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জনাব কিবর িবন আেনায়ার, সিচব, পািন স5দ ম'ণালয় আগামী 22 Cম, ২০২০ হেত 2৪ Cম, ২০২০ পয FG 
িসরাজগH, সাতIীরা, Jলনা ও বােগরহাট Cজলা িনMবিণ Fত সময়Nিচ অPযায়ী Qমণ করেবন: 

 
সফরNিচ 

 
 

 

২। এU একU সরকাির সফর। সংিVW সকলেক #েয়াজনীয় XবYা Zহেণর জ[ অPেরাধ করা হেলা। সফরকােল গান]ান Cমাঃ _লতান আহেমদ 
(+৮৮০১৭৪০৩৯৪৬০০) সিচব মেহাদেয়র সফরসeী হেবন। 
 
                     fাIিরত/- 

(এস.এম. সািদক তানভীর) 
সিচেবর একাG সিচব 
Cফান: ০২-9515535 

hেঠােফান: ০১৭১6766349 
ই-Cমইল: pssec@mowr.gov.bd 

 
 

অপর পাতায় kWX 

তািরখ ও বার সময় িববরণ মাlম/Yান XবYাপনা/অংশZহণ 

২২-০৫-২০২০ 
mnবার 

০৭০0 বাসভবন হেত িসরাজগেHর Cজলার উেpেq যাrা 

সড়ক পেথ 

Cজলা #শাসক/uিলশ _পার, 
গাজীuর/টাeাইল/িসরাজগH/ 
vিWয়া/যেশার/সাতIীরা, 
#ধান #েকৗশলী, বাপাউেবা, রাজশাহী/Jলনা 

১১০০ 
ইসােবলা ফাউেxশেনর উেyােগ িসরাজগH Cজলার zY-
অসহায়েদর মােঝ rাণ িবতরণ 

১৬০০ িসরাজগH  Cজলা হেত সাতIীরা Cজলার উেpেq যাrা 

২০০০ 
সাতIীরা Cজলায় |িণ Fঝড় পরবত} বাপাউেবার কায Fnম  
িবষয়ক সম�য় সভা  সাতIীরা সািকFট 

হাউজ 

Cজলা #শাসক/uিলশ _পার, সাতIীরা  
#ধান #েকৗশলী, বাপাউেবা, Jলনা,  
বাংলােদশ Cসনাবািহনী #িতিনিধ  

- সাতIীরা অবYান ও রািrযাপন Cজলা #শাসক/uিলশ _পার, সাতIীরা 

২৩-০৫-২০20 
শিনবার 

০৫00 সাতIীরা Cজলার qামনগর উপেজলার উেpেq যাrা 

সড়ক পেথ 
Cজলা #শাসক/uিলশ _পার,  
সাতIীরা/Jলনা।  
#ধান #েকৗশলী, বাপাউেবা, Jলনা 

০৮০০ 
|িণ Fঝড় আ�ােনর ফেল গা�রা ইউিনয়েনর IিতZY 
Cপা�ারস�হ পিরদশ Fন 

০৮৩০ 
qামনগর উপেজলার গা�রা হেত Jলনা Cজলার কয়রা 
উপেজলার উেpেq যাrা 

১৩৩০ 
|িণ Fঝেড় আ�ােনর ফেল কয়রা উপেজলার IিতZY এলাকা 
পিরদশ Fন 

১৫০০ 
Jলনা Cজলায় |িণ Fঝড় পরবত} বাপাউেবার কায Fnম িবষয়ক 
সম�য় সভা  

Jলনা সািকFট 
হাউজ 

Cজলা #শাসক/uিলশ _পার, Jলনা।  
#ধান #েকৗশলী, বাপাউেবা, Jলনা 
বাংলােদশ Cসনাবািহনী #িতিনিধ 

১৫৩০ 
Jলনা সািকFট হাউজ হেত Cমাড়লগH Cফিরঘােটর উেpেq 
যাrা 

সড়ক পেথ 
Cজলা #শাসক/uিলশ _পার, 
Jলনা/বােগরহাট 

১৬৪৫ 
Cমাড়লগH Cফিরঘাট হেত বােগরহাট Cজলার শরণেখালা 
উপেজলার সাউথখালী ইউিনয়েনর বগী এলাকার উেpেq 
যাrা 

Cনৗপেথ 
(�ীডেবাটেযােগ) 

Cজলা #শাসক/uিলশ _পার, 
Jলনা/বােগরহাট।  
#ধান #েকৗশলী, বাপাউেবা, Jলনা ১৭৩০ |িণ Fঝেড় IিতZY বগী এলাকা পিরদশ Fন 

১৮০০ 
Cমাড়লগH Cফিরঘাট হেত ঢাকার উেpেq যাrা 
(িশhিলয়া/মাওয়া-কাঠালবািড়/ইসমাইল আহেমদ Cফিরঘাট 
হেয়)  

সড়ক পেথ 

Cজলা #শাসক/uিলশ _পার, 
Jলনা/বােগরহাট/ফিরদuর/মাদারীuর।  
#ধান #েকৗশলী, বাপাউেবা, 
Jলনা/ফিরদuর/ঢাকা 

