
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
ধান েকৗশলী ( র), মিনটিরং এর দ র

মহাপিরচালক, বাপাউেবা মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত জ ির িদক-িনেদশনা দান লক সভার কাযিববরনী

সভাপিত এ ক এম ওয়ােহদ উি ন চৗ রী 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২৭ ফ য়াির, ২০২১ ি ঃ।
সভার সময় িবকাল ৩:০০ ঘ কা।

ান সে লন ক , পািন ভবন ( লেভল-৫), বাপাউেবা, ঢাকা।
উপি িত পিরিশ -ক।
          গত ২৭ ফ য়াির, ২০২১ তািরখ রাজ শিনবার িবকাল ৩:০০ ঘ কায় মহাপিরচালক, বাংলােদশ
পািন উ য়ন বাড এর সভাপিতে  পািন ভবন  লেভল-৫ সে লন কে  ১  িদক-িনেদশনা দান লক সভা
অ ি ত হয়। সভায় সকল ধান েকৗশলী, ণকালীন ক  পিরচালকগণ এবং সদর দ েরর িবিভ
পিরদ েরর ত াবধায়ক েকৗশলী/ পিরচালকসহ সংি  কমকতাগণ উপি ত িছেলন।

০২।     উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভাপিত সভার কায ম আর  কেরন। সভায় বাংলােদশ পািন
উ য়ন বােডর শাসিনক িবিবধ িবষয়ািদ, পািন স দ ম নালয় দ  িবিবধ িনেদশনা, বািষক উ য়ন
কম িচ  ক ম েহর বা বায়ন, টা েফােসর গাইডলাইন ণয়ন িত িবষেয় আেলাচনা হয়।

০৩। সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন বিণত িস া  িহত হয়ঃ- 

িমকিমক িস ািস া ব া ব ায়ন ক ার ীব া ব ায়ন ক ার ী
১ শাসিনক িবষেয় িন প িস া  িহত হয়ঃ

(ক) বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর দশ াপী িব মান উপ-িবভাগীয় 
েকৗশলীর দ র পয  সকল দ ের িডিজটাল সাইনেবাড াপন করেত 

হেব।

(ক) ধান 
েকৗশলী (সকল 

জান)।

(খ) সকল দ েরর জ  একই িডজাইেনর িডিজটাল সাইনেবাড েযাজ  
হেব। ধান েকৗশলী, ক ীয় অ ল স লে  সম  দেশর জ  
িডিজটাল সাইনেবাড স িলত গেটর নকশা াপত  িত ােনর মা েম 

ণয়ন করার উে াগ হণ করেবন। বােডর অ েমাদন েম ড়া ত 
নকশা অ যায়ী সম  দেশ গট িনমাণ করেত হেব। তেব য সকল দ ের 
সা িতক সমেয় গট িনমাণ করা হেয়েছ, তােদর ে  িনেদশনা  েযাজ  
হেব না। পওর পিরদ র েয়াজনীয় অথ বরাে র সং ান করেব।

(খ) ধান 
েকৗশলী, 

ক ীয় অ ল/ 
ধান েকৗশলী 

(সকল জান)/ 
পিরচালক, পওর 
পিরদ র।

১



(গ) দশ াপী য সকল ীেজর এে াচ অ বিধ নদীর নাম শািভত 
বাপাউেবা’র সাইনেবাড াপন করা হয়িন, মাচ ২০২১ মােসর মে  তা 
স  করেত হেব।

(গ) ধান 
েকৗশলী (সকল 

জান)।

(ঘ) বাংলােদশ পািন উ য়ন বােড িত মােস আবি কভােব এক  সম য় 
সভা অ ি ত হেব। এ সভার সােথ মািসক এিডিপ পযােলাচনা সভা গপৎ 
অ ি ত হেত পাের। এিডিপ পযােলাচনা ও িবিবধ েকৗশল িবষয়ািদর 
আেলাচনার সম য় ধান েকৗশলী, মিনটিরং এর দ র এবং অ া  
িবিবধ িবষয়ািদর আেলাচনার সম য় বােড সিচবালয় এর মা েম 
স ািদত হেব।

(ঘ) ধান 
েকৗশলী, 

মিনটিরং/ সিচব, 
বাড সিচবালয়।

(ঙ) উ তন কমকতাগণ য কান কােজর সাইট পিরদশনকােল সাইট 
অিফেস িব মান inspection book এ তােদর পযেব ণ 
আবি কভােব িলিপব  করেবন।

