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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন শাখা-৬ 

বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা 

www.mohpw.gov.bd 

স্মারক নম্বর : 25.00.0000.019.01.048.2013-319 তারিখ- 
03 শ্রাবণ ১৪২8 বঙ্গাব্দ  

১৮ জুলাই ২০২১ চিষ্ট্রাব্দ 

চবষয়: জনাব এ এস এম রায়হানুল ফেরদেৌস, প্রধান প্রদকৌশলী (প্রকল্প ও চিজাইন), রাজউক এর বচহিঃ বাাংলাদেশ ছুটিকালীন সমদয় উক্ত পদের 

োচয়ত্ব পালন সাংক্রান্ত। 

সূত্র: জনাব ফমািঃ আবদুল আউয়াল, তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী (প্রকল্প), রাজধানী উন্নয়ন কর্ততপক্ষ, ঢাকা এর আদবেন। 

 উপর্য তক্ত চবষয় ও সূত্রস্থ স্মারদকর ফপ্রচক্ষদত জনাব এ এস এম রায়হানুল ফেরদেৌস, প্রধান প্রদকৌশলী (প্রকল্প ও চিজাইন), রাজউক এর 

বচহিঃ বাাংলাদেশ ছুটিকালীন সমদয় জনাব ফমািঃ আবদুল আউয়াল, তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী (প্রকল্প), রাজউকদক প্রধান প্রদকৌশলী (প্রকল্প ও চিজাইন) 

পদের োচয়ত্ব পালদনর জন্য চনদে তশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা। 

 

 

সাংর্যচক্ত: বণ তনামদত। 

স্বাক্ষচরত/- 18.07.2021 

(লুৎফুন নাহাি) 

উপসরিব 

দূরালাপনী : 9570669 

 িাজধানী উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

িাজউক ভবন, ঢাকা।  

 

নং- ২৫.৩৯.০০০০.০০৯.12.023.09-1178 তারিখ- 
04 শ্রাবণ ১৪২8 বঙ্গাব্দ  

19 জুলাই ২০২১ চিষ্ট্রাব্দ 

সদয় অবগরতি জন্য প্রেিণ কিা হল া (লজেষ্ঠতাি ক্রমানুসালি নয়) : 

1. সদস্য (উন্নয়ন রনয়ন্ত্রণ/উন্নয়ন/পরিকল্পনা/েশাসন ও অর্/ৃএলেট ও ভূরম), িাজউক, ঢাকা। 

2. েধান েলকৌশ ী (বাস্তবায়ন/েকল্প ও রিজাইন), িাজউক, ঢাকা। 

3. রসরনয়ি রসলেম এনার ে, িাজউক, ঢাকা (িাজউলকি ওলয়বসাইফে েকালশি েলয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহলণি অনুলিাধসহ)। 

4. পরিিা ক (েশাসন/এলেট ও ভূরম-১/২/অর্ ৃও রহসাব/রনিীক্ষা ও বালজট/আইন/উন্নয়ন রনয়ন্ত্রণ-১/২), িাজউক, ঢাকা। 

5. পরিিা ক (লজান-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮), িাজউক, ঢাকা। 

6. মাননীয় েরতমন্ত্রী মলহাদলয়ি একান্ত সরিব, গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণা য়, বাং ালদশ সরিবা য়, ঢাকা (মাননীয় েরতমন্ত্রীি সদয় অবগরতি জন্য)। 

7. সরিব মলহাদলয়ি একান্ত সরিব, গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণা য়, বাং ালদশ সরিবা য়, ঢাকা (সরিব মলহাদলয়ি সদয় অবগরতি জন্য)। 

8. সরিব, িাজউক , ঢাকা। 

9. নগি পরিকল্পনারবদ (নগি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন/পরিকল্পনা েণয়ন), িাজউক, ঢাকা। 

10. নগি স্থপরত, িাজউক, ঢাকা। 
11. জনাব ফমািঃ আবদুল আউয়াল, তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী (প্রকল্প), রাজউক, ঢাকা। 

12. তত্ত্বাবধায়ক েলকৌশ ী (পূত ৃসালকৃ -১/২/৩/৪/েকল্প/রিজাইন/ববদ্যেরতক/যারন্ত্রক), িাজউক, ঢাকা। 

13. আইন কমকৃতাৃ, িাজউক, ঢাকা। 

14. উপপরিিা ক (েশাসন-১/২/৩/প্রবাি,ৃ জনসংলযাগ ও েলটাক /রনিীক্ষা ও বালজট/অর্/ৃরহসাব/এলেট ও ভূরম-১/২/৩/৪/ উত্তিা ৩য় পব ৃেকল্প/ 

উত্তিা এপাটলৃমন্ট েকল্প), িাজউক, ঢাকা। 

15. উপনগি পরিকল্পনারবদ (লজান-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/নগি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা), িাজউক, ঢাকা। 

16. রনবাৃহী েলকৌশ ী (েলজক্ট েণয়ন/রিজাইন-1/2/যারন্ত্রক-1/2/ববদ্যেরতক-1/2/বাস্তবায়ন-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/সদি দপ্তি/প্রজান), িাজউক, ঢাকা 

17. অর্িাইজি অরিসাি (লজান-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮), িাজউক, ঢাকা। 

18. র য়াফজোঁ অরিসাি, িাজউক, ঢাকা (লিয়ািম্যান মলহাদলয়ি সদয় অবগরতি জন্য)। 
19. ……………………………………………………… 

20. অচেস কচপ। 

 

 

 

          19/07/2021 

(ফমািঃ কামরুল ইসলাম) 

পরিিা ক (েশাসন) 

িাজধানী উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ, ঢাকা। 

প্রিান : +880222338৯০৪৫ (অরিস)  

Email- diradmin@rajukdhaka.gov.bd 

 

http://www.mohpw.gov.bd/
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