
 

পরিচালক ( ক্রয় ও সংিক্ষণ) বিআইডবিউটিএ-এর প্রোফোইল 

 দোপ্তবরক তথ্য 

ব্যোচ/আইবড নম্বর : 000985 

চোকুরীতত প্ োগদোতনর তোবরখ : 01/02/1989 

প্ োগদোনকোলীন পদিী : সহকািী সরচব/ সহকািী পরিচালক 

প্েবলতফোন নম্বর : 9553597 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : 01711733835 

নো ঃ জনোি  বফজুর রহ োন ফযোক্স নম্বর :  

পদিীঃ পবরচোলক(ক্রয় ও সংরক্ষণ) ই-প্ ইল নম্বর : mofijurrahman@gmail.com 

ব্যবিগত তথ্য 

জন্ম তোবরখ : 01/09/1962 অিসর গ্রহতনর তোবরখ : 01/09/2021 

বিিোবহক অিস্থো : বিিোবহত। স্থোয়ী ঠিকোনোঃ 

িতত োন ঠিকোনো : cwiPvjK(ক্রয় ও সংিক্ষণ),বিআইডবিউটিএ,৫  তলো, 

বিআইডবিউটিএ ভিন,১৪১-১৪৩, বতবিল,িো/এ, 

ঢোকো-১০০০। 

গ্রো     :  ফবরদো ম্যোনসন,৬নং ওয়োড ত,িণ তোলী সড়ক 

প্পোষ্ট অবফস      : লোলত োহন প্পৌরসভো 

উপতজলো          : লোলত োহন 

প্জলো               : †fvjv । প্েবলতফোন নম্বর : - 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : 01711733835 ই-প্ ইল নম্বর : mofijurrahman@gmail.com 

িোড গ্রুপ : B(+) বনজ প্জলো : †fvjv । 

বিক্ষোগত প্ োগ্যতোর বিিরণঃ 

ক্রব ক 

নং 

পরীক্ষোর নো  গ্রুপ/বিষয় প্িোড ত/বিশ্ব বিদ্যোলয় রোপ্ত বিভোগ/প্েণী/বজবপএ/বসবজবপএ 

১। এসএসবস বিজ্ঞোন  তিোর প্িোড ত ১  বিভোগ 

২। এইচএসবস বিজ্ঞোন  তিোর প্িোড ত ১  বিভোগ 

৩। বিএসবস(অনোস ত) ভূ-প্গোল ঢোকো বিশ্ব বিদ্যোলয় ২য় প্েণী 

৪। এ এসবস ভূ-প্গোল ঢোকো বিশ্ব বিদ্যোলয় ২য় প্েণী 

৫। বপএইচবড - - - 

ক তজীিন সংক্রোন্ত তথ্যঃ 

িতত োন পতদ প্ োগদোতনর তোবরখ : 15/07/2016 

সি ততিষ পতদোন্নবতর তোবরখ : 24/11/2005 

ক তজীিন বৃত্তোন্তঃ 

ক্রঃনং পদিী ক তস্থল স য়কোল 

শুরুর তোবরখ প্িষ তোবরখ 

১। mnKvix mwPe mwPevjq, XvKv 01/02/1989 14/02/1989 

২। mnKvix cwiPvjK e›`i  I cwienb wefvM,XvKv| 15/02/1989 22/02/1992 

৩। mnKvix mwPe hvwš¿K I †bŠ-cÖ‡KŠkj wefvM|  23/02/1992 27/03/1995 

৪।  Dc-cwiPvjK  e›`i  I cwienb wefvM| 28/03/1995 29/05/1995 

৫। Dc-cwiPvjK  e›`i  I cwienb wefvM, XvKv b`x e›`i 01/06/1995 03/02/1996 

৬। Dc-mwPe mwPevjq 04/02/1996 30/071997 

৭।  Dc-cwiPvjK  e›`i  I cwienb wefvM, AvwiPv b`x e›`i 01/08/1997 23/04/1998 

৮। Dc-cwiPvjK  e›`i  I cwienb wefvM, bvivqbMÄ b`x e›`i 24/04/1998 01/11/1998 

৯।  Dc-cwiPvjK  we‡`‡k cÖwk¶b 02/11/1998 04/04/2000 

১০। Dc-cwiPvjK  e›`i  I cwienb wefvM, Puv`cyi b`x e›`i 05/04/2000 14/07/2003 

১১। D×©Zb Dc-cwiPvjK e›`i  I cwienb wefvM, AvwiPv b`x e›`i, 14/07/2003 22/11/2003 

১২। D×©Zb Dc-cwiPvjK  e›`i I cwienb wefvM, XvKv| 23/11/2003 19/09/2004 

১৩। hyM¥-cwiPvjK e›`i I cwienb wefvM, XvKv| 20/09/2004 23/11/2005 

১৪। cwiPvjK  µq I msi¶Y wefvM, XvKv 24/11/2005 29/10/2011 

১৫। cwiPvjK ‡bŠ-wbivcËv I UªvwdK e¨e ’̄vcbv wefvM, XvKv| 29/10/2011 23/09/2012 

১৬। cwiPvjK µq I msi¶Y wefvM, XvKv 24/09/2012 21/09/2014 



১৭। cwiPvjK e›`i I cwienb wefvM, XvKv| 22/09/2014 13/04/2015 

১৮। cwiPvjK µq I msi¶Y wefvM, XvKv 14/04/2015 04/01/2016 

১৯। cwiPvjK ‡bŠ-wbivcËv I UªvwdK e¨e ’̄vcbv wefvM, XvKv| 05/01/2016 14/07/2016 

২০। cwiPvjK µq I msi¶Y wefvM, XvKv 15/07/2016 n‡Z  A`¨vewa 

 



 

পরিচালক(বন্দি ও পরিবহন) বিআইডবিউটিএ-এর প্রোফোইল 

 দোপ্তবরক তথ্য 

ব্যোচ/আইবড নম্বর : ID 000977 

চোকুরীতত প্ োগদোতনর তোবরখ : 27-10-1992 

প্ োগদোনকোলীন পদিী : সহকািী সরচব/ সহকািী পরিচালক 

প্েবলতফোন নম্বর : ০২-৯৫৫২৬৭৩ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৯৬৮-৩৯০০৫ 

নো ঃ জনোি কোজী ওয়োবকল নওয়োজ ফযোক্স নম্বর : +৮৮-০২-৪৭১১৬৬৮৭ 

পদিীঃ পবরচোলক(িন্দর ও পবরিহন) ই-প্ ইল নম্বর : Wakilbiwta1992@gmail.com 

ব্যবিগত তথ্য 

জন্ম তোবরখ : 10/12/1966 অিসর গ্রহতনর তোবরখ : ১০/১২/২০২৫ 

বিিোবহক অিস্থো : বিিোবহত। স্থোয়ী ঠিকোনোঃ 

িতত োন ঠিকোনো : cwiPvjK(বন্দি ওপরিবহন),বিআইডবিউটিএ,৫  তলো, 

বিআইডবিউটিএ ভিন,১৪১-১৪৩, বতবিল,িো/এ, 

ঢোকো-১০০০। 

গ্রো               :  কুশুবলয়ো 

প্পোষ্ট অবফস    :  দবিণ শ্রীপুর  

উপতজলো        :  কোবলগঞ্জ 

প্জলো            :  সোতিীরো। প্েবলতফোন নম্বর : ০২-৪১০৯৫০৭২ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৭১৫-০০১১৬৪ ই-প্ ইল নম্বর : Wakilbiwta1992@gmail.com 

িোড গ্রুপ : B(+) বনজ প্জলো : সোতিীরো। 

বিিোগত প্ োগ্যতোর বিিরণঃ 

ক্রব ক 

নং 

পরীিোর নো  গ্রুপ/বিষয় প্িোড ত/বিশ্ব বিদ্যোলয় রোপ্ত বিভোগ/প্েণী/বজবপএ/বসবজবপএ 

১। এসএসবস ক োস ত ঢোকো প্িোড ত ২য় বিভোগ 

২। এইচএসবস ক োস ত ঢোকো প্িোড ত ২য় বিভোগ 

৩। বি.ক (অনোস ত)  োতকতটিং ঢোকো বিশ্ব বিদ্যোলয় ২য় প্েণী 

৪। এ .ক   োতকতটিং ঢোকো বিশ্ব বিদ্যোলয় ২য় প্েণী 

৫। বপএইচবড - - - 

ক তজীিন সংক্রোন্ত তথ্যঃ 

িতত োন পতদ প্ োগদোতনর তোবরখ : 18/12/2019 

সি ততিষ পতদোন্নবতর তোবরখ : 06/06/2017 

ক তজীিন বৃত্তোন্তঃ 

ক্রঃনং পদিী ক তস্থল স য়কোল 

শুরুর তোবরখ প্িষ তোবরখ 

১। mnKvix mwPe mwPevjq wefvM, XvKv 27/10/92 26/4/93 

২। mnKvix cwiPvjK eIc wefvM, XvKv 27/4/93 10/9/96 

৩। mnKvix e›`i Kg©KZ©v Lyjbv b`x e›`i 11/9/96 19/12/98 

৪। mnKvix e›`i Kg©KZ©v evNvevox b`x e›`i 20/12/98 6/6/99 

৫। µq Kg©KZ©v ewikvj ‡bŠ-KviLvbv 7/6/99 16/11/99 

৬। e›`i Kg©KZ©v XvKv b`x e›`i 17/11/99 4/4/2000 

৭। e›`i Kg©KZ©v AvwiPv b`x e›`i 05/04/00 23/7/03 

৮। Dc-cwiPvjK Lyjbv b`x e›`i 24/7/03 21/03/06 

৯। Dt Dc cwiPvjK(fvicÖvß `vwqZ¡) Lyjbv b`x e›`i 22/03/06 28/10/07 

১০। Dc-cwiPvjK XvKv b`x e›`i 29/10/07 08/04/08 

১১। Dc-cwiPvjK bvivqYMÄ b`x e›`i 09/04/08 09/09/08 

১২। Dc-cwiPvjK (µq) µq I msi¶Y wefvM, XvKv 10/09/08 27/01/09 

১৩। Dt Dc-cwiPvjK (fvit) eIc, XvKv 28/01/09 09/06/09 

১৪। Dt Dc-cwiPvjK (e›`i) eIc wefvM, XvKv `ßi 10/06/09 07/12/09 

১৫। D×©Zb Dc-cwiPvjK ewikvj b`x e›`i 08/12/09 12/05/12 

১৬। Dt Dc-cwiPvjK(cÖkvt) eIc wefvM, XvKv `ßi 13/05/12 20/04/13 



১৭। hyM¥-cwiPvjK (Uv¯‹‡dvm©) eIc wefvM, XvKv 21/04/13 23/08/14 

১৮। hyM¥-cwiPvjK bv,MÄ b`x e›`i 24/08/14 21/03/2015 

১৯। hyM¥-cwiPvjK Acv‡ikb kvLv, eIc wefvM, 

XvKv 

22/03/2015  25/01/2016 

২০। AwZwi³ cwiPvjK(PjwZ `vwqZ¡) eIc wefvM, XvKv 26/01/2016 24/02/2016 

২১। AwZwi³ cwiPvjK eIc wefvM, XvKv 25/02/2016 28/02/2016 

২২। AwZwi³ cwiPvjK mwPevjq 29/02/2016  30/05/2017 

২৩ mwPe(AwZwi³ `vwqZ¡) mwPevjq 31/05/2017 05/06/2017 

২৪। mwPe mwPevjq 06/06/2017 17/12/2019 

২৫। cwiPvjK e›`i I cwienb 18/12/2019 n‡Z  A`¨vewa 

 



