
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
িশ ণ পিরদ র 

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

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৬৪ তািরখ: 
২৯ ন ২০২১

১৫ আষাঢ ়১৪২৮

দ রােদশদ রােদশ
আগামী ২৯/০৬/২০২১ ি ঃ তািরখ হেত ৩০/০৬/২০২১ ি ঃ তািরখ পয  বাপাউেবা িশ ণ ইনি উট, ভা ল, ীগে
অ ি ত  “Workshop on Disposal of Audit Objections” 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. জনাব মাঃ 

মিন ামান
আইিড নং-

ত াবধায়ক 
েকৗশলী

ি য়া পওর সােকল, 
বাপাউেবা, ি য়া।

০১৭২০২২৮৩৬০
se.kushtia@gmail.com

২. মাঃ আসা ামান ক  পিরচালক হাওড় এলাকায় ব া 
ব াপনা ও জীবন 

যা ার মান উ য়ন 
ক , বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১৩২১০১২০
pdhfmlip2014@gmail.com

৩. জনাব আ ল 
হােসন
আইিড নং-

ত াবধায়ক 
েকৗশলী

লনা পওর সােকল, 
বাপাউেবা, লনা।

০১৭১১২৬১১১৪ 
se.khulna.circle@gmail.com

৪. জনাব মাঃ আ ল 
হা ান
 আইিড 
নং-৬৬০৪১৬০০১ 
                      
       

ত াবধায়ক 
েকৗশলী

ঢাকা পওর সােকল, 
বাপাউেবা,ঢাকা।

০১৭১২-১০১২৫০
engr.hannan.bwdb@gmail.com

৫. জনাব এস.এম. 
আতাউর রহমান
আইিড 
নং-৬৭০৩১৭০০১ 
         

ত াবধায়ক 
েকৗশলী

৬৪  জলায় অভ র  
ছাট নদী, খাল এবং জলাশয় 
নখনন ক , বাপাউেবা, 

ঢাকা।

০১৭২৯-৭৮৮৪২৫
smarsantuk@gmail.com

১



৬. জনাব মাঃ জািকর 
হােসন
আইিড 
নং-৬৫০২২৮০০১ 
                      
       

ত াবধায়ক 
েকৗশলী

াদ র পওর এর 
সােকল, বাপাউেবা, 
াদ র।

০১৭১৫-৮৭০৬৬৯
zakirh3008@gmail.com

৭. কাশ  
সরকার
আইিড নং-

ত াবধায়ক 
েকৗশলী

মৗলভীবাজার পওর 
িবভাগ,বাপাউেবা, 
মৗলভীবাজার।

০১৭১২৫৮৭৫২১
se.bwdbmoulvibazar@gmail.com

৮. জনাব মাঃ 
রিফ ল ইসলাম 
চৗেব

ক  পিরচালক িপএমও-
এফআরইআরএমআইিপ, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১১১৫৯৯১৯
pdjmremp@gmail.com

৯. জনাব মিশউর 
রহমান
আইিড নং-

ত াবধায়ক 
েকৗশলী

িবডি উ িসএস আরিপ 
কে া া -িব, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১১১০৭৬০৫
pd.bwcsrp.shews@gmail.com

১০. জনাব মাঃ 
রািশ ল কাই ম 

য়া

ত াবধায়ক 
েকৗশলী

৬৪  জলায় অভ র  
ছাট নদী, খাল এবং 
জলাশয় নখনন ক , 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১১৭৩৪৭৭৩
mrkbrashedul@gmail.com

১১ ড. মাঃ খাই ল 
ইসলাম
আইিড নং-

ত াবধায়ক 
েকৗশলী/িসএসও

মহাপিরচালেকর দ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১৯৮৫৯৩৬৬
k196wre@gmail.com

১২ মাঃ আ াহ আল 
মা ন
আইিড 
নং-৭৬১১৩০০০২

ত াবধায়ক 
েকৗশলী

কায়ািল  কে াল এ  
অ া েরে  সল, ব, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১৫১৪৫৯৭৫
engmamuncivil@gamil.com

১৩ জনাব মাহ র 
রহমান

ত াবধায়ক 
েকৗশলী

ধান েকৗশলীল দ র, 
িরভার ােনজ া , 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১২০৫৭৪৯৫
engr.rahman.m@gmail.com

১৪ এ ক এম আিন র 
রহমান িসি কী
আইিড 
নং-৭৮১০২৫০০১

ত াবধায়ক 
েকৗশলী 

(অ:দা:)