(ঙ) বাপাউেবা’র 
সংি  সকল 
কমকতা।

(চ) বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর মাঠ দ রস েহ শাখা কমকতা/ উপ-
সহকারী েকৗশলী/ া লিনক পযায় পয  কমকতােদর দা িরক নাট ক 

বহার থা আর  করার িস া  িহত হেয়েছ। এেত িদন- ণ অ যায়ী 
ীয় িনয় ণকারী উ তন ক প  হেত া  িনেদশনা এবং দনি ন 

কাযস াদেনর ত  িলিপ  থাকেব। েত ক িনবাহী েকৗশলী অধঃ ন 
উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী ও উপ-সহকারী েকৗশলীেদর 
দা িরকভােব নাট ক ই  করেবন। অ পভােব, সকল জােনর ধান 

েকৗশলীগণ এবং সােকেলর ত াবধায়ক েকৗশলীগণ   িনয় নকারী 
উ তন ক প  ক ক ই ত দা িরক নাট ক পােবন। একই ি য়া 
মাঠ দ ের কাজ বা াবায়ন সংি  অ া  ক াডােরর সমমযাদা স  
কমকতােদর বলায়ও অ ত হেব।

(চ) সংি  
সকল কমকতা।

(ছ) েত ক শাখা কমকতােক শাখা অিধে ে  বাপাউেবা’র মািলকানাধীন 
সকল জায়গা জিম স েক ধারণা রাখেত হেব।

(ছ) সকল শাখা 
কমকতা।

(জ) বাপাউেবা’র সকল িবভাগীয় দ ের মািলকানাধীন সকল জিমর কাগজ, 
দিললািদ, নিথ রি তভােব রাখার বে াব  থাকেত হেব। এতদিবষেয় 
সকল িনবাহী েকৗশলীগণ সেচতন থাকেবন।

(জ) িনবাহী 
েকৗশলী, সকল 

পওর/ পািন 
উ য়ন িবভাগ।

(ঝ) বাপাউেবা’র সকল পওর/ পািন উ য়ন িবভাগ দ েরর আওতাধীন 
সকল জিমর দাগ, খিতয়ান, উৎস, িবরাজমান মামলা- মাক মার ত , 
জিমর বতমান অব া িতর ত  স িলত উপেজলা িম অিফেসর ায় 
১  কের িম রিজ ার ণয়ন করেত হেব। য লে  সমি ত উে াগ 

থেম চ াম জােন পাইল ং করা হেব। পিরচালক, িম ও রাজ  
পিরদ র স লে  েয়াজনীয় জনবল, লিজি কস এবং অথ বরা  
চািহদা যৗি কভােব িন পণ কের অনিতিবলে  বােড াব পশ করেব। 
আগামী ১৫ এি ল, ২০২১ তািরেখর মে  চ াম জােনর েত ক িবভাগীয় 
দ েরর িম রিজ ার নয়ন স  করেত হেব।

(ঝ) ধান 
েকৗশলী, 

দি ণ- বা ল/ 
পিরচালক, িম 
ও রাজ  
পিরদ র।

২



(ঞ) েত ক সােকেলর ত াবধায়ক েকৗশলী িত মােস ১ (এক) বার 
সংি  আ িলক িহসাব ক  দ র পিরদশন কের পিরদশন িতেবদন 
সংি  জােনর ধান েকৗশলী বরাবর দািখল করেবন।

(ঞ) ত াবধায়ক 
েকৗশলী, সকল 

পওর/ পািন 
উ য়ন সােকল।

২ পািন স দ ম নালয় দ  িবিবধ িনেদশনা িবষেয় আেলাচনার ি েত 
িন প িস া  িহত হয়ঃ

(ক) েত ক অিতির  মহাপিরচালকগণ িত মােস নতম ১  কের 
জানাল দ র, সােকল দ র ও িবভাগীয় দ র আবি কভােব পিরদশন 
করেবন এবং পিরদশন িতেবদন ম নালেয় দািখল করেবন। েত ক 
জােনর ধান েকৗশলী অ পভােব িতমােস নতম ১  কের সােকল 
দ র ও িবভাগীয় দ র আবি কভােব পিরদশন করেবন এবং পিরদশন 

িতেবদন সংি  অিতির  মহাপিরচালক বরাবর দািখল করেবন।

(ক) অিতির  
মহাপিরচালক 
(সকল)/ ধান 

েকৗশলী (সকল 
জান)

