
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
িশ ণ পিরদ র 

পািন ভবন, ৭২ ীন রাড,ঢাকা-১২০৫। 
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জ ির 
সীিমত

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৩ তািরখ: 
০৯ ফ যা়ির ২০২১

২৬ মাঘ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

ত া িলক াত া িলক া

আগামী ১৩/০২/২০২১ ি ঃ তািরখ হেত ২৪/০২/২০২১ ি ঃ তািরখ পয  বাপাউেবা িশ ণ ইনি উট, ভা ল, ীগে
অ ি ত  “Auto CAD” শীষক িশ ণ কােস িনরাপদ সামািজক র  বজায় রেখ ও া িবিধ মেন অংশ হেণর জ
বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর িবিভ  দ ের কমরত  নকশাকার/ সার গেণর নােমর তািলকা ( জ তার িভি েত নেহ):

ঃ নং নাম ও আইিড পদবী ও 
মাবাইল ন র

বতমান দ র

১। জনাব মাঃ গালাম িজলানী
আইিড নং-৬৬০১৩১০০১

নকশাকার
০১৭১২১৯১৩০৭

ািপং সল, বাপাউেবা, ঢাকা।

২। খান মা: বদ ল ইসলাম 
আইিড নং-৬৮০৬২৫০০২

নকশাকার
০১৫৫২৪০১৪৫৫

িডজাইন সােকল-২, বাপাউেবা, ঢাকা।

৩। জনাব মাঃ মা র রহমান ইয়া
আইিড নং-৭০১২১২০০১

নকশাকার
০১৮১৮৩৬৪৭৮৪

ঢাকা পওর িবভাগ-২, বাপাউেবা, ঢাকা।

৪। জনাব সাঈদ আহ দ
আইিড নং-৬৮০১০৪০০১

নকশাকার
০১৭১১৩৬২৬৬৪

মিনটিরং সােকল (কািবখা), বাপাউেবা, 
মিতিঝল,ঢাকা।

৫। বগম সিলনা বগম
আইিড নং-৭১০৭০১০০৩

নকশাকার
০১৬২৪৮০২০৬৯

িডজাইন সােকল-৭, বাপাউেবা, ঢাকা।

৬। মাসা: সােহলী পারিভন
আইিড নং-৭২১০২৬০০১

নকশাকার
০১৮১৬৬৪১০৮৯

পিরক না-৩, বাপাউেবা,ঢাকা।

৭। জনাব মাঃ গালাম মা ফা
আইিড নং-৬৪০৮১৫০০১

নকশাকার
০১৯১১৩৯৬৩০৫

িডজাইন সােকল-৩, বাপাউেবা, ঢাকা।

৮। জনাব মাঃ িমজা র রহমান 
আইিড নং-৬৮২২৩১০০৪

নকশাকার
০১৮৪৩৩৬৯৮১৪

িডজাইন সােকল-৫, বাপাউেবা, ঢাকা।

৯। জনাব মাঃ আ ল বাশার িজ াহ 
আইিড নং-৬৫০৫০৭০০১

নকশাকার
০১৭১৬৪২৪৪৩১

িডজাইন সােকল-৬, বাপাউেবা, ঢাকা।

১০। পািপয়া আ ার
আইিড নং-৬৭০৬০১০০৪

নকশাকার
০১৮৫৪৯৪৮০০৪

জরীপ ও সমী া িবভাগ, বাপাউেবা, ঢাকা।

১১। জনাব শািহন উি ন িমিজ
আইিড নং-৭৫০৩০১০০১

নকশাকার
০১৭১১৪৭২৬৩৮

িডজাইন সােকল-৪, বাপাউেবা, ঢাকা।

১২। বগম ল ম আ ার
আইিড নং-৭৪২৫১১০০১

সার
০১৮১৩৯৪৭১৯৩

ঢাকা পওর সােকল, বাপাউেবা, ঢাকা।

১৩ মাঃ লালন আলী 
আইিড নং-৭০০৫১১০০১

সার
০১৭১৬০৩৪৬৯৫

রাজশাহী পওর িবভাগ, বাপাউেবা, রাজশাহী।

১



১৪। জনাব ইবেন মা দ
আইিড নং-৭২০১০৫০০১

সার
০১৭১২৪৯৩৭০৪

ময়মনিসংহ মরেফালজী িবভাগ, বাপাউেবা, 
ময়মনিসংহ ।

১৫। জনাব মাঃ মাকেল র রহমান
আইিড নং-৬৮০৭০১০০৩

সার
০১৯১২৪৫৩৯৫

