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ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৪.০১.১০১.২০.১৩৮ তািরখ: 
০৭ আগ� ২০২১

২৩ �াবণ ১৪২৮

অিফস আেদশ
পরবত� িনেদ �শ না �দয়া পয �� �বােড �র কােজর �ােথ � িন�বিণ �ত কম �কত�াগণ �ক তােদর নােমর পােশ বিণ �ত দ�ের বদিলেযােগ কম �িনেয়াগ করা হেলাঃ

�িমক নং নাম, পদবী ও আইিড নং বত�মান কম ��ল বদিল�ত কম ��ল
০১. জনাব এ.িকউ.এম. জ���ামান

সহকারী �েকৗশলী (�র) 
আইিড নং ৯৪০৩২২০০১

�ি�য়া পওর িবভাগ,
বাপাউেবা, �ি�য়া।

�মেহর�র পািন উ�য়ন িবভাগ,
বাপাউেবা, �মেহর�র

০২. জনাব �মাঃ মিহ�ল ইসলাম,
সহকারী �েকৗশলী (�র),
আইিড নং-৭০১২০১০০২

লালমিনরহাট পওর িবভাগ, 
বাপাউেবা, লালমিনরহাট।

রং�র পওর উপ-িবভাগ-২, 
বাপাউেবা, রং�র 
ভার�া� উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী িহেসেব

০২।  জনাব �মাহাঃ সালাউি�ন, উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী (�র) (আইিড নং-৬৩০৩০৩০০১), য�বয়রা পওর উপ-িবভাগ, বাপাউেবা, �ি�য়া িনজ দািয়ে�র
অিতির� িহেসেব �ভড়ামারা পওর উপ-িবভাগ, বাপাউেবা, �ভড়ামারা, �ি�য়ার উপ-িবভাগীয় �েকৗশলীর দািয়� পালন করেবন।

০৩। জনাব �মাঃ আি�ল কােদর, সহকারী �েকৗশলী (�র) (আইিড নং-৯০০৮১৭০০২), লালমিনরহাট পওর িবভাগ, বাপাউেবা, লালমিনরহাট িনজ দািয়ে�র
অিতির� িহেসেব লালমিনরহাট পওর উপ-িবভাগ-২ এর উপ-িবভাগীয় �েকৗশলীর দািয়� পালন করেবন।

০৪। কম �কত�াগণ �ানীয় �ব�াধীেন দািয়�ভার হ�া�র �ব �ক বদিল/কম �িনেয়াগ�ত দ�েরর �যাগদান করেবন।

০৫। মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

৭-৮-২০২১
�মা: �রশীদ আলম

উপ-পিরচালক
�ফান: ০২-২২২২৩০১৩৮

ইেমইল: dir.personnel@bwdb.gov.bd

ন�র: ৪২.০১.০০০০.০২৪.০১.১০১.২০.১৩৮/১
২৩ �াবণ ১৪২৮



তািরখ: ২৩ �াবণ ১৪২৮

০৭ আগ� ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা
হইল: 
১) �ধান �েকৗশলী, ....................................................................বাপাউেবা ...........................................।
২) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, ............................................................. বাপাউেবা .........................................।
৩) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (�র), মানব স�দ উ�য়ন পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, ঢাকা।
৪) পিরচালক, িহসাব র�ণ পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা।
৫) িসএসও � মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, ঢাকা।
৬) িসিনয়র িসে�ম এনািল� (অিতির� দািয়�), �ক�ীয় আইিস� পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, ঢাকা।
৭) িনব �াহী �েকৗশলী, .................................................................. বাপাউেবা ...........................................।
৮) উপ-পিরচালক/ িহসাব র�ণ কম �কত�া, আ�িলক িহসাব �ক�, বাপাউেবা. ........................................................।
৯) �ি�গত সহকারী, অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন), বাপাউেবা, ঢাকা।
১০) �ি�গত সহকারী, পিরচালক, কম �চারী পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা
১১) জনাব, .................................................................................................................................।

৭-৮-২০২১
�মা: �রশীদ আলম

উপ-পিরচালক


