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ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৪.২১.৮৬ তািরখ: 
২৯ আগ� ২০২১

১৪ ভা� ১৪২৮

অিফস আেদশ

�িম
ক
নং

নাম ও আইিড নং পেদর নাম  দ�র এর নাম ইেমল ও �মাবাইল ন�র

০
১

জনাব শা� �মার
আইিড নং-৯১০২০২০০৫

ডাটা এি� অপােরটর  �িশ�ণ পিরদ�র, বাপাউেবা,ঢাকা। ০১৬৮১৬৫৯৫৪৭
santokumer1991@gmail.com

০
২

জনাব �বনজীর আহে�দ
আইিড নং-৯০০৩২০০০১

ডাটা এি� অপােরটর  পওর পিরদ�র,বাপাউেবা,ঢাকা। 01723-905985
swapanahmmed24@gmail.com

০
৩

জনাব �মাঃ শামীম
�হােসন
আইিড নং-৯২১০২০০০২

ডাটা এি� অপােরটর  মানব স�দ উ�য়ন
পিরদ�র,বাপাউেবা,ঢাকা।

01737-485557
shamim3g510@gmail.com

০
৪

জনাব �মা�া িসহাব
আহমদ
আইিড নং-৯১১২২৬০০

ডাটা এি� অপােরটর  অিতির� মহাপিরচালক (পিরক�না) এর
দ�র বাপাউেবা, ঢাকা।

01723-985596
sihabbwdb@gmail.com

০
৫

জনাব আসা��ামান
আইিডনং-৯০১২২০০০৩

ডাটা এি� অপােরটর  ঢাকা পওর িবভাগ-২, বাপাউেবা,
ঢাকা।

01716317144
asad317144@gmail.com

০
৬

জনাব সালাহউি�ন খান
আইিড নং ৬৬০৮২৫০০১

ডাটা এি� অপােরটর  পিরক�না-৩, বাপাউেবা, ঢাকা। 01747756574
dp3.bwdb@gmail.com

০
৭

জনাব �মাঃ �মাফাে�ল
�হােসন
আইিডনং-৮৯১২৩১০০৯

ডাটা এি� অপােরটর  অিডট পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। 01734-501272
mofazzalhossen6@gmail.com

০
৮

জনাব �মাঃ সালাহ উ�ীন
আইিড নং-৮৯১১৩০০০৭

ডাটা এি� অপােরটর  নবাবগ� পওর িবভাগ, বাপাউেবা,
চ�পাইনবাবগ�।

০১৭১৯৪০৪১১৯
salauddinahmed1012@gmail.com

 
০
৯

জনাব শাহা�ল ইসলাম
আইিড নং-৯০০৫০৩০০১

ডাটা এি� অপােরটর  কম �চারী পিরদ�র, বাপাউেবা,
ঢাকা।

01710-590560
shaharulislam222@gmail.com

১
০

জনাব �পন �মার শীল
আইিড নং-৯৩০১০১০২১

ডাটা এি� অপােরটর  স�ি� ও যানবাহন
পিরদ�র,বাপাউেবা, ঢাকা।

01575-050786
swoponkumarshil@gmail.com

১
১

জনাব �মাঃ নাজ�ল
ইসলাম
আইিড নং-৯৩১০২৫০০৪

ডাটা এি� অপােরটর  িডজাইন সােক�ল-৯, �ীন �রাড,
বাপাউেবা, ঢাকা।

01916-615339
nazmul.bwdb@gmail.com

আগামী ০১/০৯/২০২১ ি�ঃ তািরখ হেত ০৮/০৯/২০২১ ি�ঃ তািরখ পয �� �সচ স�সারণ �িশ�ণ �ক�, বাপাউেবা, বাড়াদী, �ি�য়ােত অ�ি�ত�
“Advance Computer & e-Nothi” শীষ �ক �িশ�ণ �কােস � অনলাইেনর 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):

 



১
২

জনাব �মাঃ শির��ামান
সােহদ খান �লাহানী
আইিড নং-৮৯১১২০০০১

ডাটা এি� অপােরটর  িরভার �ােনজেম�, বাপাউেবা,
ঢাক।

01724-222661
apshahed444245@gmail.com

 

