
 

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

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

 

 

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৭৬ তািরখ: 
২৮ �লাই ২০২১

১৩ �াবণ ১৪২৮

দ�রােদশ
আগামী ০১/০৮/২০২১ ি�ঃ তািরখ হেত ১০/০৮/২০২১ ি�ঃ তািরখ পয �� বাপাউেবা �িশ�ণ ইনি��উট, ভা��ল, ��ীগে� অ�ি�ত�

“Training Course on Public Procrument Rules-2008”  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 )। 

নাম ও আইিড নং পদবী দ�েরর নাম �সলেফান নং ইেমইল

জনাব মিন�ল ইসলাম
আইিড
নং-৮৭০১২০০০০২

উপিবভাগীয়
�েকৗশলী

িনম �ান ও য�ায়ন উপিবভাগ-২, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৬৮৪০৮৪৫৬৮
Royalbuet05@gmail.co

m

�মা: আশরা�জজামান
আইিড নং-৮৮০৬২৮০০১

উপিবভাগীয়
�েকৗশলী

িড এ� িড এবং এনএনআই পওর িবভাগ, িশমরাইল,
নারায়নগ�।

01717614737
shopnojoy805@gmail.com

জনাব রােশ�ল হাসান
আইিড নং- ৯৫১০১০০০২

উপিবভাগীয়
�েকৗশলী

হিবগ� পওর িবভাগ-২, বাপাউেবা, হিবগ�। ০১৫১৬৭৪০৩৯৬
Rashadulhasan2016@gmail.c

om

জনাব আেরিফন �বােয়দ
আইিড নং-

উপিবভাগীয়
�েকৗশলী

�ািপং �সল িবভাগ, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১৮৮১৮৪৪৩
Arifin.jubaed@gmail.co

m
জনাব �মাঃ �গালাম
যাকািরয়া
আইিড নং-৯০১১২৮০০২

উপিবভাগীয়
�েকৗশলী

রং�র পওর িবভাগ-১,বাপাউেবা, রং�র। ০১৭৩৮৪৩৪২৮২
Jakaria.15.buet@gmail.com

জনাব �মাঃ শওকত আলী
আইিড নং-৬৮১১০১০০১

িহসাবর�ণ অিফসার িনয়�েকর দ�র, অথ � ও িনরী�া, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১৬২৭৯৮৫৮
Showkat.bwdb@gmail.com

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

সহকারী পিরচালক �িশ�ণ পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৮১৮৩৯১২৩১
murshedrini@gmail.co

m

দয়ম�ী রায়
আইিড নং-৯৩১০১০০০৩ 

সহকারী
�েকৗশলী

 

িপএমইউইএসিপিপ, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৪৯৪৮১৬১৪
damayontee.roy10@gmail.

com



জনাব আিদবা তাবা�ম
আইিড নং-৯৬১০১০০০১

সহকারী
�েকৗশলী

 

�ধান পিরক�নার দ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ১৫২১২৫২৯৯৮
adiba.bwdb@gmail.com

. জনাব সাগর �দ
আইিড নং-৯৬০৩২৮০০১

সহকারী
�েকৗশলী

 

চ�দ�র পওর িবভাগ, বাপাউেবা, চ�দ�র। ১৯৯৮১৯৩৯৩১
sagardey295@gmail.com

. জনাব �মাঃ িমলটন
�হােসন
আইিড নং-৮৬১০২৪০০১

সহকারী
�েকৗশলী

 

িসরাজগ� পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িসরাজগ�। ১৭২৩৭১৬৪৬৮
Milton.cbp@gmail.com

. জনাব �মাঃ �রজাউল
কিরম
আইিড নং-৯২০৬১০০০৫

সহকারী
�েকৗশলী

রং�র পওর সােক�ল-২, বাপাউেবা, রং�র। ১৭৩৭৮৬৮১৫৭
rejaualbwdb21@gmail.com

৩ জনাব এস �ক জািমর �হাসাইন
আইিড নং-৮৮০১১০০০৪

সহকারী
পিরচালক

 

