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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয় 

�স� িবভাগ 
বােজট শাখা-১ 

www.bridgesdivision.gov.bd
�স� ভবন, িনউ এয়ারেপাট � �রাড, বনানী, ঢাকা।

 

 

�ারক ন�র: ৫০.০০.০০০০.২০১.২৫.০০১.১৬.১৬২ তািরখ: 
০৭ অে�াবর ২০২১

২২ আি�ন ১৪২৮

িবষয়: “Human Mind & Behaviour” িবষয়ক �িশ�ণ।
        আগামী ১১ অে�াবর ২০২১ তািরখ �সামবার �স� িবভাগ, বাংলােদশ �স� ক��প� এবং �ক�স�েহ কম �রত কম �কত�ােদর সম�েয় “Human
Mind & Behaviour” িবষয়ক িদন�াপী �িশ�ণ �া��িবিধ অ�সরন�ব �ক এ িবভােগর সে�লন কে� অ�ি�ত হেব। উ� �িশ�েণ অংশ�হেণর

জ� িন�বিণ �ত কম �কত�ােদর িনেদ �শ�েম মেনানয়ন �দান করা হেলা। 

�িশ�েণ অংশ�হণকারী কম �কত�ােদর নােমর তািলকা (�জ��তার �মা�সাের নয়):
�স� িবভাগ

 জনাব ওমর �মাঃ ইম�ল মহিসন, ��সিচব (উ�য়ন)
 জনাব রািহমা আ�ার, উপসিচব (উ�য়ন)
 জনাব �হা�দ �রজােয় রা�ী, উপসিচব (বােজট)
 জনাব �শখ হািফ�র রহমান, সিচব এর একা� সিচব
 জনাব �মাহা�দ শাহজাহান িময়া, িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট)
 জনাব খান শাহা�র আলম, সহকারী সিচব (�শাসন)
 জনাব �মা: জািকর �হােসন, ��া�ামার 

বাংলােদশ �স� ক��প�
 জনাব �মা: �রজাউল হায়দার, পিরচালক (�শাসন)
 ড. �মা: মিন��ামান, পিরচালক (িপএ�া�িড)
 জনাব �মাঃ �পম আেনায়ার, পিরচালক (অথ � ও িহসাব)
 কাজী �মা: �ফরদাউস, �ধান �েকৗশলী/পিরচালক (কািরগরী)
 জনাব আলতাফ �হােসন �সখ, অিতির� পিরচালক (িপএ�িড)
 জনাব �মাঃ মিন�ল আলম, অিতির� পিরচালক (�শাসন)
 জনাব শাহী�র শাহীন খান, অিতির� পিরচালক (�সইফগাড �)
 �মাসা: শরী�ে�সা, অিতির� পিরচালক (মিনটিরং এ�া� ইভ�া�েয়শন)
 জনাব �মা: আ�ল �হােসন, ত�াবধায়ক �েকৗশলী (মিনটিরং)
 জনাব �মা: �তাফাে�ল �হােসন, ত�াবধায়ক �েকৗশলী 
 জনাব �মা: ওিহ��ামান, ত�াবধায়ক �েকৗশলী (চ: দা:)
 জনাব শরীফ �মাহা�দ �রজাউল কিরম, উপপিরচালক (�শাসন) 
 জনাব সাি�র আহেমদ, এিস��া� ডাইের�র (�শাসন)

প�া ব��খী �স� িনমাণ � �ক�
 �দওয়ান সাঈ�ল হাসান, উপ-�ক� পিরচালক (�শাসন)
 জনাব িভখা�ে�ৗলা �চৗ�রী, অিতির� পিরচালক (পিরেবশ)

কণ ��লী টােণল িনমাণ � �ক�
 জনাব �মাঃ হা��র রিশদ �চৗ�রী, �ক� পিরচালক

ঢাকা এিলেভেটড এ�ে�সওেয় িপিপিপ �ক�
 জনাব এ এইচ এম এস আকতার, �ক� পিরচালক
 জনাব শারিমনা হািসন, উপপিরচালক

