
 

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

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

 

 

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.৭৮ তািরখ: 
০৮ আগ� ২০২১

২৪ �াবণ ১৪২৮

দ�রােদশ

�েকৗশল একােডমী, কা�াই ক��ক আেয়ািজত আগামী ০৯/০৮/২০২১ ি�ঃ হেত ১৬/০৮/২০২১ ি�ঃ পয �� “Disaster Management & Climate Change” শ�ষক

Virtual  �িশ�ণ �কােস � Google Meet এর মা�েম অংশ�হেণর জ� বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বােড �র িবিভ� দ�র দ�র �থেক মেনানীত কম �কত�াগেণর নােমর
তািলকা (�জ��তার �মা�সাের নয়)। 

নং নাম ও আইিড নং পদবী দ�েরর নাম �সলেফান নং ইেমইল
. জনাব �মাঃ রইচ উি�ন

আইিড নং-৭৮১২০১০০৩
িনব �াহী �েকৗশলী মরফলিজ িবভাগ, বাপাউেবা, �ি�য়া। ০১৭৫৬৯৬৭৭৬১

xenmorphokst@gmail.com

. িব এম আ�ল মিমন
আইিড নং-৭৭১২২৯০০১

িনব �াহী �েকৗশলী উ�র �ব �া�লীয় পিরমাপ িবভাগ, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১১৯৪৬১৬৮
mbiswassg@gmail.com

.  �হা�াদ মাহতাব
�হােসন 
আইিড নং-৮২০২০২০০১

িনব �াহী �েকৗশলী �ধান �েকৗশলী, পািন িব�ান দ�র, বাপাউেবা,
ঢাকা।

০১৯০৮৭৬৩৭৯৮,
mahtabce82@gmail.com

. জনাব �মাঃ শািহ�ল
ইসলাম
আইিড নং-৮৪০১০১০০৩

িনব �াহী �েকৗশলী িসিডএসিড-ি�িজং (অিতির� অথ �ায়ন), বাপাউেবা,
ঢাকা।

০১৭১৯১২৩১২০
Shahinul02@gmail.com

. জনাব ফজ�ল কিরম
আইিড নং-

উপপিরচালক �ংখলা পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। 01922-299620
  f.karim64@gmail.com

