
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
িশ ণ পিরদ র 

পািন ভবন, ৭২ ীন রাড,ঢাকা-১২০৫। 
dtetrainingbwdb@gmail.com

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৯১ তািরখ: 
০৯ সে র ২০২১

২৫ ভা  ১৪২৮

দ রােদশদ রােদশ
বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর িবিভ  দ ের কমরত িন  বিণত নব িন  উপ-সহকারী েকৗশলী/ শাখা কমকতা
(যাি ক/িব ৎ) গেণর িনয়াদী িশ ণ ক পে র িনেদশনায় একােডিমক িশ ণ  ১১/০৯/২০২১ ি ঃ হেত ১৬/০৯/২০২১ ি ঃ
পয  আ জািতক পািন ব াপনা ও গেবষণা ক , বাচল, বাপাউেবা, ঢাকায়, ১৭/০৯/২০২১ ি ঃ তািরখ বার ব
এবং১৮/০৯/২০২১ ি ঃ হেত ২৮/০৯/২০২১ ি ঃ পয  বাপাউেবা িশ ণ ইনি উট,ভা ল, ীগে  অ ি ত হেব। মাঠ
পযােয় এবং ঢাকার িবিভ  দ ের ০৩/১০/২০২১ ি ঃ হেত ১৭/১০/২০২১ ি ঃ পয  ািড িভিজট অ ি ত  উ  িশ ণ কােস
অংশ হেণর লে  িন বিণত কমকতাগণেক বিণত শতাবলীেত মেনানয়ন দান করা হেলা ( জ ে র িভি েত নেহ):

 নং নাম ও আইিড নং পদবী দ েরর নাম সলেফান নং ইেমইল
১।    জনাব 

ক.এম.ওবায় াহ
আইিড নং-
971202001

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা কমকতা 

(যাি ক/িব ৎ)

িনবাহী েকৗশলীর দ র,ব ড়া 
যাি ক িবভাগ,বাপাউেবা,ব ড়া।

01728588564
k mobaidullah11@gmail.com

২। জনাব মাঃ 
আকরাম হােসন
আইিড নং-
971201001

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা কমকতা 

(যাি ক/িব ৎ)

ভড়ামারা জার িবভাগ,উপ-
িবভাগ-১, 

বাপাউেবা, ভড়ামারা, ি য়া।

০১৭৭৩৩৫৮৬৩১
mdak ram.me97@gmail.com

৩। জনাব মাঃ 
আহসান হািবব
আইিড নং-
951111003 
                        
                     

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা কমকতা 

(যাি ক/িব ৎ)

িনবাহী েকৗশলী’র দ র 
ওয়াকশপ 

িবভাগ,বাপাউেবা, তজ াও, 
ঢাকা।

01764841630
mdahsanhabib789@gmail.com

৪। জনাব মাঃ 
মিফ ল ইসলাম
আইিড নং-
921015005

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা কমকতা 

(যাি ক/িব ৎ)

ত াবধায়ক েকৗশলী’র দ র 
ক ীয় যাি ক সােকল 

বাপাউেবা, তজ াও,ঢাকা।

০১৯৩৬১১২২০৬
mofijulislam92@gmail.com

৫। জনাব মাঃ 
জামাল উি ন
আইিড নং-
950815004

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা কমকতা 

(যাি ক/িব ৎ)

িনমান ও য ায়ন িবভাগ 
িশমরাইল পওর পািন িব ান 

উপ-িবভাগ 
বাপাউেবা,নারায়নগ ।

০১৮৩১৫০৬২৫৮
jamaluddin564022@gmail.com

৬। জনাব মাঃ 
আসা ামান খান
আইিড নং-
970311001

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা কমকতা 

(যাি ক/িব ৎ)

িনমান ও য ায়ন িবভাগ য ায়ন 
উপ-িবভাগ-১ বাপাউেবা,৭২ 

ীনেরাড,ঢাকা।

01975824163
asad673532@gmail.com

১



৭। জনাব মাঃ 
মাহ র রহমান
আইিড নং-
950506001

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা কমকতা 

(যাি ক/িব ৎ)

িনমান ও য ায়ন িবভাগ য ায়ন 
উপ-িবভাগ-২ বাপাউেবা,৭২ 

ীনেরাড,ঢাকা।

01723022456

৮। জনাব মাঃ 
নাজ ল হােসন
আইিড নং-
970101007

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা কমকতা 

(যাি ক/িব ৎ)

