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ারক ন র: ৪৬.০০.১২০০.০৪২.৯৯.০৬৬.১৯.২০১৮ তািরখ: 
২২ সে র ২০২১

৭ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ব ড়াব ড়া   জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   মা িলকানাধ ীনমািলকানাধ ীন   গাছগাছ   িনলােমিনলােম   িব েয়রিব েয়র   লেলে   গ তগ ত   কিম েতকিম েত   বনবন
অিধদ েররঅিধদ েরর   িতিনিধিতিনিধ   রণরণ ।।

: ১. ানীয় সরকার িবভােগর ারক ৪৬.০৪২.০২২.০০.১৬২.২০১১.৩১৭৩, তািরখ: ২২ সে র ২০১১;
২. জলা পিরষদ, ব ড়া এর ারক ৪৬.০০.১০০০.০০১.৪৯.০০১.২১-৩৭, তািরখ: ১০ আগ  ২০২১।

        উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ানীয় সরকার িবভােগর  ১ নং ারেক
জলা পিরষেদর মািলকানাধীন গাছ িনলােম িব েয়র েব িন বিণত কিম র মা েম গােছর পিরমাণ ও কােঠর 
িনধারেণর িবষয়  উে খ রেয়েছ (কিপ সং ):

১. ধান িনবাহী কমকতা/ সিচব, সংি  জলা পিরষদ আহবায়ক
২. জলা শাসেকর িতিনিধ সদ
৩. সংি  উপেজলা িনবাহী কমকতা সদ
৪. বন িবভােগর সংি  কমকতা সদ

২।         ব ড়া-সািরয়াকাি  সড়ক স সারণকে  সড়েকর উভয় পাে  ব ড়া জলা পিরষেদর মািলকানাধীন িবিভ
জািতর গাছ কতন বক িনলােম িব য় করা েয়াজন। এ লে  উ  কিম েত বন অিধদ েরর উপ  িতিনিধ

মেনানয়ন দােনর জ   ২ নং ারেক অ েরাধ জানােনা হেয়েছ (কিপ সং )।  

৩।         এমতাব ায়, ব ড়া জলা পিরষেদর সংি  কিম েত বন অিধদ েরর উপ  িতিনিধ মেনানয়ন দান বক
উ  জলা পিরষদ- ক অবিহত করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি : বণনামেত। 

২২-৯-২০২১

সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয,় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.১২০০.০৪২.৯৯.০৬৬.১৯.২০১৮/১(৭) তািরখ: ৭ আি ন ১৪২৮
২২ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, ানীয় সরকার িবভাগ
২) সিচব, শাসন অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ

১



৪) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, ব ড়া
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৬) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ
৭) সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, ানীয় সরকার িবভাগ

২২-৯-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


