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বাাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ ন ৌ-পররবহ  কর্তপৃক্ষ 

BANGLADESH INLAND WATER TRANSPORT AUTHORITY 

 

Fax: 880-2-9551072 
Grams: AUTHORITY 

Phones: 9556151-55 

 9555042 

 9552039 

 9552027 
Website: www.biwta.gov.bd 

Facebook Page: www.facebook.com/biwta1958  
রবআইডরিউটিএ ভ্ব , ১৪১-১৪৩, মরিরিল বারণরযযক এলাকা, নপাস্ট বক্স ৭৬, ঢাকা-১০০০, বাাংলাদেশ 

BIWTA BHABAN, 141-143, MOTIJHEEL C/A,  POST BOX 76, DHAKA-1000, BANGLADESH 
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রবষয়ঃ Financial Management, Internal Audit and Budget Management” শীষকৃ প্ররশক্ষণ নকাদস ৃ

মদ া য়  প্রসদে। 

সূত্রঃ  রবআইএম এর স্মারক  াং- ৩৬.০৭.০০০০.০০৮.০২.০৯১.১৯.২০ িাররখঃ-০৯/০১/২০২০ ইাং। 

 

উপর্যকৃ্ত রবষয় ও সূত্রস্থ স্মারদকর আদলাদক আপ ার সেয় অবগরির যন্য যা াদ া যাদে নয, “বাাংলাদেশ ই রস্টটিউট অফ ম্যাদ যদমন্ট 

(রবআইএম)”৪, নসাবহা বাগ, রমরপুর নরাড, ঢাকা কর্তকৃ আগামী ৪-৬ নফব্রুয়ারর ২০২০ িাররখ ০৩ (রি ) রে  ব্যারপ Financial 

Management, Internal Audit and Budget Management শীষকৃ প্ররশক্ষণ নকাদসরৃ আদয়ায  করদি যাদে। উক্ত 

প্ররশক্ষণ নকাদস ৃঅাংশগ্রহদ র র রমত্ত রবআইডরিউটিএ‘র র ম্নবরণিৃ কমকৃিাৃ/ কমচৃারীগণ-নক প্ররশক্ষণার্থী রহদসদব র দেশৃক্রদম মদ া য়  প্রো  

করা হদলাঃ  

ক্রঃ  াং প্ররশক্ষণার্থীর  াম ও পেবী  (দযযষ্ঠিার রভ্রত্তদি  য়) 

 

কমসৃ্থল ও রবভ্াগ  

 

নমাবাইল  াং 

১। সসয়ে ররয়ায উরি  আহদেে, সহকারী পররচালক (অর্থ)ৃ অর্থ ৃরবভ্াগ, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৬১৬৮০৪০৮৮ 

২। য াব নমাঃ শামীমুর রহমা , সহকারী মা ব সম্পে উন্নয়  শাখা,সরচবালয় রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭১৮৬৮২০৩৬ 

৩। য াব নমাঃ আর সুর রহমা , সহকারী অর্থ ৃকমকৃিাৃ অর্থ ৃরবভ্াগ, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭২০৫৫৩৯২৩ 

৪। য াব জুবাইো আক্তার, সহকারী র রীক্ষা কমকৃিাৃ র রীক্ষা রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৬১২১২৬০০৩ 

৫। য াব ফারহা া নবগম ,সহকারী রহসাব কমকৃিাৃ রহসাব রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭১৫৩৪৭৬৩৪ 

৬। য াব নমাঃ মহসী ,সহকারী সমন্বয় কমকৃিাৃ য সাংদযাগ শাখা, সরচবালয় রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৮৭৩০০৬৬৪ 

৭। য াব সারময়া িাবাসসুম খা ম, সহকারী সমন্বয় কমকৃিাৃ বন্দর ও পররবহ  রবভ্াগ, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৯১১১৯২১২৬ 

৮। য াব হারফযা সুলিা া খাঁ , সহকারী সমন্বয় কমকৃিাৃ হাইদরাগ্রারফ রবভ্াগ, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৬২৩৪৮০৯৩৪ 