(খ) বাপাউেবা’র অ ব ত জিমর অৈবধ দখল রােধ মাননীয় উপম ী 
মেহাদেয়র িনেদশনার ি েত ত ক িবভাগীয় দ েরর িনবাহী েকৗশলী 

িত মােস ১ বার আওতাধীন অ ব ত জিমস হ পিরদশন করেবন।

(খ) িনবাহী 
েকৗশলী, সকল 

পওর/ পািন 
উ য়ন িবভাগ।

(গ) মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র িনেদশনার ি েত দশ াপী 
বাপাউেবা’র বল াধ বা ােধর বল অংশস হ িচি ত করতঃ তার 
স  মরামত য় স িলত ত ক জান িরত সবেশষ িতেবদন  
সংি  ধান েকৗশলীগণ নরায় িনরী া কের া িরত ড়া  

িতেবদন আগামী ০৪/০৩/২০২১ তািরেখর মে  ধান েকৗশলী, মিনটিরং 
এর দ ের দািখল করেবন। এ তািলকা হেত নদী তীর সংর ণ কাজ এবং 
িস িস ক ারা ােধর ঢাল িতর ার াবনা বাদ িদেত হেব।

(গ) ধান 
েকৗশলী (সকল 

জান)।

৩ বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর ািত ািনক স মতা ি  সংি  িন প 
িস া  িহত হয়ঃ

(ক) মাঠ পযােয়র দ রস েহ িনয়িমত ইন-হাউস িশ ণ আেয়াজন করেত 
হেব। বাপাউেবা’র বতমান জে র িনবাহী েকৗশলী, উপ-িবভাগীয় 

েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী এবং শাখা কমকতাগেণর   পেদ 
কালীন চা ির অিভ তা িবেবচনায় তােদর নকশা উপা  ণয়ন, 

া লন ণয়ন, মজারেম  েক স ািদত কাজ িলিপব  করা, িবল 
ি য়াকরণ করা িত িবষেয় িশ ণ দান করেত হেব। সকল জােনর 
ধান েকৗশলীগণ এ িবষেয় উে াগী িমকা পালন করেবন।

(ক) ধান 
েকৗশলী (সকল 

জান)।

(খ) বাপাউেবা’র আওতাধীন ক স হ বা বায়ন ও পিরবী ন কাজ 
সহজীকরণ এবং তা িনি তকরেণর িনিম  ত ত Scheme 
Information Management System (SIMS) শীষক 
ওেয়ব বজড সফটওয়াের সকল কে র ত  িনয়িমত হালনাগাদ রাখেত 
হেব।

(খ) সকল ক  
পিরচালক/ 
িনবাহী 

েকৗশলী, সকল 
পওর/ পািন 
উ য়ন িবভাগ।

৩

০৯



৪ বা বায়নাধীন, ণয়নাধীন এবং ণীত  ক স হ িনেয় আেলাচনা শেষ 
িন প িস া  িহত হয়ঃ

(ক) ন, ২০২১ নাগাদ সমাি র জ  িনধািরত তািলকা হেত অিত স িত 
য সকল ক  পািন স দ ম নালয় হেত বাদ দয়া হেয়েছ, স সকল 
কে  েযাজ তা অ যায়ী যথা ত ময়াদ ি র াব করেত হেব।

(ক) সংি  
ক  

পিরচালকগণ।

(খ) জলবা  া  ফাে র অথায়েন বা বািয়ত িন প ১২  কে র 
সমাি  িতেবদন (িপিসআর) আগামী এক মােসর মে  ধান েকৗশলী, 
পিরক না এর দ েরর সংি  শাখায় দািখল করেত হেব। পিরচালক, 

ক  ায়ন পিরদ র সংি  মাঠ দ েরর সােথ িনয়িমত যাগােযাগ র া 
কের িপিসআর াি  িনি ত করেবন।