ঢাকা-আ�িলয়া এিলেভেটড এ�ে�সওেয় িনম �াণ �ক�
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 জনাব �মাঃ শাহা�ি�ন খান, �ক� পিরচালক
 জনাব এস এম লাব�র রহমান, উপ�ক� পিরচালক

��টার ঢাকা সাসেটইেনবল আরবান �া�েপাট � �েজ� (িবআর�)
 জনাব �মা: মিহ�ল ইসলাম খান, �ক� পিরচালক

প�ব�-��ার�র সড়ক �শ�করণ ও �দাতলা রা�া িনম �াণ �ক�
 জনাব শিফ�ল ইসলাম, �ক� পিরচালক
Feasibility Study for Construction of Bridges over the river Meghna on

Shariatpur-chandpur road and Gazaria-Mundhigonj road and preparation of
Master Plan for Bangladesh Bridge Authority �ক�

 জনাব �মা: িলয়াকত আলী, �ক� পিরচালক
                

উে�িখত �িশ�েণ এ িবভােগর সিচব মেহাদয় জনাব �মা: আ� বকর িছ�ীক, �� �িশ�ক িহেসেব উপি�ত থাকেত সদয় স�িত �াপন কেরেছন।

�কাস � পিরচালক িহেসেব জনাব রিশ�ল হাসান ��সিচব (�শাসন), �কাস � সম�য়ক িহেসেব উপসিচব (�শাসন) জনাব �মাহা�দ আেনায়া�ল নােসর

দািয়� পালন করেবন। �িশ�ণস�েহ সািব �ক সহায়তা করার জ� সােপ �াট �াফ িহেসেব জনাব �মা: ই�ািহম �হােসন, িহসাবর�ক, জনাব ইসমাইল

�হােসন, অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক ও জনাব ম��ল ইসলাম, অিফস সহায়ক দািয়� পালন করেবন। 

Date Time Event Speaker/Facilitato
r

11
October

2021

9:30-10:00 Registration Course Director
 
10:00-12:00

Training on “Human Mind &
Behaviour”

Md. Abu Bakr
Siddique

Secretary
Bridges Division

12:00-12:15 Tea Break -
12:15-01:30 2  Session -Do-
01:30-02:00 Lunch Break -
02:00-03:30 3  Session -Do-
3:30-04:00 Tea Break -

nd

rd

৭-১০-২০২১

িবতরণ : �াতােথ �/কায �ােথ � (�জ��তার �মা�সাের নয়):
১) পিরচালক, পিরচালক (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
২) পিরচালক, পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) এর দ�র, বাংলােদশ 
�স� ক��প�
৩) উপ-�ক� পিরচালক (�শাসন), প�া ব��খী �স� িনম �াণ �ক�, 
�স� ভবন, বনানী, ঢাকা।
৪) পিরচালক, পিরচালক (অথ � ও িহসাব) এর দ�র, বাংলােদশ �স� 
ক��প�
৫) ��-সিচব, �শাসন অ�িবভাগ , �স� িবভাগ
৬) ��সিচব, উ�য়ন অ�িবভাগ , �স� িবভাগ
৭) উপসিচব, উ�য়ন অিধশাখা, �স� িবভাগ