 

সচিব চবআইডচিউটিএ-এর প্রোফোইল 

 দোপ্তচরক তথ্য 

ব্যোি/আইচড নম্বর : 000632 

িোকুরীতত প্ োগদোতনর তোচরখ : 24-10-1992 

প্ োগদোনকোলীন পদবী : সহকারী সচিব/ সহকারী পচরিালক 

প্েচলতফোন নম্বর : 02-9564634 

প্ োবোইল প্ফোন নম্বর : 019683900১৯ 

নো ঃ জনোব মুহোম্মদ আবু জোফর হোওলোদোর ফযোক্স নম্বর : 9588566 

পদবীঃ সচিব ই-প্ ইল নম্বর : secretary@biwta.gov.bd 

ব্যচিগত তথ্য 

জন্ম তোচরখ : 15/07/1963 অবসর গ্রহতনর তোচরখ : ১৫/০৭/২০২২ 

বববোচহক অবস্থো : চববোচহত। স্থোয়ী ঠিকোনোঃ 

বতত োন ঠিকোনো : সচিব,চবআইডচিউটিএ,৬ষ্ঠ তলো, চবআইডচিউটিএ ভবন 

১৪১-১৪৩, চতচিল,বো/এ,ঢোকো-১০০০। 

 

গ্রো                  :    ফুলতলো 

প্পোষ্ট অচফস       :     োধবপোশো 

উপতজলো           :    বোবুগঞ্জ 

প্জলো                :  বচরশোল। প্েচলতফোন নম্বর :  9128528 

প্ োবোইল প্ফোন নম্বর : 01712096780 ই-প্ ইল নম্বর : abujafor6780@gmail.com 

িোড গ্রুপ : A(+) চনজ প্জলো : বচরশোল। 

চশক্ষোগত প্ োগ্যতোর চববরণঃ 

ক্রচ ক 

নং 

পরীক্ষোর নো  গ্রুপ/চবষয় প্বোড ত/চবশ্ব চবদ্যোলয় রোপ্ত চবভোগ/প্েণী/চজচপএ/চসচজচপএ 

১। এসএসচস চবজ্ঞোন  তশোর প্বোড ত ২য় চবভোগ 

২। এইিএসচস চবজ্ঞোন  তশোর প্বোড ত ২য় চবভোগ 

৩। চবএসচস(অনোস ত) গচণত জগন্নোথ চবশ্ব চবদ্যোলয় ২য় প্েণী 

৪। এ এসচস গচণত ঢোকো চবশ্ব চবদ্যোলয় ২য় প্েণী 

৫। চপএইিচড - - - 

ক তজীবন সংক্রোন্ত তথ্যঃ 

বতত োন পতদ প্ োগদোতনর তোচরখ : 01/01/2020 

সব ততশষ পতদোন্নচতর তোচরখ : 24/02/২০16 

ক তজীবন বৃত্তোন্তঃ 

ক্রঃনং পদবী ক তস্থল স য়কোল 

শুরুর তোচরখ প্শষ তোচরখ 

১। mnKvix mwPe (hvb) mwPevjq, XvKv 24/10/১৯92 ০8/11/১৯97 

২। mnvKix mwPe (cÖkv) cÖ‡KŠkj wefvM ০9/11/১৯97 ০2/11/১৯98 

৩। Dc-cwiPvjK eIc wefvM, XvKv ০2/11/১৯98 22/12/১৯98 

৪। e›`i Kg©KZ©v bvivqYMÄ b`x e›`i 23/12/১৯98 29/11/১৯99 

৫। e›`i Kg©KZ©v Pvu`cyi b`x e›`i 30/11/১৯99 ০7/০2/2000 

৬। e›`i Kg©KZ©v bvivqYMÄ b`x e›`i 08/02/২০00 ০5/০7/2001 

৭। Dc-mwPe (cÖkv) mwPevjq, XvKv 06/০7/২০01 ০1/০9/2002 

৮। e›`i Kg©KZ©v bvivqYMÄ b`x e›`i ০2/০9/2002 31/3/2003 

৯। Dc-cwiPvjK (cÖkv) eIc wefvM, XvKv 01/০4/২০03 31/11/২০05 

১০। D×©Zb Dc-cwiPvjK eIc wefvM, XvKv 01/12/২০05 15/০3/২০06 

১১। D×©Zb Dc- cwiPvjK µq I msi¶Y wefvM,XvKv 16/০3/২০06 27/০6/২০07 

১২। D×©Zb Dc- cwiPvjK XvKv b`x e›`i 28/০6/২০07 ০3/০4/২০08 

১৩। D×©Zb Dc- cwiPvjK eIc wefvM, XvKv 07/০4/২০08 ০6/০9/২০08 

১৪। D×©Zb Dc- cwiPvjK bvivqYMÄ b`x e›`i 07/০9/২০08 01/০2/২০10 

১৫। D×©Zb Dc- cwiPvjK eIc wefvM, XvKv 02/02/২০10 29/01/2011 

১৬। hyM¥-cwiPvjK (AwZwi³ cwiPvjK) (fvicÖvß) eIc wefvM, XvKv 30/01/২০11 21/12/2011 



১৭। AwZwi³ cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) mwPevjq 22/12/2011 24/08/২০14 

১৮। AwZwi³ cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡)(AwZwi³ `vwqZ¡ 

†bŠ-wbUªv) 

e›`i I cwienb wefvM 25/08/2014 12/01/২০15 

১৯। AwZwi³ cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) mwPevjq 13/01/2015 04/01/২০16 

২০। AwZwi³ cwiPvjK mwPevjq 05/01/2016 15/02/2016 

২১। cwiPvjK µq I msi¶Y 16/02/2016 23/02/2016 

২২। cwiPvjK ‡bŠ-wbUªv wefvM 24/02/2016 31/12/2019 

২৩। mwPe mwPevjq wefvM 01/01/2020 হতে A`¨vewa 

 



 

পরিচালক( ন ৌ-র িাপত্তা ও ট্রারিক ব্যবস্থাপ া) বিআইডবিউটিএ-এর প্রোফোইল 

 দোপ্তবরক তথ্য 

ব্যোচ/আইবড নম্বর : 000904 

চোকুরীতত প্ োগদোতনর তোবরখ : 27/10/1992 

প্ োগদোনকোলীন পদিী : সহকািী সরচব/ সহকািী পরিচালক 

প্েবলতফোন নম্বর : ০২-৯৫১৩১৭০ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৯৬৮-৩৯১৪৩১ 

নো ঃ জনোি মুহোম্মদ রবফকুল ইসলো  ফযোক্স নম্বর : +৮৮-০২-৯৫১১৩০২ 

পদিীঃ পবরচোলক(প্নৌ-বনঃট্োঃ) ই-প্ ইল নম্বর : rislambipu@yahoo.com 

ব্যবিগত তথ্য 

জন্ম তোবরখ : 01/01/1966     অিসর গ্রহতনর তোবরখ : 01/01/2025 

বিিোবহক অিস্থো : বিিোবহত। স্থোয়ী ঠিকোনোঃ 

িতত োন ঠিকোনো : cwiPvjK(ন ৌ-র িাপত্তা ও ট্রারিক ব্যবস্থাপ া), 

বিআইডবিউটিএ,৫  তলো, বিআইডবিউটিএ ভিন,  

১৪১-১৪৩, বতবিল,িো/এ,ঢোকো-১০০০। 

গ্রো                :  প্জ-২১৪,ষবিতলো 

প্পোি অবফস     :  রোজশোহী বজবপও  

উপতজলো         :  পিো 

প্জলো              :   ivRkvnx । প্েবলতফোন নম্বর : ৮১০১১১৫, ৮১০৫৫৭৪ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৭১১-৩৬৩৫১০ ই-প্ ইল নম্বর : rislambipu@yahoo.com 

িোড গ্রুপ : AB(+) বনজ প্জলো : ivRkvnx । 

বশক্ষোগত প্ োগ্যতোর বিিরণঃ 

ক্রব ক 

নং 

পরীক্ষোর নো  গ্রুপ/বিষয় প্িোড ত/বিশ্ব বিদ্যোলয় রোপ্ত বিভোগ/প্েণী/বজবপএ/বসবজবপএ 

১। এসএসবস  োনবিক রোজশোহী প্িোড ত ১  বিভোগ 

২। এইচএসবস  োনবিক রোজশোহী প্িোড ত ১  বিভোগ 

৩। বিএ(অনোস ত) স োজ বিজ্ঞোন রোজশোহী বিশ্ব বিদ্যোলয় উচ্চতর ২য় প্েণী 

৪। এ এ স োজ বিজ্ঞোন রোজশোহী বিশ্ব বিদ্যোলয় উচ্চতর ২য় প্েণী 

ক তজীিন সংক্রোন্ত তথ্যঃ 

িতত োন পতদ প্ োগদোতনর তোবরখ : 05/01/2020 

সি ততশষ পতদোন্নবতর তোবরখ : 05/01/2020 

ক তজীিন বৃত্তোন্তঃ 

ক্রঃনং পদিী ক তস্থল স য়কোল 

শুরুর তোবরখ প্শষ তোবরখ 

১। mnt mwPe/mnt cwit mwPevjq, XvKv 27/10/১৯92 26/04/১৯93 

২। mnKvix cwiPvjK (e›`i) e›`i kvLv, eIc wefvM, XvKv 27/04/১৯93 30/11/১৯96 

৩। mnKvix cwiPvjK (RIc) Rwic I cwimsL¨vb kvLv, eIc wefvM,XvKv 01/12/১৯96 16/03/১৯97 

৪। mnt eIc Kg©KZ©v evNvevox b`xe›`i 22/03/১৯97 20/12/১৯98 

৫। mnt eIc Kg©KZ©v Lyjbv b`x e›`i 24/12/১৯98 02/06/১৯99 

৬। ‡óvi Awdmvi ewikvj †bŠKviLvbv 03/06/১৯99 16/11/১৯99 

৭। Dc-cwiPvjK(e›`i) e›`i kvLv, eIc, XvKv 17/11/১৯99 07/07/২০01 

৮। Rbms‡hvM Kg©KZv© Rbms‡hvM kvLv, mwPevjq,XvKv 08/07/২০01 21/08/২০03 

৯। Dc-cwiPvjK (fvD) fvov I Dbœqb kvLv, eIc wefvM, XvKv 22/08/২০03 30/09/২০03 

১০। eIc Kg©KZ©v XvKv b`x e›`i, m`iNvU, XvKv 01/10/২০03 22/11/২০03 

১১। eIc Kg©KZv© AvwiPv b`xe›`i 29/11/২০03 31/12/২০05 

১২। Dc-cwiPvjK (hvÎx cwienb) hvÎx cwienb kvLv, eIc wefvM,XvKv 01/01/2006 08/07/২০07 

১৩। e›`i  Kg©KZ©v ewikvj b`x e›`i, evA‡bŠcK, ewikvj 09/07/২০07 09/06/২০09 

১৪। D×©Zb Dc-cwiPvjK ewikvj b`x e›`i, evA‡bŠcK, ewikvj 10/06/২০09 29/05/২০10 

১৫। D×©Zb Dc-cwiPvjK eIc wefvM, XvKv 30/05/২০10 12/07/২০11 

১৬। Dt Dc-cwit(†bŠ-wbtUªvt) ‡bŠ-wbtUªvt XvKv b`x e›`i 13/07/২০11 07/05/২০12 

১৭। Dt Dc-cwit(eIc) XvKv b`x e›`i 08/05/২০12 22/10/২০12 



১৮। hyM¥-cwit(†bŠ-wbtUªvt) ‡bŠ-wbtUªvt wefvM, XvKv| 23/10/২০12 13/08/২০14 

১৯। Aa¨¶(fvicÖvß) wkc cv‡m©v‡bj †Uªwbs BwbwówUDW, 

gv`vixcyi| 

14/08/২০14 18/03/২০15 

২০। hyM¥-cwiPvjK Rbms‡hvM kvLv, XvKv 19/03/২০15 29/06/২০15 

21। hyM¥-cwiPvjK Uv¯‹‡dvm© kvLv, eIc wefvM, XvKv| 30/06/২০15 29/02/২০16 

22। AwZwi³ cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) e›`i I cwienb wefvM 01/03/২০16 17/06/2017 

