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ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৪.০১.১০৩.২০.৫৩ তািরখ: 
২৫ �ম ২০২১

১১ �জ�� ১৪২৮

অিফস আেদশ
পরবত� িনেদ �শ না �দয়া পয �� �বােড �র কােজর �ােথ � িন�বিণ �ত উপ-সহকারী �েকৗশলী (�র)/শাখা কম �কত�া-�ক ত�র নােমর পােশ বিণ �ত দ�ের বদিলেযােগ কম �িনেয়াগ
করা হেলাঃ
�ঃ নং নাম, পদবী,  আইিড নং ও িনজ �জলা বত�মান কম ��ল বদিল�ত/পদায়ন�ত কম ��ল

১।

জনাব িব�িজৎ চ�বতী
উপ-সহকারী �েকৗশলী (�র)/শাখা কম �কত�া
আইিড নং-৮৮০২০৬০০১
িনজ �জলা- রাজশাহী।

ডািলয়া পওর িবভাগ,
�দায়ানী পওর উপ-িবভাগ,

�দায়ানী পওর শাখা-২,
বাপাউেবা, ডািলয়া, লালমিনরহাট।

নােটার পওর িবভাগ,
নােটার পওর উপ-িবভাগ-২,

নােটার পওর শাখা-৭,
বাপাউেবা, নােটার।

২। বিণ �ত কম �কত�ােক পদায়ন�ত কম ��েল �যাগদােনর িনিম� সংি�� দ�র �ানীয় �ব�াধীেন অ�াহিত �দান করেবন। কম �কত�া আেবদেনর ��ি�েত বদিল হওয়ায়
িতিন �কান বদিলজিনত �দিনকভাতা/�মনভাতা �া� হেবন না।
৩। মহাপিরচালক, বাপাউেবা মেহাদেয়র অ�েমাদন�েম জাির�ত এ আেদশ অিবলে� কায �কর হেব।

২৫-৫-২০২১
�মাঃ আ�ল বােতন

উপ-পিরচালক
�ফান: ০২-৯৫৬২৩৩৮

ইেমইল: dir.personnel@bwdb.gov.bd

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৪.০১.১০৩.২০.৫৩/১(১৪) তািরখ: ১১ �জ�� ১৪২৮

২৫ �ম ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) �ধান �েকৗশলী, উ�রা�ল, বাপাউেবা, রং�র।
২) �ধান �েকৗশলী, উ�র-পি�মা�ল বাপাউেবা, রাজশাহী।
৩) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, রং�র পওর সােক�ল, বাপাউেবা, রং�র।
৪) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, রাজশাহী পওর সােক�ল, বাপাউেবা, রাজশাহী।
৫) পিরচালক, িহসাবর�ণ পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা।
৬) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (�র), মানব স�দ উ�য়ন পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা।
৭) িসএসও � মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, বাপাউেবা, ঢাকা।



৮) িসে�ম এনািল�, �ক�ীয় আইিস� পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা। অিফস আেদশ� �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধ জানােনা হেলা।
৯) িনব �াহী �েকৗশলী, ডািলয়া পওর িবভাগ, বাপাউেবা, ডািলয়া, লালমিনরহাট।
১০) িনব �াহী �েকৗশলী, নােটার পওর িবভাগ, বাপাউেবা, নােটার।
১১) উপ-পিরচালক/িহসাব র�ণ কম �কত�া, আ�িলক িহসাব �ক�, বাপাউেবা, রাজশাহী/ডািলয়া।
১২) �ি�গত সহকারী, অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন), বাপাউেবা, ঢাকা।
১৩) �ি�গত সহকারী, পিরচালক, কম �চারী পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা।
১৪) জনাব িব�িজৎ চ�বতী, উপ-সহকারী �েকৗশলী (�র), ডািলয়া পওর িবভাগ, বাপাউেবা, ডািলয়া, লালমিনরহাট।

২৫-৫-২০২১
�মাঃ আ�ল বােতন

উপ-পিরচালক


