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৫ �জ�� ১৪২৮

অিফস আেদশ
কম �চারী পিরদ�েরর দ�রােদশ নং-৭২-পাউেবা/(কপ)/িব-৩/শা-২/ব-১২/২০২০; তািরখঃ ০৩ মাচ �, ২০২১ ি�ঃ �মাতােবক �ঃ নং-৩ এর
কায �সহকারী জনাব �মাজাে�ল হকেক �ন�েকানা পওর িবভাগ, বাপাউেবা, �ন�েকানা হেত �মৗলভীবাজার পওর িবভাগ, বাপাউেবা, �মৗলভীবাজার
দ�ের বদিল করা হয়। পরবত� সমেয় কম �চারী পিরদ�েরর দ�রােদশ নং-৯৯; তািরখঃ ১৫/০৩/২০২১ি�ঃ �মাতােবক কম �চারীর বদিল আেদশ
৩১/০৫/২০২১ ি�ঃ তািরখ পয �� �বােড �র কােজর �ােথ �  �িগত করা হয়।

২। কম �চারী পিরদ�েরর �ারক নং-৭২-পাউেবা/(কপ)/িব-৩/শা-২/ব-১২/২০২০; তািরখঃ ০৩ মাচ �, ২০২১ ি�ঃ �মাতােবক জারী�ত দ�রােদেশর
�ঃ নং-৩ এ উি�িখত কম �চারী’র জ� �েযাজ� অংশ�� অথ �াৎ জনাব �মাজাে�ল হক এর �ন�েকানা পওর িবভাগ, বাপাউেবা, �ন�েকানা হেত
�মৗলভীবাজার পওর িবভাগ, বাপাউেবা, �মৗলভীবাজার দ�ের বদিলর আেদশ� �বােড �র কােজর �ােথ � এত�ারা বািতল করা হেলা।

৩। একই সােথ, �ন�েকানা পওর  িবভােগ কম �রত, কায �সহকারী, জনাব �মা:  �েয়ল িময়া (আইিড নং ৮৩১২২০০০১) �ক �বােড �র কােজর �ােথ �

�মৗলভীবাজার পওর িবভাগ, বাপাউেবা, �মৗলভীবাজার এ বদলীেযােগ কম �িনেয়াগ করা হেলা।

৪। অ�ে�দ ৩ �মাতােবক বদিল�ত কম �চারীেক আেদশ জািরর পরবত� ০৫ (প�চ) কম �িদবেসর মে� ছাড়প� �দান করেত হেব, অ�থায় পরবত�
কম �িদবস হেত তাৎ�িণকভােব ছাড়প��া� হেবন। এ সময় সরকার ক��ক �ঘািষত লকডাউন সং�� থাকেল তা ছাড়প� �দােনর জন � িন��ািরত
০৫ কম � িদবেসর অিতির� িহেসেব গন � হেব।

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

১৯-৫-২০২১
�মাঃ আব�ল মিতন

উপ-পিরচালক
�ফান: ০২-৯৫৬২৩৩৮

ইেমইল: dir.personnel@bwdb.gov.bd
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১৯ �ম ২০২১



অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা
হইল: 
১) �ক�ীয় অ�ল
২) �ধান �েকৗশলী, ফিরদ�র/বিরশাল/ঢাকা/�িম�া
৩) পিরচালক সকল
৪) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, বাপাউেবা. ময়মনিসংহ
৫) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, বাপাউেবা, �মৗলভীবাজার
৬) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (�র), মানব স�দ উ�য়ন পিরদ�র, বাপাউেবা, ঢাকা
৭) িসিনয়র িসে�ম এনািল� (অিতির� দািয়�), �ক�ীয় আইিস� পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৮) িসএসও � মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৯) িনব �াহী �েকৗশলী, �মৗলভীবাজার পওর িবভাগ, বাপাউেবা, �মৗলভীবাজার
১০) িনব �াহী �েকৗশলী, �ন�েকানা পওর িবভাগ, বাপাউেবা, �ন�েকানা
১১) �ি�গত সহকারী, �শাসন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১২) �ি�গত সহকারী, কম �চারী পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৩) জনাব �মাজাে�ল হক , কায �সহকারী, �ন�েকানা পওর িবভাগ, বাপাউেবা, �ন�েকানা।
১৪) �মাঃ �েয়ল িময়া, কায �সহকারী, �ন�েকানা পওর িবভাগ, বাপাউেবা, �ন�েকানা

১৯-৫-২০২১
�মাঃ ইমরান �হােসন
সহকারী পিরচালক