23। AwZwi³ cwiPvjK e›`i I cwienb wefvM 18/06/২০17 3012/2019 

24। cwiPvjK(fvicÖvß) ‡bŠ-wbUªv wefvM 01/01/২০20 04/01/2020 

25। cwiPvjK ‡bŠ-wbUªv wefvM 05/01/2020 হতে অদ্যাবরি 

 



 

পরিচালক (রিসাব) রবআইডরিউটিএ-এি প্রাফাইল 

 দাপ্তরিক তথ্য 

ব্যাচ/আইরড নম্বি : 003303 

চাকুিীতত প্ াগদাতনি তারিখ : 01-09-1989 

প্ াগদানকালীন পদবী :  সিকািী পরিচালক(অর্ থ/রিসাব/রনিীক্ষা) 

প্েরলতফান নম্বি : ০২-৯৫৫৬৩১৮ 

প্ াবাইল প্ফান নম্বি : ০১৯৬৮৩৯০০০৮ 

না ঃ জনাব প্ াঃ আব্দুল আউয়াল ফযাক্স নম্বি : ৮৮-০২-৯৫৮২৩০২ 

পদবীঃ পরিচালক (রিসাব) ই-প্ ইল নম্বি : dact@biwta.gov.bd 

ব্যরিগত তথ্য 

জন্ম তারিখ : 01-08-1963     অবসি গ্রিতনি তারিখ : ০১-০৮-২০২২ 

বববারিক অবস্থা : রববারিত। স্থায়ী ঠিকানাঃ 

বতথ ান ঠিকানা : cwiPvjK (রিসাব),রিসাব রবভাগ,৯  তলা,  

রবআইডরিউটি ভবন, ১৪১-১৪৩, রতরিল,বা/এ, 

ঢাকা-১০০০। 

আড়পাড়া,কা াি খালী, ধুখালী 

ফরিদপুি । 

প্েরলতফান নম্বি : ৯৩৫৩২৩৫ 

প্ াবাইল প্ফান নম্বি : ০১৭১৩৪৫৩২১১ ই-প্ ইল নম্বি : dact@biwta.gov.bd 

িাড গ্রুপ : B(+) রনজ প্জলা : ফরিদপুি  

রিক্ষাগত প্ াগ্যতাি রববিণঃ 

ক্রঃনং পিীক্ষাি না  গ্রুপ/রবষয় প্বাড থ/রবশ্ব রবদ্যালয় রাপ্ত রবভাগ/প্েণী/রজরপএ/রসরজরপএ 

১। এসএসরস ক াস থ ঢাকা প্বাড থ ২য় রবভাগ 

২। এইচএসরস ক াস থ ঢাকা প্বাড থ ২য় রবভাগ 

৩। রব,ক (অনাস থ) রিসাব রবজ্ঞান ঢাকা রবশ্ব রবদ্যালয় ২য় প্েণী 

৪। এ ,ক  রিসাব রবজ্ঞান ঢাকা রবশ্ব রবদ্যালয় ২য় প্েণী 

ক থজীবন সংক্রান্ত তথ্যঃ 

বতথ ান পতদ প্ াগদাতনি তারিখ : 21/10/2012 

সব থতিষ পতদান্নরতি তারিখ : 04/07/2007 

ক থজীবন বৃত্তান্তঃ 

ক্রঃনং পদবী ক থস্থল 
স য়কাল 

শুরুি তারিখ প্িষ তারিখ 

১। mnKvix cwiPvjK, A_© A_© wefvM, XvKv 09/01/1989 21/10/1995 

২।  mnt cwiPvjK, wnmve wnmve wefvM, XvKv 22/10/1995 08/10/1997 

৩।  Dc-cwiPvjK  ‡bŠ-KviLvbv 09/10/1997 20/06/1998 

৪।  Dc-cwiPvjK, wnmve wnmve wefvM, XvKv 21/06/1998 28/11/1998 

৫।  Dc-cwiPvjK, wnmve bvtMÄ wnmve Awdm 29/11/1998 28/03/2001 

৬।  Dc-cwiPvjK,wnmve  wnmve wefvM, XvKv 29/03/2001 25/12/2002 

৭।  Et Dc-cwiPvjK,wnmve  wnmve wefvM, XvKv 26/12/2002 31/12/2004 

৮।  hyM¥-cwiPvjK(Pt `t),A_©  A_© wefvM, XvKv 01/01/2005 20/06/2005 

৯।  hyM¥-cwiPvjK,A_© A_© wefvM, XvKv 21/06/2005 31/12/2005 

১০।  cwiPvjK (Pt `vt),A_© A_© wefvM, XvKv 01/01/2006 03/07/2007 

১১।  cwiPvjK , A_© A_© wefvM, XvKv 04/07/2007 28/06/2009 

১২।  cwiPvjK , wnmve wnmve wefvM, XvKv 29/06/2009 12/09/2009 

১৩।  cwiPvjK , A_© A_© wefvM, XvKv 13/09/2009 12/12/2010 

১৪।  cwiPvjK , A_© Mfxi mgy`ª e›`i †mj(†cÖl‡b) 13/12/2010 20/10/2012 

১৫। সরচব(অরতঃদাঃ) সরচবালয় রবভাগ ২৯-০৯-২০১৪ ২১-০৩-২০১৫ 

১৬। পরিচালক,রিসাব wnmve wefvM, XvKv ২১-১০-২০১২ িতত অদ্যাবরি 

 



 

পরিচালক (রিিীক্ষা) বিআইডবিউটিএ-এর প্রোফোইল 

 দোপ্তবরক তথ্য 

ব্যোচ/আইবড নম্বর : 000525 

চোকুরীতত প্ োগদোতনর তোবরখ : ২৬/১১/১৯৯৫ 

প্ োগদোনকোলীন পদিী : সহকািী পরিচালক(অর্ থ/রহসাব/রিিীক্ষা) 

প্েবলতফোন নম্বর : ০২-৯৫৮৮৪৪৯ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৯৬৮৩৯০০০৯ 

নো ঃ জনোি প্ োঃ বিবিকুর রহ োন ফযোক্স নম্বর :  

পদিীঃ পবরচোলক(বনরীক্ষো) ই-প্ ইল নম্বর : biwtaaudit@yahoo.com 

ব্যবিগত তথ্য 

জন্ম তোবরখ : ১১/০৬/১৯৬৫     অিির গ্রহতনর তোবরখ : ১০/০৬/২০২৪ 

বিিোবহক অিস্থো : বিিোবহত। স্থোয়ী ঠিকোনোঃ 

িতত োন ঠিকোনো : cwiPvjK(রিিীক্ষা),বনরীক্ষো বিভোগ,বিআইডবিউটিএ,৯  

তলো, বিআইডবিউটিএ ভিন, ১৪১-১৪৩, বতবিল,িো/এ, 

ঢোকো-১০০০। 

গ্রো                 :   প্িোনোর চর 

প্পোষ্ট অবফি      :   প্গোবিন্দপুর 

উপতজলো          :   প্ ঘনো 

প্জলো               : কুব ল্লো । প্েবলতফোন নম্বর :  

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৭১৩০৭৬৫৬৪ ই-প্ ইল নম্বর : biwtaaudit@yahoo.com 

িোড গ্রুপ : A(+) বনজ প্জলো : কুব ল্লো । 

বিক্ষোগত প্ োগ্যতোর বিিরণঃ 

ক্রঃনং পরীক্ষোর নো  গ্রুপ/বিষয় প্িোড ত/বিশ্ব বিদ্যোলয় রোপ্ত বিভোগ/প্েণী/বজবপএ/বিবজবপএ 

১। এিএিবি ক োি ত ঢোকো প্িোড ত ২য় বিভোগ 

২। এইচএিবি ক োি ত ঢোকো প্িোড ত ২য় বিভোগ 

৩। বি,ক (অনোি ত) অর্ ত ঢোকো বিশ্ব বিদ্যোলয় ২য় প্েণী 

৪। এ ,ক  অর্ ত ঢোকো বিশ্ব বিদ্যোলয় ২য় প্েণী 

ক তজীিন িংক্রোন্ত তথ্যঃ 

িতত োন পতদ প্ োগদোতনর তোবরখ : ০৬/০১/২০১৫ 

িি ততিষ পতদোন্নবতর তোবরখ : ২৯/১০/২০১০ 

ক তজীিন বৃত্তোন্তঃ 

ক্রঃনং পদিী ক তস্থল ি য়কোল 

শুরুর তোবরখ প্িষ তোবরখ 

১। সহঃ পররঃ রিরীক্ষা  রিরীক্ষা রিভাগ (ঢাকা) ২৬/১১/১৯৯৫ ৩০/০১/১৯৯৬ 

২। সহঃ পররঃ রহসাি রসরাজগঞ্জ রহসাি অরিস ০১/০২/১৯৯৬ ১৮/০২/১৯৯৭ 

৩। সহঃ পররঃ রহসাি চট্রগ্রাম রহসাি অরিস ২২/০২/১৯৯৭ ২১/০৬/১৯৯৮ 

৪। সহঃ পররঃ রহসাি আররচা রহসাি অরিস ২৩/০৬/১৯৯৮ ০৭/০২/২০০১ 

৫। উপ-পররঃ রহসাি আররচা রহসাি অরিস ০৮/০২/২০০১ ০২/০৪/২০০১ 

৬। উপ-পররঃ রহসাি িারায়িগঞ্জ রহসাি অরিস ০৮/০৪/২০০১ ২৪/০১/২০০৫ 

৭। উপ-পররচালক রিরীক্ষা  রিরীক্ষা রিভাগ (ঢাকা) ২৬/০১/২০০৫ ১৮/০৫/২০০৫ 

৮। উপ-পররঃ রহসাি রহসাি রিভাগ (ঢাকা) ১৯/০৫/২০০৫ ৩১/১২/২০০৫ 

৯। উঃ উপ পঃ রহঃ/যুগ্ম পররঃ রহঃ(ভাঃ) রহসাি রিভাগ (ঢাকা) ০১/০১/২০০৬ ০৬/০৫/২০০৮ 

১০। যুগ্ম পররচালক অর্ থ অর্ থ রিভাগ (ঢাকা) ০৭/০৫/২০০৮ ২৭/১০/২০০৮ 

১১। পররচালক রিরীক্ষা (চঃদাঃ) রিরীক্ষা রিভাগ ২৮/১০/২০০৮ ২৮/১০/২০১০  

১২। পররচালক রিরীক্ষা রিরীক্ষা রিভাগ ২৯/১০/২০১০ ১০/০৬/২০১২ 

১৩। পররচালক রহসাি রহসাি রিভাগ ১১/০৬/২০১২ ২০/১০/২০১২ 

১৪। পররচালক রিরীক্ষা রিরীক্ষা রিভাগ ২১/১০/২০১২ ০৬/০৫/২০১৩ 

১৫। পবরচোলক বহিোি রহসাি রিভাগ ০৭/০৫/২০১৩ ০৫/০১/২০১৫ 

১৬ পবরচোলক বনরীক্ষো রিরীক্ষা রিভাগ ০৬/০১/২০১৫ হতত অদ্যোিবি 

 