জলবা  পিরবতন া  ফাে র অথায়েন ঢাকা জলার নবাবগ  
উপেজলাধীন লশীখালী, মািলকা া, মেলং ও পািতলঝাপ বাজার 
এলাকায় কািলগংগা নদীর ডানতীর সংর ণ ক  (িডেস র, 
২০১১ ~ ন, ২০১৩)
জলবা  পিরবতেনর ভাব মাকােবলায় মািনকগ  জলার িশবালয় 
উপেজলাধীন ইছামিত নদী নঃখনন ক  (এি ল, ২০১১ ~ 
িডেস র, ২০১১)
জলবা  পিরবতেনর ভাব মাকােবলায় ময়মনিসংহেজলার ঈ রগ  
উপেজলার অ গত  নেদর বাম তীের মিরচার এলাকায় ৩৭৪ 
িমটার নদী তীর সংর ণ কাজ (২০১৩-১৪ ~ িডেস র, ২০১৬)
চ াম জলার রা িনয়া উপেজলাধীন কণ লী সচ ক  (ইছামিত 
ইউিনট ) এর আওতায় কণ লী নদীর বামতীের সরফভাটা, 
ডানতীের মিরয়ম নগর ও বতাগী এবং ইছামিত নদীর বামতীের 
পি ম শাি -িনেকতন ও ডানতীের উ র পা য়া, ব সাহা ীনগর-
গায়াজপাড়া ইত ািদ ভা ন কবিলত এলাকায় াধ নরা িতকরণ 
ও িতর া কাজ (২০১০-১১)
Rehabilitation of Polder No. 66/1 under Coastal 
Embankment Project and Bank Protective work 
of Bakkhali River under water resources sector 
Under Climate Change Trust Fund (২০১০ ~ ২০১২)
জলবা  পিরবতন জিনত কারেণ বাংেলােদেশর উপ লবত  এলাকায় 

-গভ  পািন ের লবনা তার অ েবশ িচি তকরেণ ায়ী 
পযেব ণ নটওয়াক াপন ও গািনিতক মেডল সমী া (২০১০ ~ 
২০১২)
 া নবািড়য়া জলার নবীনগর উপেজলাধীন বিড়কাি েত নদীর 
বামতীর সংর ণ কাজ ( লাই, ২০১২ ~ ন, ২০১৪)
Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur 
Beel Rute Channel (MBR) of Gopalgonj District 
due to climate change under climate change 
trust fund (২০১০-১১)
শরীয়ত র জলার নিড়য়া উপেজলাধীন কদার র ও ঘিড়শার 
ইউিনয়েনর ের র দরবার শরীফ নামক ােন প া নদীর ডান তীর 

(খ) সংি  
ক  

পিরচালক/ 
পিরচালক, ক  

ায়ন 
পিরদ র।
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সংর ণ ক  (২০১১-১২)
প া নদীর ডান তীর ভা ন িতেরাধকে  ি য়া জলার দৗলত র 
উপেজলায় িফিলপনগর আেবেদরঘাট এলাকায় অবি ত রায়টা-
মিহষ ি  ব া িনয় ণ ােধর িকঃিমঃ ১৩.২৩০ হেত ১৩.৮০৫ 
পয  িতর া লক কাজ (জা য়াির, ২০১২ ~ ন, ২০১৩)
জলবা  পিরবতেনর িঁক মাকােবলায় িসরাজগ  জলার 
আওতাধীন বিতল ার-১ ও এনােয়ত র ার-২ নবাসন ও 
শি শালীকরেণ ক  (মাচ, ২০১৩ ~ ন, ২০১৪)
রং র জলার বদরগ  উপেজলাধীন য েন রী নদীর ডান তীর 
সংর ণ কাজ ( লাই, ২০১৩ ~ ন, ২০১৪)

(গ) ছাট ফনী নদী হেত বজার াবমেত পািন উে ালন করা হেল তা 
রী সচ কে র সািবক কমকা েক িকভােব ভািবত করেত, তার 

গািণিতক া া স িলত িতেবদন যথা ত বােড দািখল করেত হেব।

(গ) সংি  
ক  

পিরচালক/ 
ত াবধায়ক 

েকৗশলী, ফনী।
(ঘ) IWM ক ক ২০১৭ সােল স ািদত সমী ার আেলােক ও মাঠ পযােয় 
বতমান অব া িবেবচনায় আগামী ১৫ এি ল, ২০২১ তািরেখর মে  সকল 
জান নবাসন ও মরামতেযা  সকল ইস/ র েলটেরর নবাসন/ 
মরামত এবং পিরত  ইস/ র েলটর অপসারেণর ণা  াব 
( েযাজ  ে  িডিপিপ ণয়ন সহ) বােড দািখল করেবন।

