
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
িশ ণ পিরদ র 

পািন ভবন, ৭২ ীন রাড,ঢাকা-১২০৫। 
www.bwdb.gov.bd

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৪.২১.৯২ তািরখ: 
০৯ সে র ২০২১

২৫ ভা  ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

িমকিমক   নংনং ন ামন াম  ওও  আই িডআইিড   নংনং পেদর 
নাম 

দ রদ র  এরএর  ন ামন াম ই েমলইেমল   ওও  মাবাইলমাবাইল   ন রন র

০১ জনাব মাঃ 
শির ল ইসলাম
আইিড 
নং-৯৪১২১০০০১

িহসাব 
করিণক 

ঢাকা আ িলক িহসাব ক , বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৭১৫৬২১৭৪৭
shariful500600700@gmail.com

০২ জনাব মাঃ 
আেনায়ার হােসন
আইিড 
নং-৯০০৭২৫০০১

িহসাব 
করিণক 

া ণবািড়য়া পািন উ য়ন িবভাগ, 
বাপাউেবা, া ণবাড়ীয়া।

০১৯১১২১৬৭৭৯
anwarhossain1990s@gmail.com

০৩ জনাব হািলমা 
খা ন
আইিড 
নং-৯৩১০২৭০০১

িহসাব 
করিণক 

িসরাজগ  পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িসরাজগ । ০১৭৪৩৬৭১৫৭৯
@gmail.com

০৪ জনাব সা া ল 
কিরম
আইিড 
নং-৮৯০৭২১০০২

িহসাব 
করিণক 

িহসাবর ণ পিরদ র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৯২৬২৪২৩২৪
kingsazzad@gmail.com

০৫ জনাব মাঃ স াট 
ইসলাম
আইিড 
নং-৯১০৩২৭০০১

িহসাব 
করিণক 

অথ পিরদ র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৯১১৫৯০২৪০
shamrat bwdb@gmail.com

০৬ তািনয়া হাসান
আইিড 
নং-৮৭১১০১০৪৪

িহসাব 
করিণক 

ক াক এ  িকউরেম  সল, 
বাপাউেবা,ঢাকা।

০১৯১১৫৩৩০২৫
taniahassan.tn93@gmail.com

০৭ জনাব মাঃ মা দ 
রানা
আইিড 
নং-৯৪০৯১৫০০১

িহসাব 
করিণক

ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৬৭৬২১১৭৬৭
masudranawdb77@gmail.com

আগামী ১২/০৯/২০২১ ি ঃ তািরখ হেত ১৯/০৯/২০২১ ি ঃ তািরখ পয  সচ স সারণ িশ ণ ক , বাপাউেবা, বাড়াদী, ি য়ােত
অ ি ত  “Financial Management, Computer & e-Nothi” শীষক িশ ণ কােস অনলাইেনর মা েম অংশ হেণর
জ  বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর িবিভ  দ ের কমরত িহসাব করিণক গেণর মেনানীত নােমর তািলকা ( জ তার মা সাের নয়):

১



০৮ জনাব আ  
তােরক ইয়া
আইিড নং-

িহসাব 
করিণক 

ঢাকা আ িলক িহসাব ক , বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৬৭২০৩৯৬৫৮
abutaraqbwdb@gmail.com

০৯ আেয়শা আ ার 
এিরনা
আইিড 
নং-৯৫০৩২৭০০২

িহসাব 
করিণক 

িহসাবর ণ পিরদ র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৬৮৩১১১৭৫২
erinamngmnt@gmail.com

১০ জনাব ল 
আিমন
আইিড 
নং-৮৮০৭০১০০৩

িহসাব 
করিণক

অিতির  ধান েকৗশলীর দ র, 
িশ ণ ও মানব স দ উ য়ন, 

বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭২১৪০৫৮৮০
rohulaminju@gmail.com