 

পরিচালক (অর্ থ) বিআইডবিউটিএ-এর প্রোফোইল 

 দোপ্তবরক তথ্য 

ব্যোচ/আইবড নম্বর : 001718 

চোকুরীতত প্ োগদোতনর তোবরখ : 12-04-1995 ররিঃ 

প্ োগদোনকোলীন পদিী : সহকািী পরিচালক(রহসাব) 

প্েবলতফোন নম্বর : ০২-৯৫৫২৩৯১ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৯৬৮৩৯০০১৩ 

নো ঃ জনোি প্গোপোল চন্দ্র সোহো ফযোক্স নম্বর : ৯৫৮৬০৮৯ 

পদিীঃ পবরচোলক(অর্ থ) ই-প্ ইল নম্বর : director.finance.biwta@gmail.com 

ব্যবিগত তথ্য 

জন্ম তোবরখ : 19/10/1968     অিসর গ্রহতনর তোবরখ : 1৮/10/2027 

বিিোবহক অিস্থো : বিিোবহত। স্থোয়ী ঠিকোনোঃ 

িতথ োন ঠিকোনো : cwiPvjK(অর্ থ),অর্ থ বিভোগ,বিআইডবিউটিএ, ৯  তলো, 

বিআইডবিউটিএ ভিন, ১৪১-১৪৩, বতবিল,িো/এ, 

ঢোকো-১০০০। 

গ্রো                 :   ভোাংগো িোজোর 

প্পোষ্ট অবফস      :   ভোাংগো 

উপতজলো          :   ভোাংগো 

প্জলো               : ফবরদপুর। প্েবলতফোন নম্বর : ০২-৯৫৫২৩৯১ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৯৬৮৩৯০০১৩ ই-প্ ইল নম্বর : gsha742@gmail.com 

িোড গ্রুপ : A(+) বনজ প্জলো : ফবরদপুর। 

বিক্ষোগত প্ োগ্যতোর বিিরণঃ 

ক্রঃনাং পরীক্ষোর নো  গ্রুপ/বিষয় প্িোড থ/বিশ্ব বিদ্যোলয় রোপ্ত বিভোগ/প্েণী/বজবপএ/বসবজবপএ 

১। এসএসবস ক োস থ ঢোকো প্িোড থ ২য় বিভোগ 

২। এইচএসবস ক োস থ ঢোকো প্িোড থ ২য় বিভোগ 

৩। বি,ক  ব্যিস্থোপনো জগন্নোর্ বিশ্ব বিদ্যোলয় ২য় প্েণী 

৪। এ ,ক  ব্যিস্থোপনো জগন্নোর্ বিশ্ব বিদ্যোলয় ২য় প্েণী 

ক থজীিন সাংক্রোন্ত তথ্যঃ 

িতথ োন পতদ প্ োগদোতনর তোবরখ : 0১-0২-2015 

সি থতিষ পতদোন্নবতর তোবরখ : 0১-0২-2015 

ক থজীিন বৃত্তোন্তঃ 

ক্রঃনাং পদিী ক থস্থল স য়কোল 

শুরুর তোবরখ প্িষ তোবরখ 

১। mnKvix cwiPvjK wnmve wefvM, XvKv 04/12/1995 04/06/1996 

২। mnKvix cwiPvjK wnmve `ßi, PÆMÖvg 05/06/1996 08/০3/1997 

৩। mnKvix cwiPvjK wnmve wefvM, m`iNvU 09/03/1997 07/02/2001 

৪। Dc cwiPvjK wnmve wefvM, m`iNvU 08/02/2001 17/03/2001 

৫। Dc-cwiPvjK wnmve `ßi, Lyjbv 18/03/2001 22/10/2005 

৬। Dc-cwiPvjK A_©© wefvM,XvKv 23/10/2005 09/05/2006 

৭। Dc-cwiPvjK wnmve wefvM, XvKv 10/05/2006 04/10/2006 

৮। hyM¥ cwiPvjK wnmve wefvM, XvKv| 05/10/2006 06/12/2008 

৯। AwZwi³ cwiPvjK (fvt) wnmve wefvM, XvKv| 07/12/2008 05/01/2009 

১০। AwZwi³ cwiPvjK wnmve wefvM, XvKv 06/01/2009 31/01/2009 

১১। AwZwi³ cwiPvjK A_© wefvM, XvKv 01/02/2009 28/06/2009 

১২। cwiPvjK A_©© (Pt`vt) A_© wefvM, XvKv 29/06/2009 12/09/2009 

১৩। AwZwi³ cwiPvjK  wnmve wefvM, XvKv| 13/09/2009 01/12/2010 

১৪। cwiPvjK wnmve(fvt) wnmve wefvM, XvKv 02/12/2010 20/05/2012 

১৫। AwZwi³ cwiPvjK  wnmve wefvM, XvKv| 21/05/2010 17/09/2012 

১৬। cwiPvjK, wnmve (fvt) রহসাব wefvM, XvKv 18/09/2012 10/11/2012 

১৭। AwZwi³ cwiPvjK  wnmve wefvM, XvKv 11/11/2012 05/01/2015 

১৮। cwiPvjK, অর্ থ (ভািঃ) A_© wefvM, XvKv 06/01/2015 31/01/2015 

১৯। cwiPvjK, A_©©  A_© wefvM, XvKv 01/02/2015 হতে অদ্যাবরি। 

 



প্রধান প্রক ৌশলী(মেরিন) রিআইডরিউটিএ-এি মপ্রাফাইল 

 দাপ্তরি  তথ্য 

ব্যাচ/আইরড নম্বি : 002172 

চাকুিীকত ম াগদাকনি তারিখ : ২১-০৭-১৯৮৬ 

ম াগদান ালীন পদিী : সহকারী প্রককৌশলী(ন ৌ-স্াাঃ) 

মেরলকফান নম্বি : ০২-৯৫৫৩৫৫৮ 

মোিাইল মফান নম্বি : ০১৯৬৮৩৯০০৬ 

নােঃ জনাি হাসান োহমুদ তাকি  ফযাক্স নম্বি : - 

পদিীঃ প্রধান প্রক ৌশলী(মেরিন) ই-মেইল নম্বি : tarekbiwta@gmail.com 

ব্যরিগত তথ্য 

জন্ম তারিখ : 25-12-1961     অিসি গ্রহকনি তারিখ : 25-12-2020 

বিিারহ  অিস্থা : রিিারহত। স্থায়ী ঠি ানাঃ 

িততোন ঠি ানা : প্রধান প্রক ৌশলী(মেরিন),এেএেই রিভাগ, ৩য় তলা 

রিআইডরিউটিএ ভিন, ১৪১-১৪৩,েরতরিল,িা/এ, 

ঢা া-১০০০। 

২/৬,লালোটিয়া,ি -এফ,লালোটিয়া,  

ঢা া-১২০৭। 

মেরলকফান নম্বি : ০২-৯৫৫৩৫৫৮ 

মোিাইল মফান নম্বি : ০১৯৬৮৩৯০০৬ ই-মেইল নম্বি : tarekbiwta@gmail.com 

িাড গ্রুপ : B(+) রনজ মজলা : ঢা া । 

রশক্ষাগত ম াগ্যতাি রিিিণঃ 

ক্রঃনং পিীক্ষাি নাে গ্রুপ/রিষয় মিাড ত/রিশ্ব রিদ্যালয় প্রাপ্ত রিভাগ/মেণী/রজরপএ/রসরজরপএ 

১। এসএসরস রিজ্ঞান ঢা া মিাড ত ১ে রিভাগ 

২। এইচএসরস রিজ্ঞান ঢা া মিাড ত ২য় রিভাগ 

৩। রিএসরস ইরিরনয়ারিং Naval 
Architechture 

BUET ২য় মেণী 

৪। এেএসরস ইরিরনয়ারিং রশপ প্রডা শন 

 মে কনালরজ 

University of 

Strathclyde 

Glasgow.UK. 

১ে মেণী 

 ে তজীিন সংক্রান্ত তথ্যঃ 

িততোন পকদ ম াগদাকনি তারিখ : ০6/০২/২০১3 

সি তকশষ পকদান্নরতি তারিখ : 17/11/2004   

 ে তজীিন বৃত্তান্তঃ 

ক্রঃনং পদিী  ে তস্থল সেয় াল 

শুরুি তারিখ মশষ তারিখ 

১। mnKvix cÖ‡KŠkjx(†bŠ-¯’vt)  ারি  ও মনৌ-প্রক ৌশল রিভাগ,ঢা া ২১/০৭/১৯৮৬ ১১/০২/১৯৯২ 

২। wbe©vnx cª‡KŠkjx(†bŠ-¯’vt)  ারি  ও মনৌ-প্রক ৌশল রিভাগ,ঢা া ১২/০২/১৯৯২ ২২/০২/১৯৯৭ 

৩। ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx মনৌ- ািখানা,িরিশাল(মপ্রষকন:মনৌপে) ২৩/০২/১৯৯৭ ০৩/০৫/২০০০ 

৪। ব্যিস্থাপ (ভািপ্রাপ্ত)/উপ-ব্যিস্থাপ / 

উপ-প্রধান প্রক ৌশলী(মেরিন) 

মনৌ- ািখানা,  ারি  ও মনৌ-প্রক ৌশল রিভাগ 

িরিশাল 

০৪/০৫/২০০০ ০৭/০১/২০০১ 

৫। উপ-ব্যিস্থাপ /Dc-cÖavb cÖ‡KŠkjx 

(†gwib) 

 ারি  ও মনৌ-প্রক ৌশল রিভাগ,ঢা া। ০৮/০১/২০০১ ২৭/০৩/২০০২ 

৬। Dc-cÖavb cÖ‡KŠkjx (†gwib)  ারি  ও মনৌ-প্রক ৌশল রিভাগ,ঢা া। ২৮/০৩/২০০২ ১৬/১১/২০০৪ 

৭। cÖavb cÖ‡KŠkjx (†gwib)  ারি  ও মনৌ-প্রক ৌশল রিভাগ,ঢা া। ১৭/১১/২০০৪ ০৬/০৫/২০০৭ 

৮। পরিচাল (ইএন্ডএে) চট্টগ্রাে িন্দি  র্ততপক্ষ,চট্টগ্রাে। ০৭/০৫/২০০৭ ১৯/০৯/২০০৭ 

৯। cÖavb cÖ‡KŠkjx (†gwib)  ারি  ও মনৌ-প্রক ৌশল রিভাগ,ঢা া। ২০/০৯/২০০৭ ২৫/০১/২০১২ 

১০। cÖavb cÖ‡KŠkjx (মেরজং) মেরজং রিভাগ,ঢা া। ২৬/০১/২০১২ ১৭/১১/২০১২ 

১১। cÖavb cÖ‡KŠkjx(পুি) প্রক ৌশল রিভাগ,ঢা া। ১৮/১১/২০১২ ০৫/০২/২০১৩ 

১২। cÖavb cÖ‡KŠkjx (†gwib)  ারি  ও মনৌ-প্রক ৌশল রিভাগ,ঢা া। ০৬/০২/২০১৩ হকে অদ্যাবধি 

 



 

cÖavb cÖ‡KŠkjx (†WªwRs) বিআইডবিউটিএ-এর প্রোফোইল 

 দোপ্তবরক তথ্য 

ব্যোচ/আইবড নম্বর : 002732 

চোকুরীতত প্ োগদোতনর তোবরখ : 31-07-1986 

প্ োগদোনকোলীন পদিী : mnKvix cÖ‡KŠkjx(†bŠ-¯’vt) 

