা,
ক�বাজার।

০১৫২১৪৮৬৩৯৪
habibashik3907@gmail.com



৭ জনাব �মাঃ িরয়া�ল ইসলাম
আইিড নং-৯২০৫১৩০০১

সহকারী �েকৗশলী নীলফামারী পওর িবভাগ, বাপাউেবা,
নীলফামারী।

০১৩১৮২৩৫৪৪২
riyed.bwdb@gmail.com

৮ �মাহা�দ জহীর মাজহার
আইিড নং-৯২১১০৮০০০১

সহকারী �েকৗশলী ভা�া পওর উপিবভাগ, বাপাউেবা,ভা�া। ০১৭৭১১১৫৩৫৫
mazharmahi16@gmail.com

৯ খান �মাঃ রাওহা
আইিড- ৯৪১১১৯০০১

সহকারী �েকৗশলী
 

�য়াডা�া পওর িবভাগ, বাপাউেবা,
�য়াডা�া

০১৫১৫৬৯২৫২৬
khanmdraoha1@gmail.com

০  জনাব �মাঃ ইসিতয়াক নয়ন
আইিড নং-৯৫০২২৭০০১

সহকারী �েকৗশলী ক�বাজার পওর িবভাগ, বাপাউেবা,
ক�বাজার।

০১৬২৮১৭৫৩৬৪
istiaknayon12@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।

২৫-৫-২০২১
�ফরেদৗিস �বগম

পিরচালক
�ফান: ০২-২২২২৩০০২৪

ইেমইল: bferdousi066@gmail.com

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.৪৬/১(৪০) তািরখ: ১১ �জ�� ১৪২৮

২৫ �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) িসিনয়র িসে�ম এনািল� (অিতির� দািয়�), �ক�ীয় আইিস� পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �। দ�রােদশ� �বােড �র ওেয়বসাইেট
�কােশর জ� আিদ�মেত অ�েরাধ করা হেলা।
৫) িসএসও � মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৬) িনব �াহী �েকৗশলী, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৭) �ি�গত সহকারী, অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন), বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৮) জনাব...................................................।
৯) দ�র/মা�ার কিপ।

২৫-৫-২০২১
�মাঃ �েশ �দ সােরায়ার
সহকারী পিরচালক