১১ শারমীন আ ার
আইিড 
নং-৯১০৮১৮০০১

িহসাব 
করিণক

িপএমইউিপিপএস, বাপাউেবা, ঢাকা।
০১৬৭৫১০৮৯৪৯

msharmin757@gmail.com

১২ জনাব সাই ল 
ইসলাম
আইিড 
নং-৮৮১১২৫০০২

িহসাব 
করিণক

ি য়া র◌্যাক, বাপাউেবা, ি য়া।
syful.orin@gmail.com

১৩ জনাব িলটন চ  
শীল
আইিড 
নং-৯৩০৫৩১০০১

িহসাব 
করিণক

মৗলভীবাজার পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
মৗলভীবাজার।

০১৭৪৬৬৩৩৮৬৪
litonbwdbac@gmail.com

১৪ খাকন বাগচী
আইিড নং-

িহসাব 
করিণক

রাজশাহী র◌্যাক, বাপাউেবা, রাজশাহী। ০১৭২৬২৫৮৩৪৯
@gmail.com

১৫ জনাব ল 
আিমন
আইিড নং-

িহসাব 
করিণক

জামাল র পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
জামাল র।

০১৯১৮৫৭২৩৬৫
ruhulaminja302@gmail.com

১৬ জনাব সাি র 
খ কার
আইিড নং-

িহসাব 
করিণক

ফিরদ র পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
ফিরদ র।

০১৯৮০৪১২০৯৯
sabbirkhondokar10001@gmail.com

১৭ সাবিরনা আ ার
আইিড 
নং-৯০০৫১৫০০১

িহসাব 
করিণক

িপেরাজ র পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
িপেরাজ র।

০১৭১২৭৭৬৫২৬
tsabrina.bwdb@gmail.com

১৮ আসমা আ ার
আইিড 
নং-৯২০৮১৫০০১

িহসাব 
করিণক

পিরক না-১, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৬৮২৬০৩০৯৪
asma.mim92@gmail.com

১৯ সালমা িমম
আইিড 
নং-৯৪০৬২৯০০১

িহসাব 
করিণক

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

০১৯৪৮৬৮২১৮৫
salmaforever85@gmil.com

২০ তাজ নাহার 
আইিরন
আইিড 
নং-৮৯০২১২০০১

িহসাব 
করিণক 

িহসাবর ণ পিরদ র, বাপাউেবা, ঢাকা। ০১৭১০৫৩২৫২০
dir.accts.bwdb@gmail.com

২১ জনাব মাঃ 
মেহদী হাসান

আইিড 
নং-৯০০৬১০০০১

িহসাব 
করিণক

ঠা র াও পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
ঠা র াও।

০১৭২২৮০৮৮১১
mehedibwdb@gmail.com

২২ জনাব মাঃ 
িলয়াকত আলী
আইিড 
নং-৯১০৩০১০০৬

িহসাব 
করিণক

ঠা র াও পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
ঠা র াও।

০১৭৯৬৯৮৮০৫৭
liakatalibwdb@gmail.com

২



২৩ এম.এম.িমজা র 
রহমান
আইিড 
নং-৮৮১০৩০০০১

িহসাব 
করিণক

য়াডা া পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
য়াডা া।

০১৯২১৩২১৭৫২
mizanurrasul@gmail.com

২৪ জনাব মাঃ 
ওয়ািহদ মাহ দ
আইিড 
নং-৮৯১২০৮০০১

িহসাব 
করিণক

িসেলট পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
িসেলট।

০১৩১৫৬৭৫৪১৪
deo.sylhet.bwdb@gmail.com

২৫ জনাব িরপন 
মার

আইিড 
নং-৮৪১২০১০০৪

িহসাব 
করিণক

রাজশাহী পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
রাজশাহী।

০১৭২৯৬৭২৪৬৩
riponmondol1261@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 হায়দার আলী, সহকারী স সারণ কমকতা ( মাবাইল
নং-০১৯৩০-৭৭৯১৪৬ ও ০১৭১৮-৬৭৯৮৫২) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।

৯-৯-২০২১
ফরেদৗিস বগম

পিরচালক

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৪.২১.৯২/১(৩৫) তািরখ: ২৫ ভা  ১৪২৮
০৯ সে র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( ে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  বােডর
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।

৩



৯-৯-২০২১
মাঃ আব র রিশদ
উপ-পিরচালক

৪