(ঘ) ধান 
েকৗশলী (সকল 

জান)।

(ঙ) দশ াপী বাপাউেবা’র অ ব ত জিমেত আবাসেনর জ  নয়নাধীন 
কে র িডিপিপ আগামী ১৫ মাচ ২০২১ তািরেখর মে  বােড দািখল 

করেত হেব।

(ঙ) ধান 
েকৗশলী, 

ক ীয় অ ল।

(চ) পাবত  চ াম এলাকায় Hydraulic Elevated Dam 
(HED) িনমােণর জ  ণয়ানাধীন কে র িডিপিপ আগামী ৭ (সাত) 
িদেনর মে  বােড দািখল করেত হেব।

(চ) ত াবধায়ক 
েকৗশলী, 

পিরক না-২ 
পিরদ র।

(ছ) গাপালগে  জলার ি পাড়া ও কাটািলপাড়া উপেজলার জ  
নয়নাধীন কে র িডিপিপ আগামী ৭ (সাত) িদেন ম নালেয় রণ করেত 

হেব।

(ছ) ধান 
েকৗশলী, 

পি মা ল।

(জ) ডাকািতয়া নদীর জ  ণয়নাধীন কে র িডিপিপ আগামী ৭ (সাত) 
িদেনর মে  বােড দািখল করেত হেব।

(জ) ধান 
েকৗশলী, 
বা ল।

(ঝ) য কান কে র আওতায় র েলটর নবাসন কােজর ে  
র েলটেরর railing/ deck slab এর িডিপিপ ণয়নকালীন নকশা/ 
ওয়ািকং িডজাইন ণয়েনর জ  ঢাকা  সংি  নকশা সােকেলর শরনাপ  
না হেয় সংি  মাঠ দ র উ  নকশা ণয়ন কের িনেব এবং সংি  
সােকেলর ত াবধায়ক েকৗশলী তা অ েমাদন করেবন।

(ঝ) সংি  
পওর/ পািন 
উ য়ন সােকল/ 
িবভাগ।
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৫ বাপাউেবা’র টা েফাসেক ািত ািনক কাঠােমােত অ করেণর জ  
পািন স দ ম নালেয়র উে ােগ ১  গাইডলাইন ণয়ন করা 
হে । টা েফােসর কায ম অতীেতর ায় আেপাষহীনভােব পিরচািলত 
হেব বেল সভাপিত থ কে  সকলেক অবিহত কেরন। এদতিবষেয় 
সভাপিত িন প িস া  দান কেরনঃ

(ক) টা েফােসরগাইডলাইন ণয়েনর ােথ সংি  সকেলর মতামত 
সং েহর জ  ১  survey questionnaire বােডর ১  পযায় পয  
সংি  সকল কমকতােক রণ করা হেব। সংি  সকেলই যথা ত 
িচি ত মতামত দান কেরন।

(ক) সংি  
সকল কমকতা।

(খ) িসিস ক িনমােণর ে  ব ত পাথর, িসেমে র মান এবং 
েকর curing এ কান ছাড় দয়া যােব না। ক িনমােণর ১২ িদেনর েব 
াক দয়া যােব না। ২১ িদেনর েব টা েফাসেক িদেয় ক কাউ  

করােনা যােব না।

(খ) িনবাহী 
েকৗশলী, সকল 

পওর/ পািন 
উ য়ন িবভাগ।

(গ) কােজর ণগত মান িনয় েণর িবষেয় সকল জােনর ধান েকৗশলীগণ 
াি গতভােব উে াগী হেবন।

(গ) ধান 
েকৗশলী (সকল 

জান)।
(ঘ) কান টা েফাস সদে র মাঠ পযােয় স ািদত কােজর ণগত মান 
িনয় ণ ও পিরমাণ িন পেণর জ  মণ িচ জাির করা হেল সংি  
সদে র দ র ধান কমকতা টা েফাস সদ েক যথাসমেয় কা া হিত 
িদেত বা  থাকেবন। দা িরক কা া হিত জিনত কারেণ টা েফাস সদ  
যথাসমেয় কােজর সাইেট উপি ত হেত থ হেল এবং তৎে ি েত কান 
অনিভে ত পিরি িতর উ ব হেল সংি  দ র ধান উ  পিরি িতর জ  
দায়ব  হেবন। 