কায়ািল  কে াল এ  
অ া ের  সল, পি ম 
িরিজওন, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৯১১৭১২০৩৪
seqc.west@gmail.com

১৫ জনাব আই ব 
আলী
আইিড নং-

অ সচ স সারণ িশ ণ 
ক , বাড়ািদ, ি য়া।

০১৭১২২৮৬৯১০
ietckush.bwdb@gmail.com

১৬ জনাব মাহ দ 
ইিলয়াস
আইিড নং-

উপ ক  
পিরচালক

হাওড় এলাকায় ব া 
ব াপনা ও জীবন যা ার 

মান উ য়ন ক , 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১৭৭৮৪৪৭৩
mahmudilias67@gmail.com

১৭ নাসিরন লতানা
আইিড 
নং-৬৭০৭০৪০০১

িসিনয়র িসে ম 
এনািল

আইিস  পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৫৫২৩৭০২৪৯
nasrinpopy1967@gmail.com

১৮ এস এম মারেশদ
আইিড নং-

অিতির  
পিরচালক

অিডট পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১১৭০৭৬২৮
morshedwdb@gmail.com

১৯ মাঃ আ র রশীদ
আইিড 
নং-৬৬০৮১৬০০১

উপপিরচালক িশ ণ পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১১৪৮৮২৭৯
rasidbwdb81@gmail.com

২



২০ এ এম, এম, ফিরদ 
উি ন চৗ রী
আইিড নং-

উপপিরচালক (িসইআইিপ)
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭১১৩৭০৪২১
farid.dd.ceip1@gmail.com

২১ জনাব মাঃ 
আিশ ল ইসলাম
আইিড 
নং-৮০০৮০২০০১

উপপিরচালক িসিডএসিপ, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৭৫০০০৭০০০
asheque.dd@gmail.com

২২ গাপাল চ  িব াস
আইিড 
নং-৭৭০১৩০০১

উপপিরচালক িপএমও-
এফআরইআরএমআইিপ, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৮২৫৭৯২০০
gopalbwdb@gmail.com

২৩ ড. হা দ 
মাহতাব হােসন 
আইিড 
নং-৮২০২০২০০১

িনবাহী েকৗশলী িবডাি উিসএসআরিপ, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৯০৮৭৬৩৭৯৮
mahtabce@gmail.com

২৪ ড. এ িব এম খান 
মাজােহদী

িনবাহী েকৗশলী দি ণ বা লীয়,পিরমাপ 
িবভাগ, বাপাউেবা, 

িম া।

০১৩১৮২৩৪৮৩৭
xensemdcomilla@gmail.com

২৫ জনাব মাঃ 
জােহ ল ইসলাম
আইিড নং-

িনবাহী েকৗশলী উ রা লীয় পিরমাপ 
িবভাগ, বাপাউেবা, 
পাবনা।

০১৭২৩৪৭৫১৬৩
repon.ceebd@gmail.com

২৬ জনাব িলটন মার 
সরকার
আইিড 
নং-৭৫১০০২০০১

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

০১৭১৬১৭৩৮৪৯
lsarker75@gmail.com

২৭ জনাব আ ল 
আহাদ
আইিড 
নং-৮৫০২০৯০০১

িনবাহী েকৗশলী রাজবাড়ী পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা, রাজবাড়ী।

০১৯২০৭১৯২৪৪
ahad.bwdb@gmail.com

২৮ জনাব মাঃ 
আ া ামান
আইিড নং-

িনবাহী েকৗশলী মৗলভীবাজার পওর 
িবভাগ, বাপাউেবা, 
মৗলভীবাজার।

০১৭৫৬৭৭৭৭৯২
mazfarhad10@gmail.com

২৯ নাসরীন আ ার 
খান

িনবাহী েকৗশলী পিরক না-৩, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৭১৫০১২৫২৪

৩০ মাঃ শাহােনওয়াজ 
তা কদার

িনবাহী েকৗশলী হিবগ  পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা, হিবগ ।

০১৯১৮৮৫৮১৪৫
xen.bwdb.habiganj@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।

৩



২৯-৬-২০২১
ফরেদৗিস বগম

পিরচালক

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৬৪/১(৪২) তািরখ: ১৫ আষাঢ ়১৪২৮
২৯ 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।

২৯-৬-২০২১
মাঃ আব র রিশদ
উপ-পিরচালক

৪


