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পিরচালক, িশ ণ ও পশা উ য়ন এর দ র

জ ির 
সীিমত

ন র: ২৭.১১.০০০০.২০২.১৬.০১২.২২.৭৪ তািরখ: 
১৯ ম ২০২২

৫ জ  ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
িশ ণ ও পশা উ য়ন পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা ক ক আেয়ািজত আগামী ২৪/০৫/২০২২ি ঃ হইেত ০২/০৬/২০২২ি ঃ পয  অ ি ত  ““ Bas ic IdeaBas ic Idea

on on Com puter Hardware,  Maintenance and Troubles hooting of Com puter HardwareCom puter Hardware,  Maintenance and Troubles hooting of Com puter Hardware ””  শীষক িশ ণ কােস
বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােডর িন বিণত কমচারীেদর মেনানয়ন দান করা হইল (জ তার মা সাের নয়)

ঃঃ   নঃনঃ ন ামন াম  ওও  পদবীপদবী কক ম লম ল মাবাইলমাবাইল   ন রন র//   
ইআরিপইআরিপ   ন রন র

ইই -- মইলমইল   ন রন র

১১ ।। জনাব মাঃ তিমজ উি ন
উ মান সহকারী

ব াপক(পিরচালন) এর দ র, ২১০ ম.ও. িসতািবেক, 
িবউেবা, নারায়ণগ ।

140013784
01552435027

tamizuddin18feb@gmail.com

২২ ।। জনাব মাঃ  লতান 
চৗ রী

উ মান সহকারী

ব াপক (সংর ণ) এর দ র, ২১০ ম.ও. িসতািবেক, 
িবউেবা, নারায়ণগ ।

140014127
01553107474

tipu95458@gmail.com

৩৩।। জনাব াহার খানম
উ মান সহকারী

ি  ও উপেদ া শাসন, িবউেবা, ঢাকা। 140013602
01

nahar.contract@gmail.com

৪৪।। জনাব জাফ ে ছা পারভীন
উ মান সহকারী

মহা ব াপক বািণিজ ক পিরচালন এর দ র, িবউেবা, 
ঢাকা।

140028672
01712310510

parvinbpdb@gmail.com

৫৫।। জনাব মাঃ আেনায়া ল 
ইসলাম
উ মান সহকারী

কমচারী পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা। 140030613
01712366132

anwarulpdb@gmail.com

৬৬ ।। জনাব মাহা দ সােরায়ার 
আলম
উ মান সহকারী

তদ  ও ংখলা পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা। 140030567
01708359311

alampdb78@gmail.com

৭৭।। জনাব রােকয়া িসি কা 
মা

সহকারী িহসাব র ক

িহসাব পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা। 140014610
01681202028

pdbacc.zhuma87@gmail.com

৮৮ ।। জনাব সািনয়া িসি কা
সহকারী িহসাব র ক

িহসাব পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা। 140014611
01731899849

sonia810716@gmail.com

৯৯।। জনাব িম  মার কর
সহকারী িহসাব র ক

আ িলক িহসাব দ র, িবউেবা, লনা। 140031988
01728296234

minturaokhulna@gmail.com

১০১০।। জনাব মাঃ আির ল 
ইসলাম
সহকারী িহসাব র ক

আিহদ, িবউেবা, িসি রগ , নারায়ণগ । 140012253
01721421658

arifbpdb.gov@gmail.com

১১১১।। জনাব ির লাল চৗ রী
সহকারী িহসাব র ক

ক ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা। 140028527
01816886542

rintochowdhury154@gmail.com

১২১২ ।। জনাব উে  ল ম
উ মান িহসাব সহকারী

আিহদ, িবউেবা, িসি রগ , নারায়ণগ । 140013259
01820865065

ushamikdad@gmail.com

১৩১৩।। জনাব কাজী সািদ র 
রহমান
উ মান িহসাব সহকারী

আিহদ, িবেক, িবউেবা, লনা। 140013934
01711394870

sadikbabu7@gmail.com

১৪১৪।। জনাব উে  হািববা
উ মান িহসাব সহকারী

িহসাব পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা। 140014617
01626914279

habibaak92@gmail.com

১৫১৫।। জনাব মাঃ তানভীর 
আহেমদ
উ মান িহসাব সহকারী

সংগঠন ও প িত পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা। 140013564
01914040007

