
 

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

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

 

 

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৮৪ তািরখ: 
২৫ আগ� ২০২১

১০ ভা� ১৪২৮

দ�রােদশ
আগামী ২৬/০৮/২০২১ ি�ঃ তািরখ হেত ০৬/০৯/২০২১ ি�ঃ তািরখ পয �� বাপাউেবা �িশ�ণ ইনি��উট, ভা��ল, ��ীগে� অ�ি�ত� “Training Course on Office
Management & e-Nothi” শ�ষক Virtual �িশ�ণ �সংেগ �কােস � Google Meet এর মা�েম অংশ�হেণর জ� বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বােড �র িবিভ� দ�ের কম �রত
কম �চারীগেণর মেনানীত নােমর তািলকা (�জ��তার �মা�সাের নয়)। 

� নং নাম ও আইিড নং পদবী দ�েরর নাম �সলেফান নং ইেমইল
১. �মাহা�দ আল-আিমন

আইিড নং-৮৬১০০৮০০১
��েনা�াফার/িপ� কম �চারী পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৮১৮১৮১৮৯০

al.amin65@gmail.com
২. জনাব �মাঃ �মািম�ল ইসলাম

আইিড নং-৮৩০২০১০০৪
��েনা�াফার/িপ� ব�ড়া পওর সােক�ল, বাপাউেবা, ব�ড়া। ০১৭৬২৬০৮১৫৯

momindhakacity1@gmail.com

৩. �মাঃ জাহা�ীর �হােসন
আইিড নং-৮৯০৬২০০০১

��েনা�াফার/িপ� �ধান �েকৗশলীর দ�র উ�র-পি�মা�ল, বাপাউেবা, রাজশাহী। ০১৭৪৩৭৭১৩৯৪
jahangir25818@gmail.com

৪. রােবয়া খা�ন
আইিড নং-৬৮০৯১৬০০১

��েনা�াফার/িপ� িহসাবর�ণ পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৮১৫২৪৭৮৭০

৫. সনিজৎ �সাদ কােলায়ার
আইিড নং-৬৯০৬০৮০০১

��েনা�াফার/িপ� �ধান পািন �ব�াপনা, বাপাউেবা,ঢাকা। ০১৭২৪৯৯১৯৯৮

৬. �ৎফ�াহার খান
আইিড নং-৬৭০৬১১০০১

��েনা�াফার/িপ� অথ � পিরদ�র,বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৬৮২৩৪৩৪১৬
lutfurnagar.wdb@gmail.com

৭. �ি�তা �ঘাষ
আইিড নং- ৭১০৮০৭০০১

��েনা�াফার/িপ� �ধান �েকৗশলীর দ�র, বাপাউেবা, চ��াম। ০১৫৫৮৬৭০৬০৮
pusputa.ghosh012@gmail.com

৮. জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম
আইিড নং- ৭২০৩০১০০৩

উ�মান সহকারী ল�ী�র পওর িবভাগ, বাপাউেবা,ল�ী�র। ০১৭২৮৪৬০২৫০
kajblbwdb25@gmail.com

৯. জনাব মাফ�হা আফসানা
আই িড নং- ৮২০১২৫০০৩

উ�মান সহকারী িডজাইন সােক�ল-৫,বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৬২৮৭৭৪১৫৬
afsanamafroha@gmail.com

১০. �ষার কাি� দাস
আইিড নং-৮১১২৩০০০২

উ�মান সহকারী িঝনাইদহ পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িঝনাইদহ। ০১৭১২৩৭০৯৮৬
bwdbtushar@gmail.com

১১ ��ন নাহার
আইিড নং-

উ�মান সহকারী
 

িরভার মরফেলািজ এ� িরচাজ� সােক�ল, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭৩৬৩৪১৭৭১
rozealam98@gmail.com

