
 

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

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

 

 

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৪৫ তািরখ: 
২৭ �ম ২০২১

১৩ �জ�� ১৪২৮

দ�রােদশ
আগামী ২৯/০৫/২০২১ ি�ঃ তািরখ হেত ০৯/০৬/২০২১ ি�ঃ তািরখ পয �� বাপাউেবা �িশ�ণ ইনি��উট, ভা��ল, ��ীগে� অ�ি�ত� “Role of e-
Service & Good Governance for office Administration” 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. �মাঃ আ�র রশীদ
আইিড নং-৬৬০৮১৬০০১

উপপিরচালক �িশ�ণ পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১১৪৮৮২৭৯
rasidbwdb81@gmail.com

২. আ� তােহর �মাঃ �সিলম
আইিড নং-৬৪০১০৪০০১

উপপিরচালক �ধান �েকৗশলীর দ�র, উ�রা�ল,
রং�র।

০১৭১৮৬৮৯৯০০
abuselim6419tm@gmail.com

৩. জনাব �মাঃ আিশ�ল ইসলাম
আইিড নং-৮০০৮০২০০১

উপপিরচালক িসিডএসিপ, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৫০০০৭০০০
asheque.dd@gmail.com

৪. জনাব �মাঃ হািফ�র রহমান
আইিড নং-৬৫০৫২১০০২

উপপিরচালক
(চ:দা:)

ড�াম এ� �ােরজ, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৪০৬৩৩৮২৩
hafizsathi@gamil.com

৫. �নীল �মার
আইিড নং-৯০০৮০৭০০১

উপিবভাগীয়
�েকৗশলী

মানব স�দ উ�য়ন পিরদ�র,
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭২২৬৭৭৮৭৭
kumar.bwdb@gmail.com

৬. �মাহা�দ শিফ�ল ইসলাম
আইিড নং-৮৬১০২৪০০১

সহকারী �ধান
(�িষ)

পিরক�না-২, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৯৯৩৭৯৩০৯
shafikulbwdb@gmail.com

৭. জনাব �মাঃ আিত�র রহমান
আইিড নং-৬৬০৬৩০০০৩

সহকারী
��া�ামার

�ক�ীয় আইিস� পিরদ�র,
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১২২২৬১২৫
atikur66@gmail.com

৮. জনাব আ�ল আওয়াল
আইিড নং-৬৭০১০৮০০১

সহকারী
��া�ামার

ক�াক এ� �িকউর�া� �সল,
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৯২২৮০০৮৭৭
awalmyn1@gmail.com

৯. জনাব �মাঃ �েশ �দ সােরায়ার
আইিড নং-৭৪০৪০৬০০১

সহকারী
পিরচালক

�িশ�ণ পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৮১৮৩৯১২৩১
murshedrini@gmail.com

০. জনাব �দীপ �মার বসাক
আইিড নং-৬৯১০২০০০১

সহকারী
পিরচালক

অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন) এর দ�র,
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭০৩৯৯৮৮০৬
pkbasak.69@gmail.com

১. �মাঃ আ�ল বসার
আইিড নং-৬৭০৬২৬০০১

সহকারী
পিরচালক

�ংখলা পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৯৭৬১১৫৯৩৪
a.bashar67bwdb@gmail.com

২. এস.এম. সাখাওয়াত রহমান
আইিড নং-৮৭০৮২৭০০১

সহকারী
পিরচালক

রং�র পওর সােক�ল-২, বাপাউেবা,
রং�র।

০১৭১২৬০৯৪৭৫
solve07@gmail.com

৩ এস.এম রায়হা��ামান
আইিড নং-৮৮১২০৫০০১

সহকারী
পিরচালক

�ধান �েকৗশলীর দ�র
রাজশাহী,বাপাউেবা, রাজশাহী।

০১৭২৬৮১৯৫৮৫
s.m.nu14@gmail.com

১৪ জনাব �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান
আইিড নং-৮৮১১২৩০০১

সহকারী
পিরচালক

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

০১৭১৯৮০০৪৪২
mostafiz.bwdb2019@gmail.com



১৫ আলী কাওছার
আইিড নং-৯৬১০২০০২

সহকারী
�েকৗশলী

মানব স�দ উ�য়ন পিরদ�র,
বাপাউেবা, ঢাকা।

01795527338
alikawsar20147338@gmail.com

৬ ফারজানা আফসাির
আইিড নং-৯৫০৯০৫০০২

সহকারী
�েকৗশলী

কায ��ম পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭২৩১২১৩০৯
farzanaafsari@gmail.com

১৭ �মাঃ মাহ��ল আলম �া�
আইিড নং-৯৭১০৩১০০১

সহকারী
�েকৗশলী

�ধান পিরক�নার দ�র,বাপাউেবা,
ঢাকা।

০১৫২১১১২৮৩৫
mahbubulpranto009@gmail.com

৮ এম.এ ফয়সাল আহসান
আইিড নং-৯৫১০১৫০০১

সহকারী
�েকৗশলী

িডজাইন সােক�ল-৯, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৬১৯৩৫২৫৩৫
mafa.buet13@gmail.com

১৯ সািজদ হক
আইিড নং-৯৭১০২৮০০১

সহকারী
�েকৗশলী

শিরয়ত�র পওর িবভাগ, বাপাউেবা,
শিরয়ত�র।

01849549372
sazid.buet030@gmail.com

২০ �মাঃ রিবউল ইসলাম
আইিডঃ ৯১১০০৮০০১

সহকারী
পিরচালক

�ধান �েকৗশলীর দ�র, ��জার,
বাপাউেবা, নারায়ণগ�। 

০১৮২৮৮৯৭৭৪৮
robiul89islam@gmail.com

শত�াবলী
০১।   এ �িশ�ণ� “Online” এর মা�েম অ�ি�ত হেব। �িশ�ণ কায ��ম Virtual ফেম � ��র �েব �ই �িশ�ণাথ�েদর ই-�মইল এ 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।   �ি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� �মাঃ �মাতােহর �হােসন, উপপিরচালক, �মাবাইল নং-০১৭১৭২৭৩৩৩৫ 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।

২৭-৫-২০২১
�ফরেদৗিস �বগম

পিরচালক

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৪৫/১(৪২) তািরখ: ১৩ �জ�� ১৪২৮

২৭ �ম 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) 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� �বােড �র ওেয়বসাইেট
�কােশর জ� আিদ�মেত অ�েরাধ করা হেলা।
৭) িসএসও � মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৮) িনব �াহী �ে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।

২৭-৫-২০২১
�মাঃ �েশ �দ সােরায়ার
সহকারী পিরচালক