খান শাহা�র আলম
সহকারী সিচব

�ফান: +৮৮০২৫৫০৪০৩৪৩
ফ�া�: +৮৮০২৫৫০৪০৪৪৪

ইেমইল: shahriars.du@gmail.com
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৮) অিতির� পিরচালক (পিরেবশ), প�া ব��খী �স� িনম �াণ �ক�, 
�স� ভবন, বনানী, ঢাকা।
৯) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক (পিরক�না ও ঊ�য়ন) 
এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
১০) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক (�সইফগাড �) এর দ�র, 
বাংলােদশ �স� ক��প�
১১) উপসিচব, �শাসন অিধশাখা, �স� িবভাগ
১২) উপ-সিচব, বােজট অিধশাখা, �স� িবভাগ
১৩) �ধান �েকৗশলী, �ধান �েকৗশলী  এর দ�র , বাংলােদশ �স� 
ক��প�
১৪) �ক� পিরচালক, ঢাকা এিলেভেটড এ�ে�সওেয় িপিপিপ �ক�, 
�স� ভবন, বনানী, ঢাকা।
১৫) �ক� পিরচালক, কণ ��লী টােনল িনম �াণ �ক�, �স� ভবন, 
বনানী, ঢাকা
১৬) �ক� পিরচালক, ঢাকা-আ�িলয়া এিলেভেটড এ�ে�সওেয় িনম �াণ 
�ক�, �স� ভবন, বনানী, ঢাকা।
১৭) �ক� পিরচালক, ��টার ঢাকা সাসেটইেবল আরবান �া�েপাট � 
�ক� (িবআর�), �স� ভবন, বনানী, ঢাকা।
১৮) �ক� পিরচালক, প�ব� হেত ��ার�র �স� পয �� সড়ক 
�শ�করণ ও �দাতলা রা�া িনম �াণ �ক�, �স� ভবন, বনানী, ঢাকা।
১৯) �ক� পিরচালক, Feasibility study for 
construction of Subway (Underground) 
Metro in Dhaka City িনম �াণ �ক�, �স� ভবন, বনানী, 
ঢাকা।
২০) উপ�ক� পিরচালক, ঢাকা-আ�িলয়া এিলেভেটড এ�ে�সওেয় 
িনম �াণ �ক�, �স� ভবন, বনানী, ঢাকা।
২১) উপপিরচালক, ঢাকা এিলেভেটড এ�ে�সওেয় িপিপিপ �ক�, �স� 
ভবন, বনানী, ঢাকা
২২) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক (মিনটিরং এ� 
ইভ�া�েয়শন), বাংলােদশ �স� ক��প�
২৩) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক (�শাসন) এর দ�র, 
বাংলােদশ �স� ক��প�
২৪) একা� সিচব, সিচব এর দ�র, �স� িবভাগ
২৫) িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট শাখা-১, �স� িবভাগ
২৬) �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার, �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার 
(মিনটিরং) এর দ�র , বাংলােদশ �স� ক��প�
২৭) �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার  (অিতির� দািয়�), 
�পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার (সড়ক) এর দ�র, বাংলােদশ �স� 
ক��প�
২৮) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (চলিত দািয়�), �পািরনেটনেড� 
ইি�িনয়ার (নদী শাসন) এর দ�র , বাংলােদশ �স� ক��প�
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২৯) ��া�ামার, �শাসন শাখা, �স� িবভাগ
৩০) সহকারী সিচব, �শাসন শাখা, �স� িবভাগ
৩১) উপপিরচালক, �শাসন শাখা, বাংলােদশ �স� ক��প�
৩২) সহকারী পিরচালক (�শাসন), �শাসন শাখা, বাংলােদশ �স� 
ক��প�
৩৩) িহসাব র�ক, িহসাব শাখা, �স� িবভাগ [�িশ�ন চলাকালীন 
সািব �ক সহেযাগীতা �দােনর অ�েরাধসহ]
৩৪) অিফস সহ:-কাম-কি�উটার ��া:, বােজট শাখা-১, �স� িবভাগ 
[�িশ�ন চলাকালীন সািব �ক সহেযাগীতা �দােনর অ�েরাধসহ]
৩৫) অিফস সহায়ক, ��সিচব (উ�য়ন) এর দ�র, �স� িবভাগ, �স� 
ভবন, বনানী, ঢাকা। [�িশ�ন চলাকালীন সািব �ক সহেযাগীতা �দােনর 
অ�েরাধসহ]