১২ লায়লা �র
আইিড নং-৮২০৮০১০০১

উ�মান সহকারী উ�র-�ব �া�লীয় পিরমাপ িবভাগ, বাপাউেবা, ঢাকা।  
lailanurbwdb1982@gmail.com

১৩ জনাব �লতান মাহা�দ
আইিড নং-৮৫০৯০১০০২

উ�মান সহকারী রাজশাহী পওর সােক�ল, বাপাউেবা, রাজশাহী। ০১৭৩৮৫৬৮০০৬
se.rajshahi.bwdb@gmail.com

১৪ �মাঃ আ�ল �িনম 
আইিড নং-৯১০৭০৪০০১

উ�মান সহকারী
 

িসেলট পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িসেলট। ০১৭২৩৪৩৬৪৮৬
uda.sylhet.bwdb@gmail.com

১৫ শরীফ উি�ন তা�কদার
আইিড নং-৮৭০৭০৮০০১

উ�মান সহকারী
 

হিবগ� পওর িবভাগ, বাপাউেবা, হিবগ�। ০১৭৪২-৬২৯৬৪৫
sharif.uddin4all@gamil.com

১৬ িশউলী রহমান
আইিড নং-৯০০৬০৮০০১

উ�মান সহকারী
 

যেশার পওর সােক�ল, বাপাউেবা, �রনগর, �লনা। ০১৭২৬৮৭৬৭৪৯
sheulydu@gmail.com



১৭ �মাঃ রােসল ইকবাল
আইিড নং-৮৩০১০১০০৬

উ�মান সহকারী
 

�ধান �েকৗশলীর পওর এর দ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭২৪৬৬১১২২
rasel.iqbal83@gmail.com

১৮ জনাব �মাঃ ইয়ািহয়া
আইিড নং-৬৯০১১২০০১

উ�মান সহকারী
 

�িশ�ণ পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৯১৫৭২৪০৮৬
eyahiabwdb69@gmail.com

১৯ জনাব মমতাজ উি�ন
আইিড নং-৮৫০১২৫০০১

উ�মান সহকারী
 

রাজশাহী পওর িবভাগ, বাপাউেবা, রাজশাহী। ০১৭৪৬০৭৬৪১৮
momotazbwdb1985@gmail.com

২০ �মাছাঃ কিহ�র আ�ার
আইিড নং-

উ�মান সহকারী
 

ঢাকা যাি�ক (পা� হাউজ), িবভাগ, বাপাউেবা, িশমরাইল, নারায়ণগ�। ০১৭৭৩৮২১৬৭০

২১ জনাব �মাঃ আ�ল �হােসন
আইিড নং-

উ�মান সহকারী
 

ফিরদ�র পওর িবভাগ, বাপাউেবা, ফিরদ�র। ০১৭১২০৪২০৮৭

২২ জনাব মা��ল হক �ইয়া
আইিড নং-

উ�মান সহকারী
 

স�সারণ কম �কত�ার অিফস, বাপাউেবা, �ফনী। ০১৭১২৭৫৭৭৯৬

২৩ জনাব আকতারা বা�
আইিড নং-৮৬১১০০৫০০১

উ�মান সহকারী
 

চ��াম পওর সােক�ল, বাপাউেবা, চ��াম। ০১৭৫০৭৩১৯৭৯

২৪ আেমনা আক�
আইিড নং-

উ�মান সহকারী
 

জামাল�র পওর িবভাগ, বাপাউেবা,জামাল�র। ০১৯১৮৯৬৯৭৯৮
amanaakanda@gamil.com

২৫ �িম দ�
আইিড নং-

উ�মান সহকারী চ��াম পওর িবভাগ-১, বাপাউেবা, চ��াম। ০১৬৩৬৮৪৩২৪০

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।

২৫-৮-২০২১
�ফরেদৗিস �বগম

পিরচালক

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৮৪/১(৪২) তািরখ: ১০ ভা� ১৪২৮

২৫ আগ� 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।

২৫-৮-২০২১
�মাঃ আব�র রিশদ

উপ-পিরচালক