প্েবলতফোন নম্বর : ৯৫৫২১২৭ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৫৫১২২৯৯৭৭ 

নো ঃ জনোি প্ োঃ আিদুল  বতন ফযোক্স নম্বর :  

পদিীঃ রধোন রতকৌশলী (প্েবজিং) ই-প্ ইল নম্বর : mamatin77@gmail.com 

ব্যবিগত তথ্য 

জন্ম তোবরখ : 01-07-1962     অিসর গ্রহতনর তোবরখ : 30-06-2021 

বিিোবহক অিস্থো : বিিোবহত। স্থোয়ী ঠিকোনোঃ 

িতত োন ঠিকোনো : cÖavb cÖ‡KŠkjx (†WªwRs), প্েবজিং বিভোগ, ৭  তলো, 

বিআইডবিউটিএ ভিন, ১৪১-১৪৩,  বতবিল,িো/এ, 

ঢোকো-১০০০। 

গ্রো                 :   কোবশ পুর 

প্পোষ্ট অবফস      :   করোডোঙ্গী 

থোনো               :   কততোয়োলী 

প্জলো              :   w`bvRcyi । প্েবলতফোন নম্বর : ৫৮৩১৫৮৪৭ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৫৫১২২৯৯৭৭ ই-প্ ইল নম্বর : mamatin77@gmail.com 

িোড গ্রুপ : B(+) বনজ প্জলো : w`bvRcyi । 

বশক্ষোগত প্ োগ্যতোর বিিরণঃ 

ক্রঃনিং পরীক্ষোর নো  গ্রুপ/বিষয় প্িোড ত/বিশ্ব বিদ্যোলয় রোপ্ত বিভোগ/প্েণী/বজবপএ/বসবজবপএ 

১। এসএসবস বিজ্ঞোন রোজশোহী প্িোড ত ১  বিভোগ 

২। এইচএসবস বিজ্ঞোন রোজশোহী প্িোড ত ১  বিভোগ 

৩। 
we,Gmwm,BwÄwbqvwis 

Naval Architechture & 

Marine Engineering 
িোিংলোতদশ রতকৌশল 

বিশ্ববিদ্যোলয় (বুতয়ে) 
১  প্েণী 

ক তজীিন সিংক্রোন্ত তথ্যঃ 

িতত োন পতদ প্ োগদোতনর তোবরখ : 07/02/2013 

সি ততশষ পতদোন্নবতর তোবরখ : 15-07-2007 

ক তজীিন বৃত্তোন্তঃ 

ক্রঃনিং পদিী ক তস্থল 
স য়কোল 

শুরুর তোবরখ প্শষ তোবরখ 

১। mnKvix cÖ‡KŠkjx(†bŠ-¯’vt) ewikvj(Gg.Gg.B) 31-07-1986 07-05-1991 

২। mnKvix cÖ‡KŠkjx(†bŠ-¯’vt) XvKv(Gg.Gg.B) 08-05-1991 14-10-1995 

৩। wbe©vnx cª‡KŠkjx(hvwš¿K) XvKv(Gg.Gg.B) 15-10-1995 21-06-2002 

৪। ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx(hvwš¿K) †WªwRs wefvM,XvKv 22-06-2002 12-03-2004 

৫। Dc-cÖavb cÖ‡KŠkjx(†gwib)(Pt`vt) †WªwRs wefvM,XvKv 13-03-2004 18-06-2005 

৬। Dc-cÖavb cÖ‡KŠkjx(†gwib) †WªwRs wefvM,XvKv 19-06-2005 07-01-2006 

৭। cÖavb cÖ‡KŠkjx(†WªwRs)(Pt`vt) †WªwRs wefvM,XvKv 08-01-2006 14-07-2007 

৮। cÖavb cÖ‡KŠkjx(†WªwRs) †WªwRs wefvM,XvKv 15-07-2007 28-01-2012 

৯। cÖavb cÖ‡KŠkjx(‡gwib) XvKv(Gg.Gg.B) 29-01-2012 06-02-2013 

১০। cÖavb cÖ‡KŠkjx(†WªwRs) †WªwRs wefvM,XvKv 07-02-2013 হতত অদ্যোিবধ 

 



 

cÖavb cÖ‡KŠkjx(পুর) বিআইডবিউটিএ-এর প্রোফোইল 

 দোপ্তবরক তথ্য 

ব্যোচ/আইবড নম্বর : 000243 

চোকুরীতত প্ োগদোতনর তোবরখ : 13/01/১৯90 

প্ োগদোনকোলীন পদিী : mnKvix cÖ‡KŠkjx(cyi) 

প্েবলতফোন নম্বর : ৯৫৫৬০৭০ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৭১১২৬৯৭০৬ 

নো ঃ জনোি প্ োঃ  বিদুল ইসলো  ফযোক্স নম্বর : - 

পদিীঃ রধোন রতকৌশলী(পুর) ই-প্ ইল নম্বর : mohidulbiwta@gmail.com 

ব্যবিগত তথ্য 

জন্ম তোবরখ : 16/12/১৯66     অিসর গ্রিতনর তোবরখ : 1৫/12/২০25 

বিিোবিক অিস্থো : বিিোবিত। স্থোয়ী ঠিকোনোঃ 

িতত োন ঠিকোনো : cÖavb cÖ‡KŠkjx(পুর) প্রক ৌশল বিভোগ,৭  তলো, 

বিআইডবিউটিএ ভিন, ১৪১-১৪৩,  বতবিল,িো/এ, 

ঢোকো-১০০০। 

প্জলো               :   যকশোর । প্েবলতফোন নম্বর :  

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৭১১২৬৯৭০৬ ই-প্ ইল নম্বর : mohidulbiwta@gmail.com 

িোড গ্রুপ : AB(+) বনজ প্জলো : যকশোর । 

বশক্ষোগত প্ োগ্যতোর বিিরণঃ 

ক্রঃনং পরীক্ষোর নো  গ্রুপ/বিষয় প্িোড ত/বিশ্ব বিদ্যোলয় রোপ্ত বিভোগ/প্েণী/বজবপএ/বসবজবপএ 

১। এসএসবস বিজ্ঞোন  তশোর প্িোড ত ১  বিভোগ 

২। এইচএসবস বিজ্ঞোন  তশোর প্িোড ত ১  বিভোগ 

৩। we.Gm.wm. BwÄwbqvwis বসবভল 

BwÄwbqvwis 

খুলনো রযুবি ও রতকৌশল 

বিশ্ববিদ্যোলয় 

২য় প্েণী 

ক তজীিন সংক্রোন্ত তথ্যঃ 

িতত োন পতদ প্ োগদোতনর তোবরখ : 13/04/২০17 

সি ততশষ পতদোন্নবতর তোবরখ : 13/04/২০17 

ক তজীিন বৃত্তোন্তঃ 

ক্রঃনং পদিী ক তস্থল স য়কোল 

শুরুর তোবরখ প্শষ তোবরখ 

১। mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi)  cÖavb cÖ‡KŠkjxi `ßi 13/01/১৯90 ০২/০২/১৯৯০ 

২। mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi)  ‡WªwRs wefvM 03/02/১৯90 2৭/02/১৯93 

৩। mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi)  ewikvj wWwfkb 28/02/১৯93 2৪/01/১৯96 

৪। mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi)  PÆMÖvg wWwfkb 25/01/১৯96 2৭/01/২০01 

৫। mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi)  XvKv wWwfkb 28/01/২০01 1৩/07/২০03 

৬। mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi)  bvivqbMÄ wWwfkb 14/07/২০03 1৭/07/২০05 

৭। mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi)  ewikvj wWwfkb 18/07/২০05 2২/07/২০06 

৮। wbe©vnx cÖ‡KŠt (cyi)  ewikvj wWwfkb 23/07/২০06 0৬/09/২০08 

৯। wbe©vnx cÖ‡KŠt (cyi) ‡WªwRs wefvM 07/09/২০08 1৫/01/২০11 

১০। ZË¡veavqK cÖ‡KŠt (cyi) cIb mv‡K©j 16/01/২০11 0৬/10/২০12 

১১। ZË¡veavqK cÖ‡KŠt (cyi) XvKv mv‡K©j 07/10/২০12 2৪/03/২০15 

১২। Dc-cÖavb cÖKŠkjx (cyi) cÖ‡KŠkj wefvM 25/03/২০15 3০/12/২০15 

১৩। cÖavb cÖKŠkjx (cyi) fvt cÖ‡KŠkj wefvM 31/12/২০15 2৫/01/২০16 

১৪। cÖavb cÖ‡KŠkjx (cyi) Pt `vt cÖ‡KŠkj wefvM 26/01/২০16 1২/04/২০17 

১৫। cÖavb cÖKŠkjx (cyi) cÖ‡KŠkj wefvM 13/04/২০17 হকে অদ্যোবধি 

 

 

গ্রো                  :   পটুয়াখোলী 
প্পোষ্ট অবফস       :   িোলুন্ডো 
উপতজলো           :   শোশোত



 

cwiPvjK(†bŠ-mIc) বিআইডবিউটিএ-এর প্রোফোইল 

 দোপ্তবরক তথ্য 

ব্যোচ/আইবড নম্বর : 003293 

চোকুরীতত প্ োগদোতনর তোবরখ : 27/07/১৯92 

প্ োগদোনকোলীন পদিী : mnKvix cwiPvjK(Rwic) 

প্েবলতফোন নম্বর : ০২-৯৫৫০৯১৮ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৭১৬০২৬৭০৪ 

নো ঃ জনোি †gvt kvnRvnvb ফযোক্স নম্বর : ৮৮০-০২-৯৫৮০৮৩৪ 

পদিীঃ cwiPvjK(†bŠ-mIc) ই-প্ ইল নম্বর : Shahjahan.dcp@gmail.com 

ব্যবিগত তথ্য 

জন্ম তোবরখ : 01/01/১৯67     অিসর গ্রহতনর তোবরখ : 01/01/২০26 

বিিোবহক অিস্থো : বিিোবহত। স্থোয়ী ঠিকোনোঃ 

িতত োন ঠিকোনো : cwiPvjK(†bŠ-mIc), †bŠ-mIc বিভোগ,১০  তলো, 

বিআইডবিউটিএ ভিন,১৪১-১৪৩, বতবিল,িো/এ, 

ঢোকো-১০০০। 

গ্রো                 :    

প্পোষ্ট অবফস      : 

উপতজলো          : 

প্জলো               : ‡dYx । প্েবলতফোন নম্বর : - 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৭১৬০২৬৭০৪ ই-প্ ইল নম্বর : Shahjahan.dcp@gmail.com 

িোড গ্রুপ : O(+) বনজ প্জলো : ‡dYx । 

বিক্ষোগত প্ োগ্যতোর বিিরণঃ 

ক্রঃনং পরীক্ষোর নো  গ্রুপ/বিষয় প্িোড ত/বিশ্ব বিদ্যোলয় রোপ্ত বিভোগ/প্েণী/বজবপএ/বসবজবপএ 

১। এসএসবস বিজ্ঞোন কুব ল্লো প্িোড ত ১  বিভোগ 

২। এইচএসবস বিজ্ঞোন কুব ল্লো প্িোড ত ২য় বিভোগ 

৩। weGmসি(অনাি স) ভূ-প্গোল জোহোঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যোলয় ২য় প্েণী 

৪। GgGmwm ভূ-প্গোল জোহোঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যোলয় ২য় প্েণী 