vorerpakhi.0507@gmail.com

১৬১৬ ।। জনাব নািদরা আফেরাজ
িন মান িহসাব সহকারী

মহা ব াপক বািণিজ ক পিরচালন এর দ র, িবউেবা, 
ঢাকা।

140011120
01717466454

bristy.9279@gmail.com

১৭১৭।। জনাব মাঃ আ ল আলীম
অিফস সহকারী কাম 
কি ঃ অপাঃ 

ম ও ক াণ পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা। 1400686
01714003563

alim4001671@gmail.com

১৮১৮ ।। জনাব আেয়শা আ ার
অিফস সহকারী কাম 
কি ঃ অপাঃ

আইিপিপ সল-১, িবউেবা, ঢাকা। 140034963
01718082968

ayeshaakter2008@gmail.com

১



১৯১৯।। জনাব মাঃ ব উি ন
অিফস সহকারী কাম 
কি ঃ অপাঃ

এনািজ অিড ং ইউিনট িবভাগ, িবউেবা, বিরশাল। 140013589
01611950951

xenbarisal@yahoo.com

২০২০।। জনাব নাজমা লতানা
অিফস সহকারী কাম 
কি ঃ অপাঃ

সদ  িপএ িড এর দ র, িবউেবা, ঢাকা। 140028455
01712850248

nazmasultana2222@gmail.com

২১২১।। জনাব আিরফা আ ার 
মিন

অিফস সহকারী কাম 
কি ঃ অপাঃ

কমচারী পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা। 140030624
01913020146

arifaakter156@gmail.com

২২২২ ।। জনাব মাঃ মাহ ব আলী
অিফস সহকারী কাম 
কি ঃ অপাঃ

জনসংেযাগ পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা। 140031585
0195599544

mahobub019@gmail.com

২৩২৩।। জনাব মাঃ শিফ র 
রহমান
অিফস সহকারী কাম 
কি ঃ অপাঃ

আ িলক ত িনমান িবভাগ, িবউেবা, চ াম। 140038017
01819350236

msrctg@gmail.com

২৪২৪।। জনাব র আ ার
অিফস সহকারী কাম 
কি ঃ অপাঃ

অথ পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা। 140011049
01947419288

nupur170186@gmail.com

২৫২৫।। জনাব জােবদা বগম
এলিডএ

আ িলক িশ ণ ক , িবউেবা, টংগী, গাজী র। 140015227
01925936977

rtc.tongi.pdb@gmail.com

িবঃ ঃ - ১। িশ ণাথ েদরেক িনজ িনজ দ র হইেত ছাড়প  হণ বক িশ েণ অংশ হণ করার জ  বলা হইল।
            ২। দ র ধানগণেক অ েরাধ করা হইল যন কান িশ ণাথ েক কান কারেন যিদ ছাড়প  দান করা                    স ব না হয় তার পিরবেত অ  কাউেক
ছাড়প  দান করার জ ।

২২-৫-২০২২
জািকয়া নাজনীন পা া

পিরচালক

ন র: ২৭.১১.০০০০.২০২.১৬.০১২.২২.৭৪/১(৯) তািরখ: ৫ জ  ১৪২৯
১৯ ম ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহা- ব াপক ( িশ ণ)/ মহা- ব াপক, বািণিজ ক পিরচালন/ ধান েকৗশলী,............ িবউেবা, ..................।
২) িসএসও  চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, িবউেবা, ঢাকা।
৩) সিচব, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড, সিচেবর দ র, িবউেবা, ঢাকা।
৪) পিরচালক / ত াবধায়ক েকৗশলী/ ব াপক, ..............., িবউেবা, ..............।
৫) িনবাহী েকৗশলী,উপ-পিরচালক/ িনবাহী েকৗশলী,......................., িবউেবা, ..............।
৬) উপ-পিরচালক (িহ:), আিহদ কায়াক/িপএ িসও .......................িবউেবা, ..............।
৭) উপ-িবভাগীয় েকৗশলী-৪, পিরচালক, িশ ণ ও পশা উ য়ন এর দ র, িবউেবা, ঢাকা।।
৮) সহকারী পিরচালক ( শাসন), পিরচালক, িশ ণ ও পশা উ য়ন এর দ র, িবউেবা, ঢাকা।
৯) উ মান সহকারী-১, পিরচালক, িশ ণ ও পশা উ য়ন এর দ র, িবউেবা, ঢাকা।

২২-৫-২০২২
ইয়াসিমন আরা িম

উপ-পিরচালক (িন: :)-৩

২


