
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
িশ ণ পিরদ র 

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

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.৫৭ তািরখ: 
২১ ন ২০২১

৭ আষাঢ ়১৪২৮

দ রােদশদ রােদশ
েকৗশল একােডমী, কা াই ক ক আেয়ািজত আগামী ২২/০৬/২০২১ ি ঃ হেত ২৯/০৬/২০২১ ি ঃ “e-nothi, Good

Governance, APA, Citizen Charter, GRS and Right to
Information” শ ষক Virtual শি ণ কােস Google Meet এর মা েম অংশ হণের 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. জনাব মাহা দ দ গীর

আইিড- ৬৬০১০১০২১
সহকারী েকৗশলী পিরক না-৩, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১৬-৩৫৩৪৫৭

mdastogir63@gmail.com

২. জনাব শাফাত হােসন
আইিড নং-৮৭১২৩১০০৭

গেবষণা কমকতা 
(পিরেবশ ও বন)

চ াম পওর িবভাগ-১, 
বাপাউেবা, চ াম।

০১৫৫৮৪২১৯৯২
safat.bwdb@gmail.com

৩. জনাব এ ক এম জািকর 
হােসন

আইিড নং-৬৭০৩২০০০১

সহকারী 
পিরচালক

ভালা পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
ভালা।

০১৭১৫৪৫৬৫৯৯
zakir.bholabwdb@gamil.com

৪. এস.এম.িরফাত িবন রিফক
আইিড নং-৯২০৬৩০০৩

সহকারী েকৗশলী লনা পওর িবভাগ, বাপাউেবা, লনা। ০১৭১৯৯০০৮০৪
rifatswas@gmail.com

৫. জনাব ম দন পাল
আইিড নং-৯৫১২০৫০০১

সহকারী েকৗশলী প য়াখালী পািন উ য়ন সােকল, 
বাপাউেবা, প য়াখালী।

০১৭৩৩৪৯৪৬৯৬
modhu1301037@gmail.com

৬. জনাব ফয় ল ইসলাম
আইিড নং-৯২১১২১০০১

সহকারী 
েকৗশলী

জার র ণােব ণ িবভাগ, 
বাপাউেবা, নারায়নগ ।

০১৮১১৬৮৩৯৪৪
kawsar44eee@gmail.com

৭. জনাব ইসরািফল িমলন
আইিড নং-৯১০৪১৫০০১

সহকারী েকৗশলী িডজাইন সােকল-৯, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৭৪২৫০৬২১০
israfeel.bwdb@gamil.com

৮. অিল আফাজ চৗ রী
আইিড নং-৮৯১০৩০০০২

সহকারী েকৗশলী ধান েকৗশলীর দ র, দি ণ-
বা ল, বাপাউেবা, চ াম।

০১৮১৫১৩০০৩৯
afazchy@gmail.com

৯. জনাব িশহাব আহাে দ
আইিড নং-৯৪১০২৬০০১

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

০১৭৩৯৮৮৪৭৪৪
shihab343buet@gmail.com

১০. জনাব িব াল হােসন
আইিড নং-৯৫০৯২৭০০১

সহকারী েকৗশলী ঢাকা পওর পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৫৩৪২৪৫৭১৪
billal1204172@gmail.com

১১. মারিজয়া ইসরাত
আইিড নং-৯১০৮২২০০১

সহকারী েকৗশলী িডজাইন সােকল-৪, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৬৭২৬০৬৮৩৪
marzia.dc4.bwdb@gmail.com

১২. ত ী চৗ রী
আইিড নং-৯৬০৯২১০০১

সহকারী েকৗশলী িডজাইন সােকল-৩, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৬৩৯২২১৭৭১
tanneywdb@gmail.com

১



১৩. জনাব ভ সরকার
আইিড নং-৯৩১০২৫০০৩

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

০১৭২৯১৭৮৫৯৭
sarker.cee@gmail.com

১৪. পাথ সরকার
আইিড নং-৯৫০৮১২০০১

সহকারী েকৗশলী নবাবগ  পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
নবাবগ ।

০১৮৩২০৫৬৬৯৭
p.sarkar1406@gmail.com

১৫. জনাব সাগর দ
আইিড নং- ৯৬০৩২৮০০১

সহকারী েকৗশলী াদ র পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
াদ র।

০১৯৯৮১৯৩৯৩১
sagardey295@gmail.com

১৬. আল আিমন
আইিড নং-৮৬১২২০০০১

উপসহকারী 
েকৗশলী

এফআরইআরএমআইিপ, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৩১৩৬৯৮০৪
alamingazi1986@gmail.com

১৭. জনাব মাঃ ফিরজ উি ন
আইিড নং-৮৯০৯২৫০০২

উপসহকারী 
েকৗশলী

িড এন িড পা  হাউস, 
বাপাউেবা, ি য়া।

০১৭২৭২৬৪৯৯৬
tappu.farize@gamil.com

১৮. কাজী মাঃ আই ব ইকবাল
আইিড নং-৭৪০৪০৩০০১

উপসহকারী 
েকৗশলী

েকৗশল একােডমী, িবউেবা, 
কা াই।

০১৬২৪৬৮১৬৭৬
kmdiqbal74@gmail.com

১৯. জনাব আ ল আওয়াল
আইিড নং-৯৬১২১৮০০১

উপসহকারী 
েকৗশলী

জার র ণােব ণ িবভাগ, 
বাপাউেবা, নারায়নগ ।

০১৮৩৮২৬৭৩৪২
awwalabdul33@gmail.com

২০. আ  সয়দ মাহা দ আিম র 
রশীদ

আইিড নং-৭২০১২৮০০১

সহকারী েকৗশলী রং র পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
রং র।

01715-508595

aminur87050@gmail.com

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

২১-৬-২০২১
ফরেদৗিস বগম

পিরচালক

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.৫৭/১(৪০) তািরখ: ৭ আষাঢ ়১৪২৮
২১ ন ২০২১

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

২



৭) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক ( শাসন), বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৮) জনাব...................................................।
৯) দ র/মা ার কিপ।

২১-৬-২০২১
মাঃ েশদ সােরায়ার
সহকারী পিরচালক

৩


