
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
িশ ণ পিরদ র 

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

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৫৪ তািরখ: 
১৬ ন ২০২১

২ আষাঢ ়১৪২৮

দ রােদশদ রােদশ
আগামী ১৯/০৬/২০২১ ি ঃ তািরখ হেত ২৭/০৬/২০২১ ি ঃ তািরখ পয  বাপাউেবা িশ ণ ইনি উট, ভা ল, ীগে
অ ি ত  “Design of small Scale Hydraulic Structure & River Training Works” শ ষক
Virtual িশ ণ সংেগ কােস Google Meet এর মা েম অংশ হেনর জ  বাংলাদেশ পািন উ য়ন বােডর ি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
১. ড. হা দ 

মাহতাব হােসন 
আই িড 
নং-৮২০২০২০০১

িনবাহী 
েকৗশলী

িবডাি উিসএসআরিপ, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৯০৮৭৬৩৭৯৮
mahtabce@gmail.com

২. জাকািরয়া 
পারেভজ
আই িড নং- 
৮০১২২৩০০১

িনবাহী 
েকৗশলী

নকশা সােকল ৮ বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১২৬৬০০২৫
jakariapervez@gmail.com

৩. পিল দাস
আইিড নং- 
৮৫১০০৭০০১

িনবাহী 
েকৗশলী

িডজাইন সােকল-৭, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৬৭০-৬৮১৪২৭
engpolyce6503@gmail.com

৪. মাঃ আ াহ আল 
আিমন
আইিড নং- 
৮৩১২২১০০১ 

িনবাহী 
েকৗশলী

হাওড় এলাকায় ব া ব াপনা ও 
জীবন যা ার মান উ য়ন 

ক ,বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১২২৭৩৯২০
amin.bwdb08@gmail.com

৫. ি  আিমর 
ফয়সাল
আইিড 
নং- ৮৫১২৩১০০৩

িনবাহী 
েকৗশলী

িডজাইন সােকল-৭, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৭৫৩-৮৯৬৫৩৬
engr.faysal.bwdb@gmail.com

৬. বগম আজ ন 
নাহার
আইিড 
নং-৮৮১২০১০০৪

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

িডজাইন সােকল-১, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৯৪৩৭৯৩৭২৯
engrazmun@gmail.com

৭. মাঃ সারওয়ার 
জাহান
আইিড 
নং-৮৯১১১৮০০১

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

পওর পিরদ র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৩১৮২৩৫৯৩০
sarwarbwdb14@gmail.com

১



৮. জনাব নাজ ল 
ইসলাম
আইিড 
নং-৯০১২১৫০০৩

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

পিরক না -১, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭২-৩৭৩১১২৫ mnazmul.bwdb@gmail.com

৯. নীল মার
আইিড 
নং-৯০০৮০৭০০১

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

মানব স দ উ য়ন পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১
kumar.bwdb@gmail.com

১০. িবলাসী আ ার
আইিড 
নং-৯২০৮১০০০৩

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

িডজাইন সােকল-৭, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৮৮৪৪৮৪৮৪১
bilasiakter@gmail.com

১১ শামীমা নাসিরন
আইিড 
নং-৯২০৭০১০০১

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

িডজাইন সােকল-৬, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৭২১৮০৭৪৬৭
nasrin09.buet@gmail.com

১২ জয়  পাল 
আই.িড 
-৯৪০১২২০০১

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

ক া  এ  িকউরেম  সল, 
বাপাউেবা, ঢাকা। 

০১৭৮৪৬১৭৪৭৭
jayantupaul@gmail.com 

১৩ মাঃ রিশ ল 
মা র রািফদ
আই.িড. 
৯৪০১২৬০০২

উপিবভাগীয় 
েকৗশলী

এসএমএস, রা ামা  পওর 
িবভাগ, বাপাউেবা, রা ামা ।

০১৮৩৯৩৬০৭৭৬
rashidulmamurrafid670@gmail. com

১৪ সািকব িবন রািফ
আইিড 
নং-৯৪১২২৩০০১

সহকারী 
েকৗশলী

বােগরহাট পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
বােগরহাট।

০১৭৯৩৪৭০১০৫
tonmoy.raf@gmail.com

১৫ রা ল িব াস
আইিড 
নং-৯৩০১০৪০০১

সহকারী 
েকৗশলী

িডজাইন সােকল-৮, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৭৭৭৬৪৬৭৮১
rb7buet10@gmail.com

১৬ ি তম পাল
আইিড 
নং-৯৪১২২৩০০২

সহকারী 
েকৗশলী

নামগ  পওর িবভাগ-১, 
বাপাউেবা, নামগ ।

০১৯২৯৫৬৭০৮৭
pritom073@gmail.com

১৭ িরফাত আরা 
ফারিরন
আইিড নং- 
৯৪১২২০০০২

সহকারী 
েকৗশলী

িডজাইন সােকল-১, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৫১৫৬২৩০৩২
farrim.rifat@gmail.com

১৮ শা ী আকতার
আইিড নং- 
৯১১১১৫০০২

সহকারী 
েকৗশলী

িডজাইন সােকল-৫, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৭০১-০০৫৫৪৭
shammiduet0017@gmail.com

১৯ ভ আহেমদ
আইিড 
নং-৯৫১২৩০০০৩

সহকারী 
েকৗশলী

মানব স দ উ য়ন পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৯৯৩৮৭৯১৩
sahmedce12buet@gmail.com

২০ সািজদ হক
আই.িড 
৯৭১০২৮০০১

সহকারী 
েকৗশলী 

শিরয়ত র পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা,শিরয়ত র

০১৮৪৯৫৪৯৩৭২
sazid.buet030@gmail.com

২১ মাঃ িজয়া উ ীন 
আিরফ
আই.িড- 
৯৪০৯১৭০০১

সহকারী 
েকৗশলী  

রা ামা  পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৭১৯২১৩৩৯৭
mzuarif@gmail.com

২২ কএম সাকী 
ইনজীল
আই.িড- 
 ৯৫০৩২৩০০১

সহকারী 
েকৗশলী

িপএমও-
এফআরইআরএমআইিপ বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৫২১২১১১৪৩ sakiingil.buet@gmail.com

২



২৩ মাঃ জািহ ল 
আলম
আই.িড 
-৯৪০১২৩০০১

সহকারী 
েকৗশলী

িডজাইন সােকল ৫, বাপাউেবা, 
ঢাকা। 

০১৯২৬৮৩৬৯০৬ zahidbuet2011@gmail.com

শতাবলীশতাবলী
০১।   এ িশ ণ  “Online” এর মা েম অ ি ত হেব। িশ ণ কায ম Virtual ফেম র েবই িশ ণাথ েদর ই-
মইল এ ID/ LINK রণ করা হেব।
০২।   িশ ণাথ গণ   দ র ধান হেত অ মিত হণ বক 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  জনাব মাঃ িমরাজ মা া, সহকারী েকৗশলী, মাবাইল
নং-০১৩০৪৪৬৮৬০৬ 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।

১৬-৬-২০২১
ফরেদৗিস বগম

পিরচালক

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৫৪/১(৪২) তািরখ: ২ আষাঢ ়১৪২৮
১৬ ন ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( ে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  বােডর
ওেয়বসাইেট কােশর জ  আিদ মেত অ েরাধ করা হেলা।
৭) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৮) িনবাহী ে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।

১৬-৬-২০২১
৩



মাঃ েশদ সােরায়ার
সহকারী পিরচালক

৪


