
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
কমচারী পিরদ র 

পািন ভবন, ৭২ ীন রাড,ঢাকা-১২০৫। 
www.bwdb.gov.bd

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৪.০১.১০১.২০.১৮১ তািরখ: 
০৯ সে র ২০২১

২৫ ভা  ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
পরবত  িনেদশ না দয়া পয  বােডর কােজর ােথ িন বিণত কমকতাগনেক তােদর নােমর পােশ বিণত দ ের বদিল/পদায়ন
করা হেলা:

িমক নং নাম, পদবী ও আইিড নং বতমান কম ল বদিল/ পদায়ন ত কম ল
০১. জনাব মাঃ আল আিমন, 

সহকারী েকৗশলী ( র)
 আইিড নং- ৯৪১২১০০০৪

বিরশাল পািন িব ান উপ-িবভাগ,
দি ণ-পি মা লীয় পিরমাপ িবভাগ, 
বাপাউেবা, বিরশাল।

িঝনাইদহ পওর িবভাগ,
বাপাউেবা, িঝনাইদহ।

০২. জনাব মাঃ আিশ র রহমান, 
সহকারী েকৗশলী ( র)
 আইিড নং- ৯৪০১১৫০০২

িঝনাইদহ পওর িবভাগ,
বাপাউেবা, িঝনাইদহ।

িডজাইন সােকল-১,
বাপাউেবা, ঢাকা।

০৩ জনাব মাঃ মা র রহমান, 
সহকারী েকৗশলী ( র)
 আইিড নং- ৬৮১০০১০০৩

প য়াখালী পওর িবভাগ,
বাপাউেবা, প য়াখালী ।

বিরশাল পািন িব ান উপ-িবভাগ,
দি ণ-পি মা লীয় পিরমাপ িবভাগ, 
বাপাউেবা, বিরশাল।

২।  কমকতাগন ািনয় ব াধীেন দািয় ভার হ া র বক বদিল/ পদায়ন ত কম েল যাগদান করেবন।

৩। মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

৯-৯-২০২১
মা: রশীদ আলম
উপ-পিরচালক

ফান: ০২-২২২২৩০১৩৯
ইেমইল:

dir.personnel@bwdb.gov.bd

২৫ ভা  ১৪২৮১



ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৪.০১.১০১.২০.১৮১/১ তািরখ: ২৫ ভা  ১৪২৮
০৯ সে র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) ধান েকৗশলী, …………………………………………………………………।
২) ত াবধায়ক েকৗশলী/ পিরচালক, …………………………………………….…….…।
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), মানব স দ উ য়ন পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ঢাকা।
৪) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ঢাকা।
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল  (অিতির  দািয় ), ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ঢাকা।
৬) িনবাহী েকৗশলী, ………………………………………………………………….।
৭) উপ-পিরচালক/ িহসাব র ণ কমকতা, আ িলক িহসাব ক , বাপাউেবা, ……………………….……।
৮) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক ( শাসন),বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ঢাকা।
৯) ি গত সহকারী, পিরচালক, কমচারী পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ঢাকা।
১০) জনাব মাঃ আল আিমন, সহকারী েকৗশলী ( র), বিরশাল পািন িব ান উপ-িবভাগ, দি ণ-পি মা লীয় পিরমাপ
িবভাগ, বাপাউেবা, বিরশাল।
১১) জনাব মাঃ আিশ র রহমান, সহকারী েকৗশলী ( র), িঝনাইদহ পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িঝনাইদহ।
১২) জনাব মাঃ মা র রহমান, সহকারী েকৗশলী ( র), প য়াখালী পওর িবভাগ, বাপাউেবা, প য়াখালী ।

৯-৯-২০২১
মা: রশীদ আলম
উপ-পিরচালক

২