৯। য াব নমাঃ নমাস্তাকুর রহমা  , সহকারী সমন্বয় কমকৃিাৃ ন ৌ সাংরক্ষ  ও পররচাল  রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা ০১৭১২৬৫১২৩৮ 

১০।  য াব নেবদযযরি বড়ুয়া, উপ-সহকারী প্রদকৌশলী (পুর) পও  সাদকলৃ প্রদকৌশল রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭০৮৯৬৮৪৬৩ 

১১। য াব নমাঃ আফদরায সন্যামি, সহকারী অর্থ ৃকমকৃিাৃ অর্থ ৃরবভ্াগ, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা।  

১২। য াব নমাঃ আবু সাঈে, সহকারী রচরকৎসা রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৫৫২৩২৪৭৫২ 

১৩। য াব নমাঃ নরযাউল কররম, সহকারী পও  সাদকলৃ প্রদকৌশল রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৮২৪৫৮৮৬৯৭ 

১৪। য াব নডইরয খাতু ,সহকারী হাইদরাগ্রারফ রবভ্াগ, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭৬০৬৪০২০২ 

১৫। য াব নমাহােে  ররয়ায উরি   রারকব, সহকারী র রীক্ষা রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৮৩০১৪৪২৪৪ 

১৬। য াব নমাঃ বােশা রময়া, সহকারী র রীক্ষা রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭৪৭৪০০৭৫৪ 

১৭। য াব নহরভ্য়া নবগম, সহকারী বন্দর ও পররবহ  রবভ্াগ, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭৭০০৪১৫৫৬ 

১৮। য াব ইউসুফ আলী, সহকারী সাংস্থাপ  শাখা, সরচবালয় রবভ্াগ, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা ০১৯১২১৫৪৫৫০ 

১৯। য াব  ায় া আলম, র ম্নমা  সহকারী অর্থ ৃরবভ্াগ, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৯১৫৬৩০২০৬ 

২০। য াব অরচন্ত কুমার,র ম্নমা  সহকারী অর্থ ৃরবভ্াগ, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৯২৯৬৫৮১৪৪ 

২১। য াব আবু  ারির,র ম্নমা  সহকারী বন্দর ও পররবহ  রবভ্াগ, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭৩৫৮৪১৬৩২ 

২২। য াব এ,দক, এম  আসাদুজ্জামা , র ম্নমা  সহকারী রহসাব রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭১৯৪৬৫১৫৫ 

২৩। য াব নমাঃ সযীব নহাদস , র ম্নমা  সহকারী রহসাব রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭২২৮০১২৬৪ 

২৪। য াব নমাঃ িা রযলুর রহমা ,র ম্নমা  সহকারী রহসাব রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৬৭৪৬৬৬৭৮৮ 

২৫। য াব নমাহােে নূর বী, র ম্নমা  সহকারী রহসাব রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৮৪৯৬০৩৮৭৮ 

২৬। য াব আরমর আহদমে, র ম্নমা  সহকারী রহসাব রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৬৭৭১০৩০০৮ 

২৭। য াব নসাহরাব নহাদস  সরকার,র ম্নমা  সহকারী রহসাব রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭১২৪২১১৮৫ 

২৮। য াব নমাঃ নমাস্তফা কামাল,র ম্নমা  সহকারী যা বাহ  শাখা, সরচবালয় রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৮২০০২২১১৩ 

২৯। য াব নমাঃ ইসমাঈল খরলল,র ম্নমা  সহকারী যারিক ও ন ৌ-প্রদকৌল রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭১১১৮৫৭৪৮ 

৩০। নহলাল উরি  সরোর,র ম্নমা  সহকারী হাইদরাগ্রারফ রবভ্াগ, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৯১৪২৭০৬১৫ 

http://www.biwta.gov.bd/
http://www.facebook.com/biwta1958
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পািা-২ 

 
ক্রঃ 

 াং 

প্ররশক্ষণার্থীর  াম ও পেবী  (দযযষ্ঠিার রভ্রত্তদি  য়) 

 

কমসৃ্থল ও রবভ্াগ  

 

নমাবাইল  াং 

৩১। য াব নরাকসা া আক্তার,র ম্নমা  সহকারী নররযাং রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭২৬৬৪৫২২২ 