. খ�কার আ� সাঈদ
আইিড
নং-৬৫০৮২০০০৩

উপপিরচালক �ধান �েকৗশলীর দ�র, �ক�ীয় অ�ল, বাপাউেবা,
ঢাকা।

০১৯১১৩০২৯৬৯
Kas.bwdb69@gmail.com

. �গাপাল চ� িব�াস
আইিড নং-৭৭০১৩০০১

উপপিরচালক িপ এ ও এফ আর ই আর এম আইিপ, বাপাউেবা, �ীণেরাড, ঢাকা।
 

০১৫৫২৩৭৫৫০৭
gopalbwdb@gmail.com

. জনাব �মাঃ আেশ�ল
ইসলাম
আইিড নং-৮০০৮০২০০১

উপপিরচালক ��জার র �াক, বাপাউেবা, নারায়নগ�। ০১৭৫০০০৭০০০
Asheque.dd@gmail.com

. জনাব অত� �ামািণক
আইিড নং-৯৩১১২৪০০১

উপ-িবভাগীয়
�েকৗশলী

ফিরদ�র পওর উপিবভাগ, বাপাউেবা, ফিরদ�র। ০১৭৪৭৪৩৮৯৫২
Sde1.fadidpurbwdb@gmail.com

০ জনাব সে�াষ কম �কার
আইিড নং-৯২১০০১০০৩

উপ-িবভাগীয়
�েকৗশলী

�বায়ালমারী পওর উপিবভাগ, বাপাউেবা,
�বায়ালমারী ।

০১৭১৭৯০০১১৮
santoshkarmakerbuet@gmail.com

১ জনাব �মাঃ আ�ল
�হােসন
আইিড নং-৬২১২৩১০১১

উপিবভাগীয়
�েকৗশলী

ল�ী�র পওর উপ িবভাগ,বাপাউেবা, ল�ী�র। ০১৮৬৬৮৯৩৯৬১
Sde.bwdb.lashmipur@gmail.com



২ �মাঃ রােসল উি�ন
আইিড নং-৯৩১০২৫০০৫

উপ-িবভাগীয়
�েকৗশলী

�ভালা পওর সােক�ল, বাপাউেবা, �ভালা। ০১৩১৮২৩৫৩২২
rasel105duet@gmail.com

৩ �মাঃ জাকািরয়া ফয়সাল
আইিড নং-৯৬১২০৩০০২

উপ-িবভাগীয়
�েকৗশলী

�ভালা পওর িবভাগ-১, বাপাউেবা, �ভালা। ০১৫৭৫১৮০৫৬৬
ae.bhola1@gmail.com

৪ জনাব নওেফল উি�ন
আহেমদ
আইিড নং-৮৬০৯২২০০১

উপ-িবভাগীয়
�েকৗশলী

�বড়া যাি�ক পওর উপ িবভাগ, বাপাউেবা, পাবনা। ০১৭১২৮৬৩৪০৬
Nowfel800@gmail.com

৫ এম, এম, জাহা�ীর
আইিড
নং-৬৬০২২৩০০১

উপিবভাগীয়
�েকৗশলী

রামগিত পওর উপিবভাগ ০১৭৪৬৪১৮০৭৮
Sde.bwdb.ramgati@gmail.com

৬ �মাসাঃ ছালমা আ�ার
আইিড নং-৬৯০৫০৪০০১

সহকারী �েকৗশলী িসিডএসিড-ি�িজং (অিতির� অথ �ায়ন), বাপাউেবা,
ঢাকা।

০১৭১১১৪৭৮৯৫
salmaakterbwdb@gmail.com

৭ জনাব ত�ন ব�
আইিড
নং-৯২১২১১০০২

সহকারী পিরচালক কম �চারী পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৫১৫২০১৫৪২
tarunbasu320@gmail.c
om

৮ জনাব �মাঃ শির�ল
ইসলাম
আইিড নং-৬৯১১১৫০০১

সহকারী পিরচালক  ব�ড়া পওর সােক�ল, বাপাউেবা, ব�ড়া। ০১৭১৬৯৮৮৬৬৬
sharifulislamad@gmail.com

৯ �ভ আহেমদ
আইিড নং-৯৫১২৩০০০৩

সহকারী �েকৗশলী মানব স�দ উ�য়ন পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৯৯৩৮৭৯১৩
sahmedce12buet@gmail.com

০ জনাব �ব�াল �হােসন
আইিড
নং-৮৮০৮০২০০২

�ত�িবদ �গভ�� পািন িব�ান িবভাগ-১, বাপাউেবা, ঢাকা। 01722018853
bellalhossaingeo@gmail.com

১ জনাব হািস�ল জাহান
আইিড
নং-৯১১১২৩০০১

�ত�িবদ �গভ�� পািন িব�ান উপ িবভাগ, বাপাউেবা, িদনাজ�র। ০১৭৮০২৭৩৮৭৩
Hasibz.bwdb@gmail.com

২ জনাব �মাঃ �রজাউল
ইসলাম
আইিড নং-৬৬০১০১০২৬

সহকারী �েকৗশলী  যেশার পািন িব�ান উপিবভাগ, বাপাউেবা, যেশার।  ০১৭৮৬৭৪৪৯৬
aalimkhanbwdb@gmail.com

�মাঃ �মা�ন কবীর
আইিড নং-৮৮০৮২৫০০১

সহকারী �েকৗশলী ব�ড়া পওর িবভাগ, বাপাউেবা, ব�ড়া। ০১৭১৭৪৫২৪২৯
Hk.bwdb@gmail.com

৪ মাহা�ব আল �মেহদী
আইিড নং-৯৬০১৩১০০১

সহকারী �েকৗশলী পাবনা যাি�ক পওর িবভাগ, বাপাউেবা, পাবনা। ০১৭৩৩১৬০৭৯৬
Mahabubmehedi.bwdb@gmail.
com

৫ জনাব আিত�র রহমান
আইিড নং-৯৩১২১২০০১

সহকারী �েকৗশলী ল�ী�র পওর িবভাগ,বাপাউেবা, ল�ী�র। ০১৮১৩২২০৮০৪
Atiqur818@gmail.com

                                                                    শত�াবলী
 ০১।        এ �িশ�ণ� “ Google Meet Apps” এর মা�েম �িশ�ণ কায ��ম অ�ি�ত হেব। �িশ�ণ কায ��ম Virtual ফেম �  ��র �েব �ই

�ি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 �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।       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।



৮-৮-২০২১
�ফরেদৗিস �বগম

পিরচালক

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.৭৮/১(৪০) তািরখ: ২৪ �াবণ ১৪২৮

০৮ আগ� ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�ে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� �বােড �র ওেয়বসাইেট
�কােশর জ� আিদ�মেত অ�েরাধ করা হেলা।
৫) িসএসও � মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৬) িনব �াহী �েকৗশলী, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৭) �ি�গত সহকারী, অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন), বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৮) জনাব...................................................।
৯) দ�র/মা�ার কিপ।

৮-৮-২০২১
�মাঃ আব�র রিশদ

উপ-পিরচালক


