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জ ির 
সীিমত

ারক ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৭.২১.১৭ তািরখ: 
২২ মাচ ২০২১

৮ চ  ১৪২৭

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   উ য়নউ য়ন   শাসনশাসন   একােডিমএকােডিম   িত ািত া  ( ( ২য়২য়  সংেশািধতসংেশািধত ) ) কে রকে র   আওতায়আওতায় Risk Risk
Management for Development Project Management for Development Project িবষেয়িবষেয়  ানীয়ানীয়   িশ ণিশ ণ   কােসকােস
অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   সং াসং া ।।

: বাংলােদশ পিরক না কিমশেনর ারক নং- ২০.০১.০০০০.১৪.১৩.০২৩ ( াচ-৬১ ও ৬২).২১-০৭৬,
তািরখঃ০২/০২/২০২১

উপেরা  িবষয় ও ে র চািহদা মেত বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ঢাকা থেক িন  বিণত ০৮ (আট) জন কমকতার যািচত
ত ািদ িন ািরত ছেক পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদ সংেগ রণ করা হেলা।

 নং কমকতার নাম (বাংলা ও ইংেরজী) পদবী ও সং ার নাম মাবাইল  ইেমইল
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বাড
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বাড

০১৮৮৪৪১৫৯৬৭ biswasrobin@gmail.com

৭. উে  ফািতমা মানা আফেরাজ
Umme Fatima Romana 

Afroj

িনবাহী েকৗশলী
বাংলােদশ পািন উ য়ন 

বাড

০১৮৬৯১৩৭০৩১
romana.afroj.b wdb @ gmail.com
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Md Abdullah Al Amin
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এ প  রেণ বােডর মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।
১



২২-৩-২০২১

মাঃ আলাউি ন পাটওয়ারী, িসিনয়র সহকারী সিচব
বাংলােদশ পিরক না কিমশন

ফরেদৗিস বগম
পিরচালক

ারক ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৭.২১.১৭/১ তািরখ: ৮ চ  ১৪২৭
২২ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক (পিরক না), পিরক না, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২) ধান েকৗশলী, অিতির  ধান েকৗশল ( র), িশ ন ও মানব স দ উ য়ন এর দ র, বাংলােদশ
পািন উ য়ন বাড
৩) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৪) মা ার কিপ/অিফস কিপ, িশ ণ পিরদ র

২২-৩-২০২১
মাঃ আব র রিশদ 

উপ-পিরচালক

২