২১৩0 
(আPমািনক 
সময়) 

মাদারীuর Cজলার  কাঠালবািড়/ইসমাইল আহেমদ 
Cফিরঘােট উপিYিত  

Cনৗপেথ 
(Cফিরেযােগ) 

Cজলা #শাসক/uিলশ _পার, মাদারীuর, 
XবYাপক, িবআইডি�উUিস 
#ধান #েকৗশলী, বাপাউেবা, ফিরদuর/ঢাকা 

২৩৩০ 
hি�গেHর িশhিলয়া/মাওয়া Cফিরঘাট হেত ঢাকার উেpেq 
যাrা 

সড়ক পেথ 
Cজলা #শাসক/uিলশ _পার,  hি�গH/ঢাকা  
#ধান #েকৗশলী, বাপাউেবা, ঢাকা 

২৪-০৫-২০২০ 
বিরবার 

০১00 বাসভবেন উপিYিত সড়ক পেথ  
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অPিলিপ কায Fােথ F (েজ��তার nমাPসাের নয়): 

1. মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ�য়ন Cবাড F, ওয়াপদা ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। 
2. Cচয়ার]ান, বাংলােদশ অভ�Gরীন Cনৗ-পিরবহন সংYা, ঢাকা। 
3. অিতির� সিচব (#শাসন/উ�য়ন), পািন স5দ ম'ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
4. অিতির� মহাপিরচালক (পি�ম িরিজয়ন), বাংলােদশ পািন উ�য়ন Cবাড F, ওয়াপদা ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। 
5. িডআইিজ, ঢাকা/রাজশাহী/Jলনা CরH [#েয়াজনীয় িনরাপ�া XবYা Zহেণর জ[ অPেরাধ করা হল]। 
6. Cজলা #শাসক, ঢাকা/গাজীuর/টাeাইল/িসরাজগH/vিWয়া/যেশার/Jলনা/সাতIীরা/বােগরহাট/ফিরদuর/মাদারীuর/hি�গH। 
7. #ধান #েকৗশলী, বাংলােদশ পািন উ�য়ন Cবাড F, ঢাকা/রাজশাহী/Jলনা। 
8. ত�াবধায়ক #েকৗশলী, পওর সােকFল, বাপাউেবা, ঢাকা/ব�ড়া/Jলনা/�িরদuর। 
9. uিলশ _পার, ঢাকা/গাজীuর/টাeাইল/িসরাজগH/vিWয়া/যেশার/Jলনা/সাতIীরা/বােগরহাট/ফিরদuর/মাদারীuর/hি�গH। 

[#েয়াজনীয় িনরাপ�া XবYা Zহেণর জ[ অPেরাধ করা হল]। 
10. িনব Fাহী #েকৗশলী, পওর িবভাগ, বাপাউেবা, ঢাকা/গাজীuর/টাeাইল/িসরাজগH/vিWয়া/যেশার/Jলনা/সাতIীরা/বােগরহাট/ফিরদuর/মাদারীuর।  
11. পিরচালক, স5ি� ও যানবাহন পিরদ:র, বাপাউেবা, ঢাকা (ঢাকা Cমে�া-ঘ-14-2418 নং গাড়ীেত #েয়াজনীয় �ালানী সরবরােহর অPেরাধসহ)। 
12. #ধান িহসাব রIণ কমFকতFা, পািন স5দ ম'ণালয়, Cস�নবািগচা, ঢাকা। 
13. িসে�ম এনািল�/ে#াZামার, পািন স5দ ম'ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সফরNিচU ওেয়বসাইেট #কােশর অPেরাধসহ)। 
14. সহকারী সিচব (#শাসন-3/েসবা), পািন স5দ ম'ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ঢাকা Cমে�া-ঘ-18-4328 নং গাড়ীেত #েয়াজনীয় �ালানী সরবরােহর 

অPেরাধ সহ)। 
15. িহসাব রIণ কমFকতFা, পািন স5দ ম'ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 
অPিলিপ �াতােথ F (েজ��তার nমাPসাের নয়): 
 
1. মি'পিরষদ সিচব, মি'পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
2. #ধানম'ীর h� সিচব, #ধানম'ীর কায Fালয়, Cতজগ�ও, ঢাকা। 
3. িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ�া িবভাগ, fরা� ম'ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
4. ি#ি�পাল �াফ অিফসার, সশ� বািহনী িবভাগ, #ধানম'ীর কায Fালয়, Cতজগ�ও, ঢাকা। 
5. সিচব, জন#শাসন ম'ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
6. কিমশনার, Jলনা/রাজশাহী/ঢাকা িবভাগ, Jলনা/রাজশাহী/ঢাকা । 
7. ��সিচব (সকল), পািন স5দ ম'ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
8. ��-#ধান, পািন স5দ ম'ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
9. মাননীয় #িতম'ী/উপম'ী মেহাদেয়র একাG সিচব, পািন স5দ ম'ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 
 
 

(এস.এম. সািদক তানভীর) 
সিচেবর একাG সিচব 

 
 

 