১
৩

জনাব �মাঃ িশহাব উ�ীন
আইিড নং-৯০১২০২০০১

ডাটা এি� অপােরটর  িহসাবর�ণ পিরদ�র,বাপাউেবা,
ঢাকা।

01744-775315
sihabbwdb320@gmail.com

১
৪

�মাঃ মাঈ�ল ইসলাম
�চৗ�রী
আইিড নং-৮৭০৮২৪০০১

ডাটা এি� অপােরটর মহাপিরচালেক দ�র,বাপাউেবা,
ঢাকা।

০১৯১১০৩৭৪৪৪
mmic.bwdb@gmail.com

১
৫

�মাঃ জাকািরয়া �হােসন
আইিড নং-৯১০৬১০০০৩

ডাটা এি� অপােরটর ত�াবধায়ক �েকৗশলী (�র), �েসিসং
পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৬১১৮২২৭৬৯
zkhossain56@gmail.com

১
৬

জনাব �মাঃ মাহা�ব
হাসান
আইিড নং-৯০০৭০১০০৩

ডাটা এি� অপােরটর �গাপালগ� পওর িবভাগ,
বাপাউেবা, �গাপালগ�।

০১৭৫৫৪২৯৯৫৭
mahabub.hasanbwdb@gmail.com

১
৭

জনাব �সাহা�র রহমান
আইিড নং-৯১০৩০১০০৮

ডাটা এি� অপােরটর  িডজাইন সােক�ল-১, বাপাউেবা,
ঢাকা।

০১৭৪৫১৮১৬৬৬
msrsohan101@gmail.com

১
৮

�মাঃ শির�ল আলম
আইিড নং-৮৯১১০১০০৩

ডাটা এি� অপােরটর িডজাইন সােক�ল-৭, �ীন �রাড,
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৫৩১৮১৯৬৯৮
bwdbshariful@gmail.com

১
৯

�মাঃ িমজা�র রহমান
আইিড নং-৮৮০২০১০০৩

ডাটা এি� অপােরটর জামাল�র পওর িবভাগ, বাপাউেবা,
জামাল��

০১৯২৬৬১৩৭৭৯
mijanurrahman.bwbd@gmail.com

২
০

র�া �চৗ�রী
আইিড নং-৭১১১৮০০১

িসিনয়র ডাটা এি�
অপােরটর

�ধান �েকৗশলীর দ�র, দি�ণ-
�ব �া�ল, বাপাউেবা, চ��াম।

০১৭১৬৮২৪১৯১
ratnachwdhry.aich@gmil.com

২
১

হাফসা খানম
আইিড নং-৮৬১২১০০০১

অিফস সহকারী কাম-
কি�উটার ��া�িরক

�ধান �েকৗশলী,মিনটিরং এর
দ�র, বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭২২০৮৩০৪২
hafsaap123@gmail.com

২
২

জনাব �মাঃ হািব�র
রহমান
আইিড নং-

অিফস সহকারী কাম-
কি�উটার ��া�িরক

অিতির� �ধান �েকৗশলীর দ�র,
ড�াম এ� �ােরজ, বাপাউেবা, ঢাকা

01759407969
habibur.bwdb@gmail.com

২
৩

শিফ�ল ইসলাম
আইিড নং-৯০১২২৮০০৩

অিফস সহকারী কাম-
কি�উটার ��া�িরক

অথ � পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১৮২৬৩৪১৬
jony.ricl@gmail.com

২
৪

�মাঃ সাই�র রহমান
িসি�ক
আইিড নং-৯৬০৬১৭০০১

অিফস সহকারী কাম-
কি�উটার ��া�িরক

�িশ�ণ পিরদ�র, বাপাউেবা,ঢাকা। ০১৬৩০৬১৫৯৬৯
refsaad.rs@gmail.com

২
৫

জনাব �মাঃ �মাজাফফর
�হােসন
আইিড নং-৮৫১২২০০০২

অিফস সহকারী কাম-
কি�উটার ��া�িরক

অিডট পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১৬৬০৫৮৩৪
masficah1985@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 হায়দার আলী, সহকারী স�সারণ কম �কত�া (�মাবাইল নং-০১৯৩০-৭৭৯১৪৬ ও
০১৭১৮-৬৭৯৮৫২) এর সােথ �যাগােযাগ করা �যেত পাের।

২৯-৮-২০২১



�ফরেদৗিস �বগম
পিরচালক

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৪.২১.৮৬/১(৩৫) তািরখ: ১৪ ভা� ১৪২৮

২৯ আগ� ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) অিতির� �ধান �েকৗশল (�র), �িশ�ন ও মানব স�দ উ�য়ন এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

২) সিচব, �বাড � সিচবালয়, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৩) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (সকল)
৪) পিরচালক (সকল)........................................
৫) �মাঃ আই�ব আলী, অ��, �সচ স�সারণ �িশ�ণ �ক�, বাড়াদী , �ি�য়া।
৬) িসএসও � মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

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

২৯-৮-২০২১
�মাঃ আব�র রিশদ

উপ-পিরচালক