৩২। য াব ফাদিমা নযসরম ,র ম্নমা  সহকারী নররযাং রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৬৮৯৯৭২৭৭১ 

৩৩। য াব কামরুল হাসা ,র ম্নমা  সহকারী নররযাং রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭৪০৮৪১৯২২ 

৩৪। য াব সরলমুজ্জামা ,র ম্নমা  সহকারী ন ৌ-র রাপত্তা ও ট্রারফক ব্যবস্থাপ া রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৭২১৪৬৯৫৯০ 

৩৫। য াব চন্দ া খাতু ,ট্রারফক সুপারভ্াইযার ন ৌ-র রাপত্তা ও ট্রারফক ব্যবস্থাপ া রবভ্াগ,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা। ০১৮৮০৭৬৮৯৩২ 

 
 

২।  মদ া ীি কমকৃিাৃগণ আগামী ০৪-০২-২০২০ িাররখ সকাল ৮:৩০ ঘটিকায়  “বাাংলাদেশ ই রস্টটিউট অফ ম্যাদ যদমন্ট (রবআইএম)”৪, 

নসাবহা বাগ, রমরপুর নরাড, ঢাকা ১২০৭-এ নররযদেশ  করদব ; 
 

৩।   মদ া ীি কমকৃিাৃ/ কমচৃারীগণ আগামী ০৩-০২-২০২০ িাররখ অপরাদে র য র য কমসৃ্থল হদি অব্যাহরি নপদয়দি  বদল গন্য হদব এবাং 

আগামী ০৯-০২-২০২০ িাররদখ র য র য কমসৃ্থদল নযাগো  করদব ; 
 

৪।  মদ া ীি প্ররশক্ষণার্থীগণ যর্থাসমদয় প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহ  করদব । প্ররশক্ষণ নশদষ প্রদিযক প্ররশক্ষণার্থী র য র য কমসৃ্থদল নযাগো  

করদব  এবাং সরচব,বাঅদ ৌপক, ঢাকা বরাবর প্ররশক্ষণ প্ররিদবে  োরখল করদব  । 
 

৫। প্ররশক্ষণ নশদষ প্ররশক্ষ ার্থীগ  নকা   ভ্ািা প্রাপ্য হদব   া; 

৬।  এদি যর্থাযর্থ কর্তপৃদক্ষর অনুদমাে  রদয়দি। 

 

    

   স্বাক্ষররি/- 

  (মুহােে আবু যাফর হাওলাোর )                                                                                                                                                                                                                                       

               সরচব 

   রবআইডরিউটিএ 

     নফা  ৯৫৬৪৬৩৪ 

                           E-mail: secretary@biwta.gov.bd 

মহাপররচালক 

বাাংলাদেশ ই রস্টটিউট অফ ম্যাদ যদমন্ট (রবআইএম) 

৪, নসাবহা বাগ, রমরপুর নরাড 

 ঢাকা ১২০৭। 
দৃরি আকষণৃঃ  য াব আরমনুর, ঊর্ধ্িৃ  ব্যবস্থাপ া উপদেিা ও নকাস ৃসমন্বয়কারী, বাাংলাদেশ ই রস্টটিউট অফ ম্যাদ যদমন্ট (রবআইএম) ৪, 

নসাবহা বাগ, রমরপুর নরাড, ঢাকা ১২০৭। 

 
 

 

 

Abywjwc t 

        ১| সকল রবভ্াগীয় প্রধা , রবআইডরিউটিএ, ঢাকা 

       ২| য াব................................................................................................................ 

৩। সমন্বয় কমকৃিাৃ, নচয়ারম্যা  মদহােদয়র েপ্তর, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা 

৪। ব্যরক্তগি সহকারী সেস্য (পররঃ ও পররঃ) মদহােদয়র েপ্তর, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা 

৫। ব্যরক্তগি সহকারী সেস্য (অর্থ)ৃ মদহােদয়র েপ্তর, রবআইডরিউটিএ, ঢাকা 

৬। ব্যরক্তগি সহকারী সেস্য প্র(দকৌশল) মদহােদয়র েপ্তর,রবআইডরিউটিএ, ঢাকা 
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