ক তজীিন সংক্রোন্ত তথ্যঃ 

িতত োন পতদ প্ োগদোতনর তোবরখ : ৩০/07/২০১৭ 

সি ততিষ পতদোন্নবতর তোবরখ : 01/05/২০16 

ক তজীিন বৃত্তোন্তঃ 

ক্রঃনং পদিী ক তস্থল স য়কোল 

শুরুর তোবরখ প্িষ তোবরখ 

১। mnKvix cwiPvjK(Rwic) nvB‡WªvMÖvdx wefvM, XvKv 27/07/92 23/07/97 

২। Dc-cwiPvjK(†bŠ-mIc) XvKv 24/07/92 20/12/97 

৩। Dc-cwiPvjK(†bŠ-mIc) Lyjbv 21/12/97 29/10/99 

৪। Dc-cwiPvjK(†bŠ-mIc) m`iNvU 02/11/99 28/05/03 

৫। D×©Zb Dc-cwiPvjK(KgvÛvi) aªæeZviv RvnvR(PÆMÖvg) 29/05/03 22/12/03 

৬। D×©Zb Dc-cwiPvjK(†bŠ-mIc) m`iNvU 23/12/03 15/01/07 

৭। D×©Zb Dc-cwiPvjK(†bŠ-mIc) ewikvj 16/01/07 10/04/2010 

৮। hyM¥-cwiPvjK(†bŠ-mIc) Pvu`cyi 11/04/2010 12/01/14 

৯। hyM¥-cwiPvjK(†bŠ-mIc) m`iNvU 13/01/14 08/07/15 

১০। AwZt cwiPvjK(‡gwib) প্নৌ-সওপ বিভোগ,ঢোকো 09/07/2015 31/04/2016 

১১। cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) প্নৌ-সওপ বিভোগ,ঢোকো 01/05/2016 29/07/17 

১২। cwiPvjK প্নৌ-সওপ বিভোগ,ঢোকো 30/07/2017 হতে  অদ্যাবসি 

 



 

cwiPvjK(পরিকল্পনা)বিআইডবিউটিএ-এর প্রোফোইল 

 দোপ্তবরক তথ্য 

ব্যোচ/আইবড নম্বর : 001087 

চোকুরীতত প্ োগদোতনর তোবরখ : 06-12-1992 

প্ োগদোনকোলীন পদিী : সহকািী পরিচালক(পরিকল্পনা) 

প্েবলতফোন নম্বর : 9563188 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : 01713034638 

নো ঃ জনোি জোতেদ আতনোয়োর ফযোক্স নম্বর :  

পদিীঃ পবরচোলক(পবরকল্পনো) ই-প্ ইল নম্বর : dpl.biwta@gmail.com 

ব্যবিগত তথ্য 

জন্ম তোবরখ : 02-03-1965     অিসর গ্রহতনর তোবরখ : 02-03-2024 

বিিোবহক অিস্থো : বিিোবহত। স্থোয়ী ঠিকোনোঃ 

িতত োন ঠিকোনো : cwiPvjK(পরিকল্পনা) পরিকল্পনা বিেোগ,৩য় তলো, 

বিআইডবিউটিএ েিন,১৪১-১৪৩,  বতবিল,িো/এ, 

ঢোকো-১০০০। 

গ্রো                 :  ১০/আই,িনোনী 

প্পোষ্ট অবফস      : িনোনী,ঢোকো। 

উপতজলো          : িনোনী,ঢোকো। 

প্জলো               : XvKv । প্েবলতফোন নম্বর : 9563188 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : 01713034638 ই-প্ ইল নম্বর : dpl.biwta@gmail.com 

িোড গ্রুপ : O(+) বনজ প্জলো : XvKv । 

বিক্ষোগত প্ োগ্যতোর বিিরণঃ 

ক্রঃনং পরীক্ষোর নো  গ্রুপ/বিষয় প্িোড ত/বিশ্ব বিদ্যোলয় রোপ্ত বিেোগ/প্েণী/বজবপএ/বসবজবপএ 

১। এসএসবস বিজ্ঞোন ঢোকো প্িোড ত ২য় বিেোগ 

২। এইচএসবস বিজ্ঞোন ঢোকো প্িোড ত ২য় বিেোগ 

৩। we.Gm.wm.(অনোস ত) পরিসংখ্যান জোহোঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যোলয়। ২য় প্েণী 

৪। এ এসবস পরিসংখ্যান জোহোঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যোলয়। ২য় প্েণী 

ক তজীিন সংক্রোন্ত তথ্যঃ 

িতত োন পতদ প্ োগদোতনর তোবরখ : 03-07-2017 

সি ততিষ পতদোন্নবতর তোবরখ : 06-06-2010 

ক তজীিন বৃত্তোন্তঃ 

ক্রঃনং পদিী ক তস্থল স য়কোল 

শুরুর তোবরখ প্িষ তোবরখ 

১। mnKvix cwiPvjK cwiKíbv wefvM, XvKv 06-12-1992 30-11-1993 

২। mnKvix cwiPvjK/M‡elYv Kg©KZ©v ‡bŠ-cwienb gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv 01-12-1993 31-08-1994 

৩। mnKvix cwiPvjK cwiKíbv wefvM,XvKv 01-09-1994 15-01-2002 

৪। mnKvix cwiPvjK/mgš^q Kg©KZ©v ‡Pqvig¨v‡bi  `ßi, weAvBWweøwUG,XvKv 15-01-2002 13-07-2004 

৫। Dc-cwiPvjK/ mgš^q Kg©KZ©v ‡Pqvig¨v‡bi  `ßi, weAvBWweøwUG,XvKv 14-07-2004 13-12-2009 

৬। Dc-cwiPvjK  cwiKíbv wefvM, XvKv 14-12-2009 05-06-2010 

৭। hyM¥-cwiPvjK(EaŸ©Zb Dc-cwiPvjK) cwiKíbv wefvM, XvKv 06-06-2010 02-07-2017 

৮। পবরচোলক(পবরকল্পনো)        cwiKíbv wefvM, XvKv 03-07-2017 †_‡K  A`¨vewa 

 



 

cwiPvjK(nvB‡WªvMÖvwd)বিআইডবিউটিএ-এর প্রোফোইল 

 দোপ্তবরক তথ্য 

ব্যোচ/আইবড নম্বর : 001101 

চোকুরীতত প্ োগদোতনর তোবরখ : 15/07/1995 

প্ োগদোনকোলীন পদিী : সহকারী পররচালক(টাইড) 

প্েবলতফোন নম্বর : ০২-৯৫৫৩৫৫২ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৫৫২৪৫৬৫০১ 

নো ঃ জনোি সো সুন নোহোর ফযোক্স নম্বর : ৮৮-০২-৯৫৫১০৭২ 

পদিীঃ পবরচোলক (হোইতেগ্রোবফ)চঃদোঃ ই-প্ ইল নম্বর : shamsunnaher25@gamil.com 

ব্যবিগত তথ্য 

জন্ম তোবরখ : 23/07/১৯68     অিসর গ্রহতনর তোবরখ : 23/07/২০27 

বিিোবহক অিস্থো : বিিোবহত। স্থোয়ী ঠিকোনোঃ 

িতত োন ঠিকোনো : cwiPvjK(nvB‡WªvMÖvwd)(P:দা:) nvB‡WªvMÖvwd বিভোগ, 

১০  তলো,বিআইডবিউটিএ ভিন,  

১৪১-১৪৩,  বতবিল,িো/এ, ঢোকো-১০০০। 

িোড়ী নং-১১৩,প্লন-নং-০১, দবিণ খোন, দবিণ পোড়ো 

জোত   সবজদ প্রোড,দবিণ খোন(নদ তো পোড়ো),ঢোকো। 

প্েবলতফোন নম্বর : ০২-৯৫৫৩৫৫২ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : ০১৫৫২৪৫৬৫০১ ই-প্ ইল নম্বর : shamsunnaher25@gamil.com 

িোড গ্রুপ : AB(+) বনজ প্জলো : XvKv । 

বিিোগত প্ োগ্যতোর বিিরণঃ 

ক্রঃনং পরীিোর নো  গ্রুপ/বিষয় প্িোড ত/বিশ্ব বিদ্যোলয় রোপ্ত বিভোগ/প্েণী/বজবপএ/বসবজবপএ 

১। এসএসবস বিজ্ঞোন ঢোকো প্িোড ত ১  বিভোগ 

২। এইচএসবস বিজ্ঞোন ঢোকো প্িোড ত ২য় বিভোগ 

৩। বিএসবস পবরসংখ্যোন ঢোকো বিশ্ববিদ্যোলয় ১ম প্েণী 

৪। এ এসবস পবরসংখ্যোন ঢোকো বিশ্ববিদ্যোলয় ২য় প্েণী 

ক তজীিন সংক্রোন্ত তথ্যঃ 

িতত োন পতদ প্ োগদোতনর তোবরখ : 2২/০৮/২০১৮ 

সি ততিষ পতদোন্নবতর তোবরখ : 29/০৭/২০১৮ 

ক তজীিন বৃত্তোন্তঃ 

ক্রঃনং পদিী ক তস্থল স য়কোল 

শুরুর তোবরখ প্িষ তোবরখ 

১। mntcwiPvjK(UvBW) nvB‡WªvMÖvwd বিভোগ,ঢোকো 15/07/১৯95 21/11/২০03 

২। Dc-cwit(UvBW) nvB‡WªvMÖvwd বিভোগ,ঢোকো 22/11/২০03 06/07/২০08 

৩। Dt Dc-cwit(UvB)Pt `vt nvB‡WªvMÖvwd বিভোগ,ঢোকো 07/07/২০08 28/12/২০09 

৪। hyM¥-cwiPvjK(UvBW) nvB‡WªvMÖvwd বিভোগ,ঢোকো 29/12/২০09 28/07/২০18 

৫। AwZwi³ cwit (nvB:) nvB‡WªvMÖvwd বিভোগ,ঢোকো 29/07/২০18 21/08/২০18 

৬। cwiPvjK (nvB) P:`v: nvB‡WªvMÖvwd বিভোগ,ঢোকো 22/08/২০18 হতে অদ্যবরি 

 



 

cÖavb wPwKrmK বিআইডবিউটিএ-এর প্রোফোইল 

 দোপ্তবরক তথ্য 

ব্যোচ/আইবড নম্বর : 001355 

চোকুরীতত প্ োগদোতনর তোবরখ : 31/01/1995 

প্ োগদোনকোলীন পদিী : wPwKrmv Kg©KZ©v 

প্েবলতফোন নম্বর : ৯৫৬৪১৩৪ 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : 01৯৬৮৩৯০০১৭ 

নো ঃ ডোঃ  োদি চন্দ্র প্দিনোথ ফযোক্স নম্বর : ৮৮-০২-৯৫৫১০৭২ 

পদিীঃ রধোন বচবকৎসক ই-প্ ইল নম্বর : biwta@bttb.net.bd 

ব্যবিগত তথ্য 

জন্ম তোবরখ : 26/12/1966     অিসর গ্রহতনর তোবরখ : 25/12/2025 

বিিোবহক অিস্থো : বিিোবহত। স্থোয়ী ঠিকোনোঃ 

িতত োন ঠিকোনো : cÖavb wPwKrmK,বচবকৎসো বিভোগ,৪থ ত তলো, 

বিআইডবিউটিএ ভিন,১৪১-১৪৩,  বতবিল,িো/এ, 

ঢোকো-১০০০। 

গ্রো                 :   প্গোবিন্দপুর  

প্পোষ্ট অবফস      :   খোনসো ো 

উপতজলো          :   খোনসো ো 

প্জলো               :   w`bvRcyi। প্েবলতফোন নম্বর : - 

প্ োিোইল প্ফোন নম্বর : - ই-প্ ইল নম্বর : biwta@bttb.net.bd 

িোড গ্রুপ : O(-) বনজ প্জলো : w`bvRcyi। 

বিক্ষোগত প্ োগ্যতোর বিিরণঃ 

ক্রঃনং পরীক্ষোর নো  গ্রুপ/বিষয় প্িোড ত/বিশ্ব বিদ্যোলয় রোপ্ত বিভোগ/প্েণী/বজবপএ/বসবজবপএ 

