
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
িশ ণ পিরদ র 

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

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.১০৩ তািরখ: 
২৬ সে র ২০২১

১১ আি ন ১৪২৮

দ রােদশদ রােদশ
বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর িবিভ  দ ের কমরত িন  বিণত নব িন  সহকারী েকৗশলী ( র) গেণর িনয়াদী িশ ণ ক পে র
িনেদশনায় আগামী ২৮/০৯/২০২১ ি ঃ হেত ২১/১০/২০২১ ি ঃ তািরখ পয  েকৗশল একােডমী, কা াই এবং ২৩/১০/২০২১ ি ঃ হেত
৩১/১০/২০২১ ি ঃ পয  বাপাউেবা িশ ণ ইনি উট,ভা ল, ীগে  অ ি ত হেব। মাঠ পযােয় এবং ঢাকার িবিভ  দ ের
০১/১১/২০২১ ি ঃ হেত ২১/১১/২০২১ ি ঃ পয  ািড িভিজট অ ি ত হেব। িশ ণ কােস িনরাপদ সামািজক র  বজায় রেখ ও

া িবিধ মেন অংশ হেণর জ  বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর িবিভ  দ ের কমরত িন বিণত সহকারী েকৗশলী ( র) গণেক 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 মাঃ ইমরান 

সরদার
আইিড নং-৯৭০১০১০১০

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

মা রা পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা, মা রা।

০১৯৬০০৭৬৩৯২
mdimransardar70@gmail.com

২. জনাব পাথ সরকার
আইিড নং-৯৫০৮১২০০১

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

নবাবগ  পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা, নবাবগ ।

০১৮৩২০৫৬৬৯৭
p.sarkar1406@gmail.com

৩. জনাব িরফাত রহমান
আইিড 
নং-৯৬০১০২০০৩

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

িডজাইন সােকল-৬, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৪৪৮১৭৭০৪
rifatbwdb@gmail.com

৪. জনাব শওকত ইকবাল 
মেহরাজ
আইিড নং-৯২০১০১০২১

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

প য়াখালী পািন উ য়ন 
িবভাগ, বাপাউেবা, 
কলাপাড়া।

০১৭১০৪২৯০৫৯
raj514060@gmail.com

৫. জনাব মাঃ তানভীর 
ইসলাম
আইিড নং-৯৫১১২০০০১

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

িপএমইউ া ার 
েজ  বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৮৩৭৯১০৬৪৪
me.tanvir.islam.@gmail.com

৬. জনাব নািহদ হাসান
আইিড নং-৯৫০৩১৪০০২

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

ধান েকৗশলী 
মিনটিরং এর দ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৮৩৬৪৮৫৪০৫
nahidhasanbuet12gmail.com
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৭. জনাব িম ন ওয়া াদার
আইিড নং- 
৯৬০৮২৬০০১

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

ক বাজার পওর িবভাগ 
বাপাউেবা, ক বাজার।

০১৮৩৯-৬৮২৭২৬
mwshawn7@gmail.com

৮. শা  তা কদার
আইিড নং-৯৬০৮০১০০২

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

চ াম পওর িবভাগ 
বাপাউেবা, চ াম

০১৭১১-১৬৪২৫২
proshantatz@gmail.com

৯. েভ  িব াশ
আইিড নং-৯২০৮১২০০৩

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

কায়ািল  কে াল এ  
অ া ের  সল, ব িরিজয়ন, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৮৫৭৯৬৩২১২
shuvendu.bwdb@gmail.com

১০. জনাব আ াহ ওমর
আইিড নং-৯০১১২৭০০২

সহকারী 
েকৗশলী ( র)   

         

অিতির  ধ ান  েকৗশলী 
িশ ণ ও মানব  স দ উ য়ন 

পিরদ র , ব াপাউেব া, ঢাকা।

০১৪১৪৯৮৩১০৭

১১. জনাব মাঃ েবল িময়া
আইিড নং-৯৫১০০৭০০১

সহকারী 
েকৗশলী ( র)   

         

