
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
কমচারী পিরদ র 

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

ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.২০১.২১.১৮৪ তািরখ: 
১২ সে র ২০২১

২৮ ভা  ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
     অ  পিরদ েরর ারক নং-১১০-পাউেবা(কপ)/িব-২/বদিল-৫/২০১৭, তািরখঃ ১০/০২/২০২১ ি ঃ মাতােবক জাির ত জনাব
িমজা ল হক, উপ-সহকারী েকৗশলী( র)/শাখা কমকতা-এর বা রবান পওর িবভাগ, বাপাউেবা, বা রবান হেত রাঙামা  পওর
িবভাগ, বাপাউেবা, রাঙামা েত বদিলর আেদশ এত ারা বািতল করা হেলা। উ  আেদশবেল কমকতােক অ াহিত দান করা
হেল উহার কাযকািরতা বািতল বেল গ  হেব।

২। পরবত  িনেদশ না দওয়া পয  বােডর কােজর ােথ িন বিণত উপ-সহকারী েকৗশলী( র)/শাখা কমকতা- ক ার নােমর
পােশ বিণত দ ের বদিলেযােগ কমিনেয়াগ করা হেলাঃ

ঃঃ   ন ংন ং কমকত ারকমকত ার   ন ামন াম , ,  প দব ীপ দব ী ,   ,   আই িডআই িড   ন ংন ং   ওও   িন জিন জ  
জল াজল া ব ত মানব ত মান   কম লকম ল ব দিল তব দিল ত   কম লকম ল

১।

জনাব িমজা ল হক
উপ-সহকারী েকৗশলী( র)/শাখা কমকতা
আইিড নং-৮৮১০১১০০৩
িনজ জলা-চ াম।

বা রবান পওর িবভাগ,
বা রবান পওর উপ-িবভাগ,

থানিচ পওর শাখা,
বাপাউেবা, বা রবান।

চ াম পওর িবভাগ-১,
আেনায়ারা পওর উপ িবভাগ,

আেনায়ারা পওর শাখা-২,
বাপাউেবা, চ াম।

৩। বিণত কমকতােক বদিল ত দ ের যাগদােনর িনিম  আেদশ জািরর তািরখ হেত ৩(িতন) কাযিদবেসর মে  অ াহিত
দান করেত হেব। অ থায়, পরবত  কাযিদবস হেত িতিন তাৎ িণকভােব অ াহিত া  বেল গ  হেবন।

৪।   মহাপিরচালক, বাপাউেবা মেহাদেয়র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

১২-৯-২০২১
মাঃ আ ল বােতন

উপ-পিরচালক
ফান: ০২-২২২২৩০১৪০

ইেমইল:
abdulbaten.bwdb@gmail.com

২৮ ভা  ১৪২৮১



ন র: ৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.২০১.২১.১৮৪/১(১০) তািরখ: ২৮ ভা  ১৪২৮
১২ সে র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১) ধান েকৗশলী/অিতির  ধান েকৗশলী, ........................................, বাপাউেবা, .....................।
২) ত াবধায়ক েকৗশলী/ ক  পিরচালক/পিরচালক, .................................., বাপাউেবা, ..................।
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), মানব স দ উ য়ন পিরদ র, বাপাউেবা, ঢাকা।
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাপাউেবা, ঢাকা। অিফস আেদশ  বােডর ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধ জানােনা হেলা।
৫) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাপাউেবা, ঢাকা।
৬) িনবাহী েকৗশলী, ......................................................., বাপাউেবা, ..........................।
৭) উপ-পিরচালক/িহসাব র ণ কমকতা, আ িলক িহসাব ক , ................................, বাপাউেবা, ...................।
৮) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক ( শাসন), বাপাউেবা, ঢাকা।
৯) ি গত সহকারী, কমচারী পিরদ র, বাপাউেবা, ঢাকা।
১০) জনাব িমজা ল হক, উপ-সহকারী েকৗশলী( র), বা রবান পওর িবভাগ, বাপাউেবা, বা রবান।

১২-৯-২০২১
মাঃ আ ল বােতন

উপ-পিরচালক

২