নরিসংদী পওর িবভাগ, বাপাউেবা, নরিসংদী,

১৬। জনাব মাঃ শািমম সরকার
আইিড নং-৮৭০৯১৫০০২

সার
০১৯১১৩৩২০০৪

িডজাইন সােকল-৪, বাপাউেবা, ঢাকা।

১৭।  জনাব রা  আহেমদ চৗ রী
আইিড নং-৮৭০৬৩০০০১

সার
০১৯১২১৭২৭৫২

িডজাইন সােকল-৯, বাপাউেবা, ঢাকা।

১৮। জনাব মাঃ রাি  হােসন
আইিড নং-৯৫০৯০৯০০১

সার
০১৮২৮৮৫৯৮১৮

ঢাকা পওর িবভাগ-১, বাপাউেবা, ঢাকা।

১৯। জনাব মাঃ পারেভজ ইসলাম
আইিড নং-৯৬০২০১০০১

সার
০১৬৭৯২৩৭৫৯৭

িডজাইন সােকল-১, বাপাউেবা, ঢাকা।

২০। জনাব ভ মার হাওলাদার
আইিড নং-৯৪০৫০১০০১

সার
০১৬৭৭০১৯১২২

িডজাইন সােকল-২, বাপাউেবা, ঢাকা।

২১। জনাব মাঃ মাহ র রহমান 
আইিড নং-৭৮১২৩১০০১

সার
০১৮২৫৮৫১০৩৮

ঢাকা পওর িবভাগ-২, বাপাউেবা, ঢাকা।

শতাবলীশতাবলী  
        ১। িশ ণাথ েদর যাতায়ােতর সময়সহ িশ ণ সময়কাল কাযকাল িহসােব গ  হেব এবং ারা বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর

চিলত িনয়ম অ যায়ী মণ ভাতা এবং দিনক ভাতা পােবন। 
২।  িশ েণ অংশ হেণর জ  তাৎ িনক খরচ িহেসেব মণ ভাতা এবং দিনক ভাতার জ  অি ম পােবন। দ  অি ম

ােদর মন ভাতা/ দিনক ভাতার িবল হেত সম য় করেত হেব। 
৩। বাপাউেবা িশ ণ ইনি উট, ভা ল, ীগে  িবনা ভাড়ায় থাকার েয়াজনীয় ব া হণ করেব। আসন সীিমত
থাকায় িশ ণাথ গেণর সংেগ কাউেক নয়া যােব না। 
৪। মেনানীত শি ণাথীেক সং ি  দ র ক ক ানীয় ব াপনার মা েম যথাসমেয় ছাড়প  হণ কের অিতির  ধান

েকৗশলী ( র), িশ ণ ও মানব স দ উ য়ন দ র, বাপাউেবা, ঢাকা সহ অ  দ রেক অব ই অবহিত করেত হেব।
৫।  ১০০% উপি িত িনি ত করার লে  মেনানীত িশ ণাথ গণেক অব ই যথাসমেয় ছাড়প  হণ করেত হেব।
অ থায় বােডর িস া  অ যায়ী ১১/০১/২০২১ ি ঃ তািরখ (অপরা ) হেত মেনানীত াথ গণ সংি  দ র হেত া
িরিলজড িহেসেব গ  হেবন। 
৬। িশ ণাথ গণেক ১২/০১/২০২১ ি ঃ তািরখ রাত ৮.০০ ঘ কার মে  বাপাউেবা িশ ণ ইনি উট, ভা ল, ম ীগে  িরেপাট
করেত হেব।
৭। 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।
৮।  মেনানীত িশ ণাথ গণেক অ শই কাস আরে র তািরেখ যথাসমেয় িশ েণ যাগদান করেত হেব। এতদিবষেয়

েয়াজনীয় ত ািদ জানার জ  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 জাির করা হেলা। 

৯-২-২০২১
মাঃ আব র রিশদ
উপ-পিরচালক

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৩.২১.৩/১ তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৭
০৯ ফ যা়ির ২০২১

২



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

৯-২-২০২১
মাঃ েশদ সােরায়ার
সহকারী পিরচালক

৩