িনবাহী েকৗশলী’র দ র ার 
িবভাগ, বাপাউেবা, 

তজ াও,ঢাকা।

01789121413 
nazmulbwdb19@gmail.com

৯। জনাব মাহ বার 
রহমান
আইিড নং-
890721003

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা কমকতা 

(যাি ক/িব ৎ)

ঠা র াও যাি ক িবভাগ, 
বাপাউেবা, ঠা র াও।

01723022456 mahbub21071989@ 
gmail.com

১০। জনাব মাঃ 
সা াদ হােসন
আইিড নং-
941015004

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা কমকতা 

(যাি ক/িব ৎ)

নারায়ণগ  জার 
িবভাগ, জার 

পিরদ র,বাপাউেবা,নারায়ণগ ।

01767037180 
sazzadh985@gmail.com

১১। জনাব মাঃ 
মিশউর রহমান
আইিড 
নং-৯৭১০০৮০০১

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা 

কমকতা (যাি ক/িব ৎ)

নারায়ণগ  জার 
িবভাগ, জার উপ-

িবভাগ-৩,বাপাউেবা, জার 
পিরদ র ,নারায়ণগ ।

01785339189 
mdmashiurrahman754@gmail.com

১২। জনাব মাঃ 
িফেরাজ আহে দ
আইিড 
নং-৯৭১২১২০০১

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা 

কমকতা (যাি ক/িব ৎ)

নারায়ণগ  জার 
িবভাগ, জার উপ-

িবভাগ-২,বাপাউেবা, জার 
পিরদ র ,নারায়ণগ ।

: 01921801152 feroz.ahammed99 
@gmail.com

১৩। জনাব জিন 
মার পাল

আইিড নং-
970620001

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা 

কমকতা (যাি ক/িব ৎ)

 জার র নােব ণ 
িবভাগ,,বাপাউেবা, জার 
পিরদ র ,নারায়ণগ ।

jonypaul44@gmail.com
Mobile:01734-281045

১৪। জনাব িবজয় ম ল
আইিড নং-
901015005

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা 

কমকতা (যাি ক/িব ৎ)

জার র নােব ণ 
িবভাগ,,বাপাউেবা, জার 
পিরদ র ,নারায়ণগ ।

Mobile:01924808705 
bijoy8705@gmail.com

১৫। জনাব িব ব 
মার ম ল

আইিড 
নং-৯২০২২৩০০১

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা 

কমকতা (যাি ক/িব ৎ)

জার ার িবভাগ 
বাপাউেবা, জার 

পিরদ র,নারায়নগ ।

Mobile-01789062254 
biplobmondol426@gmail.com

১৬। জনাব মাঃ আ ল 
মােজদ
আইিড 
নং-৯৭০৮১৫০০১

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা 

কমকতা (যাি ক/িব ৎ)

ভড়ামারা পা  শন িবভাগ 
পা  শন ব িতক উপ-

িবভাগ বাপাউেবা, 
ভড়ামারা, ি য়া।

01728588564
kmobaidullah11@gmail.com

১৭। জনাব মাঃ 
এবা ল হক
আইিড নং-
920611001

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা 

কমকতা (যাি ক/িব ৎ)

ঢাকা যাি ক (পা  হাউস) 
িবভাগ গাড়ানচটবাড়ী যাি ক 

উপ-িবভাগ যাি ক 
শাখা,বাপাউেবা,ঢাকা।

Mobile: 01679558472 Email: 
abadulhaqueipe2@gmail.com

১৮। জনাব মাঃ ইমন 
হাসান
আইিড নং-
960426001

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা 

কমকতা (যাি ক/িব ৎ)

িনবাহী েকৗশলী’র দ র লনা 
যাি ক িবভাগ,বাপাউেবা, লনা।

. Email: 
emonhasan.wdb@gmail.com

১৯। জনাব আ  সাঈদ
আইিড 
নং-৯৫০৯১৬০০১

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা 

কমকতা (যাি ক/িব ৎ)

লনা যাি ক ওয়াকশপ উপ-
িবভাগ,বাপাউেবা, লনা।

Mob:01789-498498
Email:
neutondey11@gmail.com

২০। জনাব জােহ◌্ ল 
মা ািকম
আইিড নং-
930101018

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা 

কমকতা (যাি ক/িব ৎ)