১। এসএসবস বিজ্ঞোন রোজিোহী প্িোড ত ১  বিভোগ 

২। এইচএসবস বিজ্ঞোন রোজিোহী প্িোড ত ১  বিভোগ 

৩। GgweweGm - রোজিোহী প্ বডতকল কতলজ। পোি 

৪। এ বপএইচ - বনপস ,ঢোকো বিশ্ববিদ্যোলয় পোি 

৫। এ বিএ - িোংলোতদি উন্মুি বিশ্ববিদ্যোলয় পোি 

ক তজীিন সংক্রোন্ত তথ্যঃ 

িতত োন পতদ প্ োগদোতনর তোবরখ : 12/07/2015 

সি ততিষ পতদোন্নবতর তোবরখ : 12/07/2015 

ক তজীিন বৃত্তোন্তঃ 

ক্রঃনং পদিী ক তস্থল স য়কোল 

শুরুর তোবরখ প্িষ তোবরখ 

১। wPwKrmv Kg©KZ©v bvivqbMÄ 31/01/1995  12/04/1998 

২। wPwKrmv Kg©KZ©v XvKv 13/04/1998  17/10/2001 

৩। wPwKrmv Kg©KZ©v bvivqbMÄ 18/10/2001  29/01/2002 

৪। wPwKrmv Kg©KZ©v XvKv 30/01/2002  30/06/2005 

৫। wPwKrmv Kg©KZ©v wbcmg gnvLvjx, XvKv     01/07/2005  30/09/2006 

৬। wPwKrmv Kg©KZ©v XvKv 01/10/2006  07/11/2006 

৭। wPwKrmv Kg©KZ©v bvivqbMÄ 08/11/2006  21/05/2012 

৮। wPwKrmv Kg©KZ©v XvKv 22/05/2012 21/09/2013 

৯। Dc-cÖavb wPwKrmv Kg©KZ©v XvKv 22/09/2013  11/07/2015 

১০। cÖavb wPwKrmK XvKv 12/07/2015 n‡Z  A`¨ewa 

 



 

অধ্যক্ষ(ডিইডিটিডি) নারায়ণগঞ্জ,ডিআইিডিউটিএ-এর প্রাফাইল 

 দাপ্তডরক তথ্য 

ব্যাচ/আইডি নম্বর : 003079 

চাকুরীতত প্ াগদাতনর তাডরখ : 22/03/2016 

প্ াগদানকালীন িদিী : Aa¨ÿ 

প্েডলতফান নম্বর : 02-7661115 

প্ ািাইল প্ফান নম্বর : 01968390020 

না ঃ কযাতেন প্ াঃ শাহজাহান ফযাক্স নম্বর : - 

িদিীঃ অধ্যক্ষ ই-প্ ইল নম্বর :  captshahjahan28@gmail.com 

ব্যডিগত তথ্য 

জন্ম তাডরখ : 01/09/1973     অিির গ্রহতনর তাডরখ : 31/08/2032 

বিিাডহক অিস্থা : ডিিাডহত। স্থায়ী ঠিকানাঃ 

িতত ান ঠিকানা : Aa¨ÿ, wWBwcwUwm, 

bvivqYMÄ,ডিআইিডিউটিএ। 

Add Heritage Matbor Tower, Flat 
11G, 65 Zigatola, Dhaka-1209. 

প্েডলতফান নম্বর : 01715210945 

প্ ািাইল প্ফান নম্বর : 01715210945 ই-প্ ইল নম্বর : captshahjahan28@gmail.com 

িাি গ্রুি : A(+) ডনজ প্জলা : XvKv । 

ডশক্ষাগত প্ াগ্যতার ডিিরণঃ 

ক্রঃনং িরীক্ষার না  গ্রুি/ডিষয় প্িাি ত/ডিশ্ব ডিদ্যালয় রাপ্ত ডিভাগ/প্েণী/ডজডিএ/ডিডজডিএ 

১। এিএিডি ডিজ্ঞান কুড ল্লা প্িাি ত ১  ডিভাগ 

২। এইচএিডি ডিজ্ঞান ঢাকা ১  ডিভাগ 

৩। weGmসি প্নৌ-ডিজ্ঞান প্ ডরন একাতি ী 

(জাতীয় ডিশ্বডিদ্যালয়) 

২য় প্েণী 

৪। সিওসি(মাষ্টার মমসরনার) নটিক্যাল সিিংগাপুর পাশ 

৫। এযািভান্স ডিতলা া প্ ডরোই  

ট্র্রান্সতিাতে তশন 

সিিংগাপুর পসলটেক্সনক্ িাশ 

৬। এ এি িডরতিশ ডিজ্ঞান Stamford University. িাশ 

ক তজীিন িংক্রান্ত তথ্যঃ 

িতত ান িতদ প্ াগদাতনর তাডরখ : 22/03/2016 

িি ততশষ িতদান্নডতর তাডরখ : - 

ক তজীিন বৃত্তান্তঃ 

ক্রঃনং িদিী ক তস্থল ি য়কাল 

শুরুর তাডরখ প্শষ তাডরখ 

১। Aa¨ÿ wWBwcwUwm, bvivqYMÄ,ডিআইিডিউটিএ। 22/03/2016 হতত অদ্যাবসি 
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পরিচালক (আইরসটি)রিআইডরিউটিএ-এি প্রাফাইল 

 দাপ্তরিক তথ্য 

ব্যাচ/আইরড নম্বি : 000531 

চাকুিীতত প্ াগদাতনি তারিখ : 10/07/1996 

প্ াগদানকালীন পদিী : mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi) 

প্েরলতফান নম্বি : 02-9550870 

প্ ািাইল প্ফান নম্বি : 01968390492 

না ঃ জনাি িরকবুল ইসলা  তালুকদাি ফযাক্স নম্বি :  

পদিীঃ পরিচালক (অরতঃদাঃ) ই-প্ ইল নম্বি : dict@biwta.gov.bd 

ব্যরিগত তথ্য 

জন্ম তারিখ : 26/04/১৯70     অিসি গ্রহতনি তারিখ : 26/04/২০29 

বিিারহক অিস্থা : রিিারহত। স্থায়ী ঠিকানাঃ 

িতত ান ঠিকানা : পরিচালক (অরতঃদাঃ), আইসটি রিভাগ, ৩য় তলা 

রিআইডরিউটিএ ভিন, ১৪১-১৪৩, রতরিল,িা/এ, 

ঢাকা-১০০০। 

গ্রা   : ঘাোইল 

প্পাষ্ট অরফস : ঘাোইল 

উপতজলা  : ঘাোইল 

প্জলা  : UvsMvBj প্েরলতফান নম্বি :  

প্ ািাইল প্ফান নম্বি : 01711628044 ই-প্ ইল নম্বি : rislamrokon@gmail.com 

িাড গ্রুপ : A(+) রনজ প্জলা : UvsMvBj । 

রিক্ষাগত প্ াগ্যতাি রিিিণঃ 

ক্রঃনং পিীক্ষাি না  গ্রুপ/রিষয় প্িাড ত/রিশ্ব রিদ্যালয় রাপ্ত রিভাগ/প্েণী/রজরপএ/রসরজরপএ 

১। এসএসরস রিজ্ঞান ঢাকা প্িাড ত ১  রিভাগ 

২। এইচএসরস রিজ্ঞান ঢাকা প্িাড ত ১  রিভাগ 

৩। রিএসরস ইরিরনয়াি রসরভল 

ইরিরনয়ারিং 

িাজিাহী রতকৌিল ও রযুরি  

রিশ্বরিদ্যালয় 

১  প্েণী 

৪। এ রিএ এইচআিরড রড.এ.ইউ ১  প্েণী 

ক তজীিন সংক্রান্ত তথ্যঃ 

িতত ান পতদ প্ াগদাতনি তারিখ : ০১/০২/২০১৮ 

সি ততিষ পতদান্নরতি তারিখ : 13/10/2015   

ক তজীিন বৃত্তান্তঃ 

ক্রঃনং পদিী ক তস্থল স য়কাল 

শুরুি তারিখ প্িষ তারিখ 

১। mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi) cÖavb cÖ‡KŠkjx `ßi,রতকৌিল রিভাগ,ঢাকা 10/07/1996 30/08/1996 

২। mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi) XvKv wWwfkb,রতকৌিল রিভাগ,ঢাকা 01/09/1996 14/07/2003 

৩। mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi) cIb mv‡K©j,রতকৌিল রিভাগ,ঢাকা 15/07/2003 16/12/2003 

৪। wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (cyi) cIb mv‡K©j, রতকৌিল রিভাগ,ঢাকা 17/12/2003 11/11/2006 

৫। wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (cyi) XvKv wWwfkb, রতকৌিল রিভাগ,ঢাকা 12/11/2006 02/09/2008 

৬। wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (cyi) cIb mv‡K©j, রতকৌিল রিভাগ,ঢাকা 03/09/2008 09/01/2011 

৭। ZË¡eavqK cÖ‡KŠkjx (cyi) XvKv mv‡K©j, রতকৌিল রিভাগ,ঢাকা 10/01/2011 06/10/2012 

৮। ZË¡eavqK cÖ‡KŠkjx (cyi) ‡WªwRs wefvM,ঢাকা 07/10/2012 22/09/2013 

৯। ZË¡eavqK cÖ‡KŠkjx (cyi) cIb mv‡K©j, রতকৌিল রিভাগ,ঢাকা 23/09/2013 28/02/2015 

১০। Dc-cÖavb cÖ‡KŠkjx (cyi) cÖavb cÖ‡KŠkjx `ßi,রতকৌিল রিভাগ,ঢাকা 01/03/2015 12/10/2015 

১১। AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx (cyi) ‡WªwRs wefvM,ঢাকা 13/10/2015  n‡Z A`¨ewa 

১২। পরিচালক(অরতঃদাঃ)  আইরসটি রিভাগ,ঢাকা 01/02/2018  n‡Z A`¨ewa 

 



 

পরিচালক(ল্যান্ড এ্যান্ড এ্ষ্টেট) রিআইডরিউটিএ্-এ্ি প্রাফাইল 

 দাপ্তরিক তথ্য 

ব্যাচ/আইরড নম্বি : 000632 

চাকুিীষ্টত প্ াগদাষ্টনি তারিখ : 24-10-1992 

প্ াগদানকালীন পদিী : সহকারী সচিব/ সহকারী পচরিালক 

প্টরলষ্টফান নম্বি : 02-9564634 

প্ ািাইল প্ফান নম্বি : 019683900১৯ 

না ঃ জনাি মুহাম্মদ আবু জাফি হাওলাদাি ফযাক্স নম্বি : 9588566 

পদিীঃ পরিচালক(অরতঃদাঃ) ই-প্ ইল নম্বি : secretary@biwta.gov.bd 

ব্যরিগত তথ্য 

জন্ম তারিখ : 15/07/1963 অিসি গ্রহষ্টনি তারিখ : ১৫/০৭/২০২২ 

বিিারহক অিস্থা : রিিারহত। স্থায়ী ঠিকানাঃ 

িতত ান ঠিকানা : সরচি,রিআইডরিউটিএ্,৬ষ্ঠ তলা, রিআইডরিউটিএ্ ভিন 

১৪১-১৪৩, রতরিল,িা/এ্,ঢাকা-১০০০। 

 