(ঘ) সংি  দ র 
ধানগণ।

(ঙ) “৬৪ জলার অভ র  ছাট নদী, খাল ও জলাশয় নঃখনন (১ম 
পযায়)” শীষক কে র আওতায় খনন ত নদী/ খােলর পা -ওয়াক 
পিরমাপ হেণর জ  টা েফাস সদ  যন খনন পরবত  সমেয় ততম 
সমেয় কােজর সাইেট উপি ত হেয় কােজর পিরমাণ িন পণ করেত পােরন, 
মাঠ দ েরর পাশাপািশ সংি  ক  পিরচালক য়ং িনেজ তা মিনটিরং 
করেবন। কান নদী/খাল খনেনর ২ ( ই) মােসর মে  পা -ওয়াক 
পিরমাপ হণ স  না হেল তার জে  িতিন দায়ব  হেবন।

(ঙ) সংি  
ক  

পিরচালক।

০৪।       সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার
সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

এ ক এম ওয়ােহদ উি ন চৗ রী 
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মহাপিরচালক

ারক ন র: ৪২.০১.০০০০.০১২.৪১.০০১.১৭.১৫ তািরখ: 
০৩ মাচ ২০২১

১৮ ফা ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  মহাপিরচালক ( শাসন), শাসন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২) অিতির  মহাপিরচালক(অথ), অথ, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩) অিতির  মহাপিরচালক ( ব িরিজয়ন), ব িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৪) অিতির  মহাপিরচালক (পি ম িরিজয়ন), পি ম িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৫) অিতির  মহাপিরচালক (পিরক না), পিরক না, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৬) ধান েকৗশলী ( র), ধান েকৗশলী ( র), পিরক না এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৭) ধান েকৗশলী , ধান েকৗশলী, িডজাইন, ঢাকা, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৮) ধান েকৗশলী , ধান েকৗশলী, পািনিব ান, ঢাকা, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৯) ধান েকৗশলী, ক ীয় অ ল/ বা ল/ উ র- বা ল/ দি ণ- বা ল/ উ রা ল/ উ র-পি মা ল/ পি মা ল/
দি ণ-পি মা ল/ দি ণা ল, বাপাউেবা, ঢাকা/ িম া/ িসেলট/ চ াম/ রং র/ রাজশাহী/ ফিরদ র/ লনা/ বিরশাল।
১০) ধান েকৗশলী, অিতির  ধান েকৗশল ( র), িশ ন ও মানব স দ উ য়ন এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন
বাড
১১) ধান/ অিতির  ধান েকৗশলী, পওর/ িরভার ােনজেম / ড াম এ  ােরজ/ আইিসেজড ও াইেমট চ /

াে স ােরজ সমী া ক / যাি ক সর াম/ নারায়ণগ  জাস/ লনা জাস, বাপাউেবা, ঢাকা/ নারায়ণগ /
লনা।

১২) ধান পািন ব াপনা , ধান পািন ব াপনা, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১৩) ক  পিরচালক, CEIP-1/ BWCSRP-SHISEWS/ FRERMIP/ IMIP-MIP/
SWAIWRPMP-AF/ HFMLIP/ CDSP-AF/ জার য়/ সীমা  নদী-২/ ৬৪ জলার অভ র  ছাট
নদী, খাল ও জলাশয় নঃখনন (১ম পযায়)/ জলযান য়, বাপাউেবা, ঢাকা।
১৪) ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), কায ম পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১৫) পিরচালক, পওর পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১৬) ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), েসিসং পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১৭) ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), ক া  এ  িকউরেম  সল, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১৮) ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), মানব স দ উ য়ন পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন
বাড
১৯) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২০) পিরচালক, অথ পিরদ র, ঢাকা, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২১) পিরচালক, িহসাবর ণ পিরদ র, ঢাকা, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২২) পিরচালক, অিডট পিরদ র, ঢাকা, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২৩) সিচব, বাড সিচবালয়, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২৪) পিরচালক, কমচারী পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২৫) পিরচালক, লা পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২৬) পিরচালক, িনরাপ া ও গােয় া পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২৭) পিরচালক, জনসংেযাগ পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২৮) পিরচালক , িম ও রাজ  পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
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২৯) পিরচালক, স ি  ও যানবাহন পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩০) পিরচালক, ক াণ পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩১) পিরচালক , িশ ণ পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩২) পিরচালক , ক  ায়ন পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩৩) িসিনয়র িসে ম এনািল  (অিতির  দািয় ), ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড।
কাযিববরণী  বাপাউেবা’র ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।

 

মাঃ মিন ল ইসলাম 
অিতির  ধান েকৗশলী ( র)
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