াদ র যাি ক পওর িবভাগ 
মতলব যাি ক পওর উপ-িবভাগ 

উমাদী যাি ক পওর শাখা 
বাপাউেবা, াদ র।

Email:jaherulmostakim@gmail.com
Mobile : 01757607326

২



২১। জনাব মাঃ রােসল 
আলম
আইিড 
নং-৯৬১০০৯০০১

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা 

কমকতা (যাি ক/িব ৎ)

ধান েকৗলী’র দ র যাি ক 
সর াম পিরদ র 

বাপাউেবা, তজ াও,ঢাকা।

01785339189 
mdmashiurrahman754@gmail.com

২২। জনাব িনউটন চ  
দ
আইিড নং-
971011001

উপ-সহকারী 
েকৗশলী/শাখা 

কমকতা (যাি ক/িব ৎ)
বিরশাল যাি ক পওর িবভাগ 
(িবআইিপ) অপােরশন উপ-
িবভাগ,বাপাউেবা,বিরশাল।

Mob:01789-498498 Email: 
neutondey11@gmail.com

শতাবলীশতাবলী
১। িশ ণাথ েদর যাতায়ােতর সময়সহ িশ ণ সময়কাল কাযকাল িহেসেব গ  হেব এবং তারা বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর চিলত
িনয়ম অ যায়ী মন ভাতা পােবন।
২। িশ েণ অংশ হেণর জ  িশ ণাথ গন তাৎ িনক খরচ িহেসেব অি ম মন ভাতা পােবন এবং দ  অি ম ভাতা তােদর মণ ভাতার
িবল হেত সম য় করেত হেব।
৩।  িশ ণাথ গণ িশ ণ কে  অিতির  কাউেক সংেগ আনেত পারেবন না।
৪। িশ ণ  িনয়াদী িশ ণ িবধায় মেনানীত িশ ণাথ র পিরবেত অ  কান কমচারীেক িশ েণ রণ করা যােবনা। মেনানীত

িশ ণাথ েক ছাড়প  দান কের িশ ণ কােস রণ বক অ  দ রেক অবিহত করেত হেব।
৫।মেনানীত িশ ণাথ েক সংি  দ র ক ক ানীয় ব াপনাধীেন যথাসমেয় ছাড়প  হণ কের িশ ণ পিরদ র ও িশ ণ ইনি উটেক
অবিহত করেত হেব। অ থায় ০৯/০৯/২০২১ ি ঃ তািরখ (অপরাে ) হেত মেনানীত িশ ণাথ গণ া  িরিলজড িহেসেব গ  হেবন।

িশ ণাথ গণেক ১০/১০/২০২১ ি ঃ তািরখ িবকাল ৪;৩০ ঘ কায় বাপাউেবা ওয়াপদা ভবন/ ৫.০০ ঘ কায় পািন ভবন , বাপাউেবা, ঢাকায়
িরেপাট করেত হেব।  
৬।মেনানীত কান িশ ণাথ  ইিতমে  অ  বদলী হেয় থাকেল সংি  দ র ধান মেনানয়ন প  তাৎ িনকভােব বদলী ত কম েল রণ
করেবন এবং িশ ণাথ  বদলী ত দ র হেত ছাড়প  িনেবন।
০৭।   এ িশ েণর িবষেয় েয়াজনীয় ত ািদ জানার জ  জনাব মাঃ সা াদ হােসন, উ তন িহসাব সহকারী মাবাইল নং-০১৭১২৭২৫৫৩৬
ও জনাব মাঃ ইমান হাসাইন, ক া  পারভাইজার মাবাইল নং- ০১৭১২৭৫৫৮৬১ এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।  
              এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জারী করা হেলা।

৯-৯-২০২১
ফরেদৗিস বগম

পিরচালক

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৯১/১(৪৩) তািরখ: ২৫ ভা  ১৪২৮
০৯ সে র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান েকৗশলী/অিতির  ধান েকৗশলী ( র), বাপাউেবা, ঢাকা।
২) সিচব, বাড সিচবালয়, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী (সকল).......................................।
৪) ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), িশ ণ ইনি উট, ভা ল, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৫) পিরচালক (সকল)...................................।
৬) ি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।
৭) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৮) িনবাহী েকৗশলী, ঢাকা পওর িবভাগ-২, বাপাউেবা, ঢাকা।
৯) িনবাহী েকৗশলী, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১০) জনাব...........................................................।

৩



১১) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক ( শাসন), বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১২) দ র/মা ার কিপ।

৯-৯-২০২১
মাঃ আব র রিশদ
উপ-পিরচালক
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