গ্রা                  :    ফুলতলা 

প্পাে অরফস       :     াধিপাশা 

উপষ্টজলা           :    িাবুগঞ্জ 

প্জলা                :  িরিশাল। প্টরলষ্টফান নম্বি :  9128528 

প্ ািাইল প্ফান নম্বি : 01712096780 ই-প্ ইল নম্বি : abujafor6780@gmail.com 

িাড গ্রুপ : A(+) রনজ প্জলা : িরিশাল। 

রশক্ষাগত প্ াগ্যতাি রিিিণঃ 

ক্রর ক 

নং 

পিীক্ষাি না  গ্রুপ/রিষয় প্িাড ত/রিশ্ব রিদ্যালয় রাপ্ত রিভাগ/প্েণী/রজরপএ্/রসরজরপএ্ 

১। এ্সএ্সরস রিজ্ঞান  ষ্টশাি প্িাড ত ২য় রিভাগ 

২। এ্ইচএ্সরস রিজ্ঞান  ষ্টশাি প্িাড ত ২য় রিভাগ 

৩। রিএ্সরস(অনাস ত) গরণত জগন্নাথ রিশ্ব রিদ্যালয় ২য় প্েণী 

৪। এ্ এ্সরস গরণত ঢাকা রিশ্ব রিদ্যালয় ২য় প্েণী 

৫। রপএ্ইচরড - - - 

ক তজীিন সংক্রান্ত তথ্যঃ 

িতত ান পষ্টদ প্ াগদাষ্টনি তারিখ : 01/01/2020 

সি তষ্টশষ পষ্টদান্নরতি তারিখ : 24/02/২০16 

ক তজীিন বৃত্তান্তঃ 

ক্রঃনং পদিী ক তস্থল স য়কাল 

শুরুি তারিখ প্শষ তারিখ 

১। mnKvix mwPe (hvb) mwPevjq, XvKv 24/10/১৯92 ০8/11/১৯97 

২। mnvKix mwPe (cÖkv) cÖ‡KŠkj wefvM ০9/11/১৯97 ০2/11/১৯98 

৩। Dc-cwiPvjK eIc wefvM, XvKv ০2/11/১৯98 22/12/১৯98 

৪। e›`i Kg©KZ©v bvivqYMÄ b`x e›`i 23/12/১৯98 29/11/১৯99 

৫। e›`i Kg©KZ©v Pvu`cyi b`x e›`i 30/11/১৯99 ০7/০2/2000 

৬। e›`i Kg©KZ©v bvivqYMÄ b`x e›`i 08/02/২০00 ০5/০7/2001 

৭। Dc-mwPe (cÖkv) mwPevjq, XvKv 06/০7/২০01 ০1/০9/2002 

৮। e›`i Kg©KZ©v bvivqYMÄ b`x e›`i ০2/০9/2002 31/3/2003 

৯। Dc-cwiPvjK (cÖkv) eIc wefvM, XvKv 01/০4/২০03 31/11/২০05 

১০। D×©Zb Dc-cwiPvjK eIc wefvM, XvKv 01/12/২০05 15/০3/২০06 

১১। D×©Zb Dc- cwiPvjK µq I msi¶Y wefvM,XvKv 16/০3/২০06 27/০6/২০07 

১২। D×©Zb Dc- cwiPvjK XvKv b`x e›`i 28/০6/২০07 ০3/০4/২০08 

১৩। D×©Zb Dc- cwiPvjK eIc wefvM, XvKv 07/০4/২০08 ০6/০9/২০08 

১৪। D×©Zb Dc- cwiPvjK bvivqYMÄ b`x e›`i 07/০9/২০08 01/০2/২০10 

১৫। D×©Zb Dc- cwiPvjK eIc wefvM, XvKv 02/02/২০10 29/01/2011 

১৬। hyM¥-cwiPvjK (AwZwi³ cwiPvjK) (fvicÖvß) eIc wefvM, XvKv 30/01/২০11 21/12/2011 



১৭। AwZwi³ cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) mwPevjq 22/12/2011 24/08/২০14 

১৮। AwZwi³ cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) (AwZwi³ 

`vwqZ¡ †bŠ-wbUªv) 

e›`i I cwienb wefvM 25/08/2014 12/01/২০15 

১৯। AwZwi³ cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) mwPevjq 13/01/2015 04/01/২০16 

২০। AwZwi³ cwiPvjK mwPevjq 05/01/2016 15/02/2016 

২১। cwiPvjK µq I msi¶Y 16/02/2016 23/02/2016 

২২। cwiPvjK ‡bŠ-wbUªv wefvM 24/02/2016 31/12/2019 

২৩ cwiPvjK(AwZwi³ `vwqZ) ল্যান্ড এ্যান্ড এ্ষ্টেট wefvM 01/01/2020 হতে A`¨vewa 

 



 

অধ্যক্ষ(ডিইডিটিডি) বডিশাল,ডবআইিডিউটিএ-এি প্রাফাইল 

 দাপ্তডিক তথ্য 

ব্যাচ/আইডি নম্বি : 003089 

চাকুিীতত প্ াগদাতনি তাডিখ : ০৯/০৮/২০১৭ 

প্ াগদানকালীন িদবী : উিাধ্যক্ষ 

প্েডলতফান নম্বি : 0431-64086 

প্ াবাইল প্ফান নম্বি : ০১৭১১০৫৮৭১৪ 

না ঃ কযাতেন ডি এ এ  আলী প্িিা ফযাক্স নম্বি :  

িদবীঃ অধ্যক্ষ(ভািরাপ্ত) ই-প্ ইল নম্বি : deptcbarisal@gmail.com 

ব্যডিগত তথ্য 

িন্ম তাডিখ : ১৭/০৯/১৯৮২     অবিি গ্রহতনি তাডিখ : ১৬/০৯/২০৪১ 

বববাডহক অবস্থা : ডববাডহত। স্থায়ী ঠিকানাঃ 

বতত ান ঠিকানা : Aa¨ÿ(ভািরাপ্ত), wWBwcwUwm,বডিশাল,ডবআইিডিউটিএ। গ্রা                 :    ডনিা পুি 

প্িাষ্ট অডফি      :   শাহিাদপুি 

উিতিলা          :   শাহিাদপুি 

প্িলা               : ডিিািগঞ্জ । 

প্েডলতফান নম্বি : - 

প্ াবাইল প্ফান নম্বি : ০১৭১১০৫৮৭১৪ ই-প্ ইল নম্বি : alireza18th@gmail.com 

িাি গ্রুি : B(+) ডনি প্িলা : ডিিািগঞ্জ । 

ডশক্ষাগত প্ াগ্যতাি ডববিণঃ 

ক্রঃনং িিীক্ষাি না  গ্রুি/ডবষয় প্বাি ত/ডবশ্ব ডবদ্যালয় রাপ্ত ডবভাগ/প্েণী/ডিডিএ/ডিডিডিএ 

১। এিএিডি ডবজ্ঞান িািশাহী প্বাি ত ১  ডবভাগ 

২। এইচএিডি ডবজ্ঞান িািশাহী প্বাি ত ১  ডবভাগ 

৩। ডবএিডি Marine 
Science 

প্ ডিন একাতি ী চট্টগ্রা  ১  প্েণী 

৪। এ এিডি Peace and 
Conflict 

Bangladesh University 
Of Professionals 

Grade= A 

ক তিীবন িংক্রান্ত তথ্যঃ 

বতত ান িতদ প্ াগদাতনি তাডিখ : ০১/০২/২০১৮ 

িব ততশষ িতদান্নডতি তাডিখ : - 

ক তিীবন বৃত্তান্তঃ 

ক্রঃনং িদবী ক তস্থল ি য়কাল 

শুরুি তাডিখ প্শষ তাডিখ 

১। উিাধ্যক্ষ wWBwcwUwm,bvivqYMÄ,ডবআইিডিউটিএ। ০৯/০৮/২০১৭  ৩১/০১/২০১৮ 

২। অধ্যক্ষ(ভািরাপ্ত) ডিইডিটিডি,বডিশাল ০১/০২/২০১৮ হতত  অদ্যাবধি 

 



 

অধ্যক্ষ(এসপিটিআই) মাদারীপুর,পিআইডপিউটিএ-এর প্রাফাইল 

 দাপ্তপরক তথ্য 

ব্যাচ/আইপড নম্বর : 003089 

চাকুরীতত প্ াগদাতনর তাপরখ : ০৯/০৮/২০১৭ 

প্ াগদানকালীন িদিী : উিাধ্যক্ষ 

প্েপলতফান নম্বর : - 

প্মািাইল প্ফান নম্বর : ০১৭১১০৫৮৭১৪ 

নামঃ কযাতেন পি এ এম আলী প্রিা ফযাক্স নম্বর :  

িদিীঃ অধ্যক্ষ(অপতঃদাঃ) ই-প্মইল নম্বর : - 

ব্যপিগত তথ্য 

িন্ম তাপরখ : ১৭/০৯/১৯৮২     অিসর গ্রহতনর তাপরখ : ১৬/০৯/২০৪১ 

বিিাপহক অিস্থা : পিিাপহত। স্থায়ী ঠিকানাঃ 

িততমান ঠিকানা : Aa¨ÿ(অপতঃদাঃ), এসপিটিআই, 

 মাদারীপুর,পিআইডপিউটিএ। 

গ্রাম                :   মপনরামপুর 

প্িাষ্ট অপফস      :   শাহিাদপুর 

উিতিলা          :   শাহিাদপুর 

প্িলা               : পসরািগঞ্জ । 

প্েপলতফান নম্বর :  

প্মািাইল প্ফান নম্বর : ০১৭১১০৫৮৭১৪ ই-প্মইল নম্বর : alireza18th@gmail.com 

িাড গ্রুি : B(+) পনি প্িলা : পসরািগঞ্জ । 

পশক্ষাগত প্ াগ্যতার পিিরণঃ 

ক্রঃনং িরীক্ষার নাম গ্রুি/পিষয় প্িাড ত/পিশ্ব পিদ্যালয় রাপ্ত পিভাগ/প্েণী/পিপিএ/পসপিপিএ 

১। এসএসপস পিজ্ঞান রািশাহী প্িাড ত ১ম পিভাগ 

২। এইচএসপস পিজ্ঞান রািশাহী প্িাড ত ১ম পিভাগ 

৩। পিএসপস Marine 
Science 

প্মপরন একাতডমী চট্টগ্রাম ১ম প্েণী 

৪। এমএসপস Peace and 
Conflict 

Bangladesh University 
Of Professionals 

Grade= A 

কম তিীিন সংক্রান্ত তথ্যঃ 

িততমান িতদ প্ াগদাতনর তাপরখ : ০১/০২/২০১৮ 

সি ততশষ িতদান্নপতর তাপরখ : - 

কম তিীিন বৃত্তান্তঃ 

ক্রঃনং িদিী কম তস্থল সময়কাল 

শুরুর তাপরখ প্শষ তাপরখ 

১। উিাধ্যক্ষ wWBwcwUwm,bvivqYMÄ,পিআইডপিউটিএ ০৯/০৮/২০১৭  ৩১/০১/২০১৮ 

২। Aa¨ÿ(অপতঃদাঃ) এসপিটিআই,মাদরীপুর ০১/০২/২০১৮ হতত  অদ্যাবধি 
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