�েসিসং এ� �াড �ফারকাি�ং সােক�ল, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭২৬৭২৪২৬৭
Zamir.bwdb@gmail.co

m

জনাব  �মাঃ �সােহল রানা
আইিড নং-৯২১২০৫০০২

সহকারী
�েকৗশলী

 

ঢাকা পওর িবভাগ-২, বাপাউেবা, ঢাকা। 01722402877
sohel.reminder@gmail.com

৫ জনাব িজএম রাই�ল
ইসলাম
আইিড নং-৯৩১২২০০০৩

সহকারী পিরচালক মা�রা পওর িবভাগ, বাপাউেবা, মা�রা। ০১৫১৫-২৮০৯৫৭
raisul2252@gmail.co

m

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

সহকারী পিরচালক �ধান �েকৗশলী পওর এর দ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ১৭১৯৮০০৪৪২
mostafiz.bwdb2019@gmail.com

৭ জনাব রিন দাস
আইিড নং-৯৫০৪১৭০০১

সহকারী
�েকৗশলী

 

�ধান �েকৗশলী উ�র �ব �া�ল, বাপাউেবা, িসেলট। 01711912247
ronycuetce@gmail.com

৮ জনাব িম�ন ওয়া�ার
আইিড নং-৯৬০৮২৬০০১

সহকারী �েকৗশলী ক�বাজার পওর িবভাগ, বাপাউেবা, ক�বাজার। ০১৮৩৯৬৮২৭২৬
Aevwdvcix01@gmail.com

৯ জনাব �মাঃ শাহীন �রজা
আইিড নং-৯৪১০০৩০০১

সহকারী �েকৗশলী পাবনা পওর উপ িবভাগ, বাপাউেবা, পাবনা। ০১৭২২৩৬৮০৭৭
xenbwdbpabna@gmail.com

০ ইসমত ��াহা
আইিড নং-৯৫০১১২০০১

সহকারী �েকৗশলী িসরাজগ� পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িসরাজগ�। 01681576731
tohaismot@gmail.com

১ জনাব �দী� রায়
আইিড নং-৯৪০৭০৬০০১

সহকারী �েকৗশলী চ��াম পওর িবভাগ-১, বাপাউেবা, চ��াম। 01535477054
ac2ctg1bwdb@gmail.co

m
২ জনাব �মাঃ

আিখ��ামান
আইিড নং-৯৪০৪২০০০১

সহকারী �েকৗশলী �ধান �েকৗশলীর দ�র, উ�রা�ল, বাপাউেবা, রং�র।
 

১৭৩৮২৭৫০১৫
ae.akhinbwdb@gmail.com

 

৩ জনাব ওসমান ফা�ক 
আইিডনং-৯৩১০০৬০০৪

সহকারী �েকৗশলী নওগ� পওর িবভাগ, বাপাউেবা, নওগ�। ০১৮৩৯৮১৬৫৮৮
 

৪ জনাব সা� িসকদার
আইিড নং-৯৫০৬১৪০০১

সহকারী �েকৗশলী ব�ড়া পওর িবভাগ, বাপাউেবা, ব�ড়া। ০১৬০৯৫৭৬০১০
sajubwdb@gmail.co

m
৫ িম�রী জাহান

আইিড নং-
সহকারী �েকৗশলী িডজাইন সােক�ল-১,বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৬৭৪০৯২০২৪

Megori.jahan.live@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� জনাব �মাঃ সা�াদ �হােসন, উ��তন িহসাব সহকারী �মাবাইল নং-০১৭১২৭২৫৫৩৬ 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।

২৮-৭-২০২১
�ফরেদৗিস �বগম

পিরচালক
�ফান: ০২-২২২২৩০০২৪

ইেমইল: bferdousi066@gmail.com

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৭৬/১(৪২) তািরখ: ১৩ �াবণ ১৪২৮

২৮ �লাই 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।

২৮-৭-২০২১
�মাঃ আব�র রিশদ

উপ-পিরচালক