মানব স দ উ য়ন 
পিরদ র, বাপাউেবা, 
ঢাকা।

০১৯৫৪৭৩০৩৩৯
mdrubelbwdb9@gmail.com

১২. িবপন সাহা
আইিড নং-৯৩১২২৫০০৪

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

বর না পওর িবভাগ 
বাপাউেবা,বর না

০১৮৭৮-৮১৮৮৯৬
shuvo75cebuet@gmail.com

১৩. জনাব গাজী মাঃ ইমরান
আইিড নং-৯৫০১২৬০০১

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

া ণবাড়ীয়া পািন উ য়ন 
িবভাগ, বাপাউেবা, 
া ণবািড়য়া।

০১৭৭২১০৯২০৯
imranbwdb1995@gmail.com

১৪ জনাব শিফ র রহমান 
ভ

আইিড নং-৯৪০৯১২০০১

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

ঝালকা  পািন উ য়ন 
িবভাগ, বাপাউেবা, 
ঝালকা ।

০১৯১১০৫০২৪৬
musfiqurshuvoce@gmail.com

১৫ জনাব অ ব মার দাস
আইিড নং-৯৪১২৩১০০৪

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

ি য়া পওর উপিবভাগ, 
বাপাউেবা, ি য়া।

০১৭৫৮৪১৮৭০০
apurboaebwdb@gmail.com

১৬ জনাব অ পম পাল
আইিড নং-৯১১০১৭০০২

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

বা রবান পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা, বা রবান।

০১৮১৪৯৭৭৪৯৩

১৭ গাজী মাহ ল হাসান
আইিড নং-৯৩১০১৭০০১

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

বিরশাল পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা, বিরশাল।

০১৭২০০৫৮৫৯২
gmhasanseam@gmail.com

১৮ জনাব মাঃ ওসমান 
ফা ক আইিড 
নং-৯৩১০০৬০০৪

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

নও া পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা,নও া

০১৮৩৯-৮১৬৫৮৮ osmanbwdb@gmail.com

১৯ জনাব া  পি ত
আইিড নং-৯৬১০২০০০১

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

েসিসং পিরদ র, 
বাপাউেবা, ঢাকা

০১৭৯০২২৮৫৫২
pranta.buet@gmail.com

২০ জনাব সািকব িবন রািফ
আইিড নং-৯৪১২২৩০০১

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

িডজাইন সােকল-৮, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৯৩৪৭০১০৫
tonmoy.raf@gmail.com

২১ জনাব মাঃ মেহদী হাসান
আইিড নং-৯৫০৭০৭০০১

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

ঢাকা পওর িবভাগ-১, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৭৪৯৬৬৬৬৮৬
mehedihasance12@gmail.com

২২ জনাব সা  িসকদার
আইিড নং-৯৫০৬১৪০০১

সহকারী 
েকৗশলী ( র)

বর না পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা, ঢাকা।

০১৬০৯৫৭৬০১০
sajubwdb21@gmail.com

শতাবলী
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।       তারা িশ েন অংশ হেণর জ  তাৎ িনক খরচ িহেসেব অি ম মন ভাতা পােবন এবং দ
অি ম ভাতা তােদর মন ভাতার িবল হেত সম য় করেত হেব। িশ ণকালীন সমেয় িশ ণ ইনি উট

িশ নাথ গণেক িশ ন ভাতা দান করেব। এই সময় ারা কান দিনক ভাতা া  হেবন না।
৩।      আসন সীিমত থাকায় িশ ণাথ গেণর সংেগ কাউেক ও নয়া যােব না। 
৪।       মেনানীত িশ ণাথ েক সংি  দ র ক ক ানীয় ব াপনার মা েম যথাসমেয় ছাড়প  দান

২



কের িশ ণ পিরদ র ও িশ ণ ইনি উটেক অবিহত করেত হেব। 
৫।       ১০০% উপি িত িনি ত করার লে  মেনানীত াথ েদর ছাড়প  দান করেত হেব। অ থায়
বােডর িস া  অ যায়ী ২৭/০৯/২০২১ ি ঃ তািরখ (অপরাে ) হেত মেনানীত াথ  সংি  দ র হেত া
িরিলজড িহেসেব গ  হেবন। 
৬।      মেনানীত কান িশ ণাথ  ইিতমে  অ  বদলী হেয় থাকেল সংি  দ র ধান মেনানয়ন প
তাৎ িনকভােব বদলী ত কম েল রণ করেবন।
৭।       মেনানীত িশ ণাথ েক অব ই কাস আরে র তািরেখ যথাসমেয় িশ েণ যাগদান করেত হেব।
ঢাকা শহর হেত েকৗশল একােডমী কা াই গমেনর িবষেয় যানবাহেনর ত ািদ জানার জ  জনাব মাঃ
আিজ র রহমান উপ-পিরচালক, মাবাইল নং-০১৭৭৭৭৭৬০০৯৬,জনাব এ,এস,এম আজহার, উপিবভাগীয়

েকৗশলী, মাবাইল নং-০১৭১১১২০৪৬৪, জনাব মাঃ িগয়াস উি ন, সহকারী পিরচালক, মাবাইল
নং-০১৭১৭১৬০৫৩৫ এবং জনাব মাঃ সা াদ হােসন, উ তন িহসাব সহকারী, মাবাইল
নং-০১৭১২৭২৫৫৩৬ ও মাঃ ইমান হাসাইন, ক া  পারভাইজার, মাবাইল নং-০১৭১২-৭৫৫৮৬১ এর
সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। 

          এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জারী করা হেলা।
                                                        

২৬-৯-২০২১
ফরেদৗিস বগম

পিরচালক

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০১.২১.১০৩/১(৪০) তািরখ: ১১ আি ন ১৪২৮
২৬ সে র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান েকৗশলী/অিতির  ধান েকৗশলী, বাপাউেবা, ঢাকা।
২) ত াবধায়ক েকৗশলী (সকল)...........................
৩) পিরচালক (সকল)................................
৪) ি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।
৫) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৬) িনবাহী েকৗশলী, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৭) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক ( শাসন), বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৮) জনাব...................................................।
৯) দ র/মা ার কিপ।

২৬-৯-২০২১
মাঃ আব র রিশদ

৩



উপ-পিরচালক

৪


