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জ ির 
সীিমত

ারক ন র: ৪২.০৪.০০০০.০০৬.২৫.০০১.২০.৪৬ তািরখ: 
০৯ ফ যা়ির ২০২১

২৬ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় জনাবজনাব   মামা : : মা কমা ক  িময়ািময়া ,  ,  মহ াপিরচালকমহ াপিরচালক, ,  ব াংলােদশবাংলােদশ   হ াওরহ াওর   ওও  জলা িমজলা িম   উ য়নউ য়ন   অিধদ রঅিধদ র ,  ,  ঢ াকারঢ াকার
আগামীআগামী  ১০১০ //০২০২ //২০২১২০২১   ওও  ১১১১ //০২০২ //২০২১২০২১   তািরখতািরখ   চলনিবলচলনিবল  এলাকাএলাকা  ( ( িসরাজগিসরাজগ ,  ,  পাবনাপাবনা ,  ,  নােট ারনােট ার   ওও
নও ানও া ) ) মণ িচমণ িচ।।

জনাব মা: মা ক িময়া, মহাপিরচালক, বাংলােদশ হাওর ও জলা িম উ য়ন অিধদ র, ঢাকার আগামী ১০/০২/২০২১ ও
১১/০২/২০২১ তািরখ চলনিবল এলাকা (িসরাজগ , পাবনা, নােটার ও নও া) মণ িচ িন প : 

তািরখ সময় মেণর 
মা ম

কম চী ব াপনায়

১০/০২/২০২১
 ধবার

০৭: ০০ 
ঘ কা 

সড়ক 
পথ

ঢাকা হেত বাঘাবািড় অিভ েখ সড়ক পেথ যা া। জলা শাসক, 
িসরাজগ / 

পাবনা/ নােটার১২: ০০ 
ঘ কা

,, বাঘাবািড় উপি িত ও চলনিবেলর সােথ িবিভ  নদীর সংেযাগ এলাকা 
পিরদশন ও ানীয় অংিশজেনর সােথ মতিবিনময়

১৩: ০০ 
ঘ কা

,, ফিরদ র উপেজলার উে ে  সড়ক পেথ রওনা।

১৪: ০০ ঘ কা ,, ফিরদ র উপেজলায় উপি িত ও চলনিবল এলাকা পিরদশন ও 
অংিশজেনর সােথ মতিবিনময়

১৬: ০০ 
ঘ কা

,, নােটােরর উে ে  যা ।

১৮: ০০ 
ঘ কা

,, নােটার উপি িত ও সািকট হাউেজ রাি  যাপন।

১১/০২/২০২১
হ িত বার

০৮: ০০ 
ঘ কা

,,  নােটার সািকট হাউজ হেত আ াই উপেজলা অিভ েখ যা া। জলা শাসক, 
নােটার/ নও া/ 

িসরাজগ১১: ০০ 
ঘ কা 

,, িবল হালিত হেয় আ াই উপেজলায় উপি িত এবং আ াই নদীর সােথ 
সংেযাগ খাল পিরদশন এবং উপেজলা িনবাহী অিফসার অংিশজেনর 
সােথ মতিবিনময়

১২: ০০ 
ঘ কা 

,, িসংড়া অিভ েখ যা া।

১৩: ০০ 
ঘ কা

,,  িসংড়ায় উপি িত এবং আ াই নদীর সােথ অ  নদী/খােলর সংেযাগ 
পিরদশন এবং উপেজলা িনবাহী অিফসার ও অংিশজেনর সােথ 
মতিবিনময়

১৪: ০০ ঘ কা ,, তাড়াশ অিভ েখ যা া।
১৪.৪৫ ঘ কা ,, তাড়াশ উপি িত এবং চলনিবল এলাকা পিরদশন এবং উপেজলা 

িনবাহী অিফসার ও অংিশজেনর সােথ মতিবিনময়
১৬.৩০ ঘ কা ,, তাড়াশ হেত ঢাকা অিভ েখ যা া।
২২: ০০ 
ঘ কা

,, ঢাকায় উপি িত।

 ২.জনাব মাঃ অিলউ াহ িময়া এনিডিস ( সিচব), পিরচালক ও ড. আলী হ দ ওমর ফা ক (উপসিচব), পিরচালক, বাংলােদশ হাওর
ও জলা িম উ য়ন অিধদ র, ঢাকা মহাপিরচালক মেহাদেয়র সফর স ী হেবন।
৩. উে  য, এ  সরকারী সফর।

১



৯-২-২০২১

িবতরণ :
১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নােটার
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, পাবনা
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ
৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নও া
৫) পিরচালক, শাসন ও অথ িবভাগ , বাংলােদশ হাওর 
ও জলা িম উ য়ন অিধদ র
৬) পিরচালক, িষ, পািন ও পিরেবশ িবভাগ , বাংলােদশ 
হাওর ও জলা িম উ য়ন অিধদ র
৭) পিরচালক, পিরক না, আইিস  িবভাগ , বাংলােদশ 
হাওর ও জলা িম উ য়ন অিধদ র
৮) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, 
পািন স দ  ম ণালয়
৯) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, পািন 
স দ  ম ণালয়
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ফিরদ র, পাবনা
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, িসংড়া, নােটার
১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, তাড়াশ, িসরাজগ
১৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার (অিতির  দািয় ), 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, শাহজাদ র, 
িসরাজগ
১৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, আ াই, নও া
১৫) উপ-পিরচালক , পিরক না অ িবভাগ, বাংলােদশ 
হাওর ও জলা িম উ য়ন অিধদ র
১৬) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর 
দ র, পািন স দ  ম ণালয়
১৭) িচফ একাউ  এ  িফ া  অিফসার, স নবািগচা, 
ঢাকা।

রজাহান খানম
উপ-পিরচালক

ফান: ০২-৪৪৮১৯০৯৩
ফ া : ০২-৪৪৮১৯০৭৩

ইেমইল:
nurjahan.khanom@dbhwd.gov.bd
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