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(একই তািরখ ও �ারেক �িত�ািপত) 
পািন স�দ পিরক�না সং�া 

পািন স�দ ম�ণালয় 
ওয়ারেপা ভবন 

৭২ �ীন �রাড, ঢাকা-১২১৫ 
www.warpo.gov.bd

 

 

ন�র: ৪২.০২.০০০০.০০৩.১৮.০১১.২০.২ তািরখ: 
১১ জা�য়াির ২০২১

২৭ �পৗষ ১৪২৭

অিফস আেদশ
২০২০-২০২১ অথ �বছেরর পািন স�দ পিরক�না সং�া (ওয়ারেপা)-এর জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না পিরবী�ণ কাঠােমা বা�বায়েনর
জ� িন�িলিখত কম �কত�া সম�েয় �নিতকতা কিম� �নগ �ঠন করা হেলা:

�িমক নং নাম ও পদবী কিম�েত পদবী
০১। পিরচালক (কািরগরী) আহবায়ক
০২। জনাব �মাহা�দ মা�দ আলম, িপএসও (পিরবী�ণ ও ��ায়ন) সদ�
০৩। জনাব এিবএম �গালাম ফা�ক, উপসিচব সদ�
০৪। জনাব এ �ক এম �খাস�ল আিমন, এসএসও (মৎ�) �ফাকাল পেয়� 
০৫। জনাব �মাঃ হাসান শা� িরয়ার, এসএসও (পিরেবশ) সদ�
০৬। জনাব এরশাদ �শখ, �ব�ািনক কম �কত�া (�ত�) সদ�
০৭। জনাব এ. এম. �জারাফ, �ব�ািনক কম �কত�া (সহকারী ��া�ামার) সদ�

কিম�র কায �পিরিধঃ
                   ০১। জাতীয় ��াচার কম �পিরক�না বা�বায়েনর জ� �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেব।
                   ০২। ইেতা�েব � জাির�ত এ সং�া� সকল আেদশ বািতল বেল গ� হেব।
                   ০৩। যথাযথ ক��পে��র অ�েমাদন�েম জাির�ত এ আেদশ অিবলে� কায �কর হেব।

১২-১-২০২১
�মাঃ �দলওয়ার �হােসন

মহাপিরচালক
�ফান: ৪৪৮১৯০০৬, ৪৪৮১৯০১৫

ফ�া�: ৪৪৮১৯০০২
ইেমইল: dg@warpo.gov.bd

ন�র: ৪২.০২.০০০০.০০৩.১৮.০১১.২০.২/১(৭) তািরখ: ২৭ �পৗষ ১৪২৭

১১ জা�য়াির ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) জনাব �মাহাঃ আলমগীর, পিরচালক (কািরগরী) ও আহবায়ক, পিরচালক-২ এর দ�র, পািন স�দ পিরক�না সং�া
২) জনাব �মাহা�দ মা�দ আলম, �� �ব�ািনক কম �কত�া (পিরবী�ণ ও ��ায়ন) ও সদ�, পিরবী�ণ ও ��ায়ন শাখা , পািন স�দ
পিরক�না সং�া
৩) জনাব এ িব এম �গালাম ফা�ক, উপসিচব ও সদ�, �শাসন শাখা, পািন স�দ পিরক�না সং�া
৪) জনাব এ �ক এম �খাস�ল আমীন, ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (মৎ�) ও �ফাকাল পেয়�, পিরেবশ, বন ও মৎ� শাখা , পািন স�দ
পিরক�না সং�া
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৫) জনাব �মাঃ হাসান শাহিরয়ার, ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (পিরেবশ) ও সদ�, পিরেবশ, বন ও মৎ� শাখা , পািন স�দ পিরক�না সং�া
৬) জনাব এরশাদ �শখ, �ব�ািনক কম �কত�া (�ত�) ও সদ�, পািন স�দ শাখা , পািন স�দ পিরক�না সং�া
৭) জনাব এ এম �জারাফ, �ব�ািনক কম �কত�া (সহকারী ��া�ামার) ও সদ�, কি�উটার ও ত� শাখা , পািন স�দ পিরক�না সং�া

১২-১-২০২১
�মাঃ �দলওয়ার �হােসন

মহাপিরচালক


