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িবষয:় ম ণ ালয়ম ণালয়//িবভােগিবভােগ   ব তব ত   সরকােররসরকােরর   িব িভিবিভ   পদনামপদনাম   ওও  পদিবস হপদিবস হ   িব িধিবিধ   ব িহ তবিহ ত   বহ ারবহ ার
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   উপ  িবষয় ও ি িখত পে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, মি পিরষদ িবভাগ হেত া  ২৯/১২/২০২১
তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৪২৩.৯৯.০০১.২০.৮৯ সং ক পে র ি েত ানীয় সরকার িবভােগর আওতাধীন
দ র/সং া/ ানীয় সরকার িত ানস েহর মে  ওয়াসার সিচব/উপসিচব/সহকারী সিচব এর পদনাম/পদিবস হ  ১
নং পে  বিণত আইন এবং তার আওতায় ণীত িবিধমালা/ িবধানমালা/সাংগঠিনক কাঠােমা িনে া ভােব সংেশাধেনর

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  গত ৩১ ম ২০২১ এবং ১৩ জা য়াির ২০২২ তািরেখ ই- মইল যােগ রাজশাহী ওয়াসায়
প  রণ করা হয়। উে িখত িবষেয় অ াবিধ রাজশাহী ওয়াসা হেত পদনাম/পদিবস হ সংেশাধন সং া  কান ত
পাওয়া যায়িন। 

িমকিমক অধঅধ :: নন   অিফ েসরঅিফেসর   
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পিরবতনেযাপিরবতনেযা   বতমানবতমান   
পদনামপদনাম //পদিবপদিব

পিরবিততপিরবিতত   পদনামপদনাম

১ রাজশাহী ওয়াসা সিচব
উপসিচব
সহকারী সিচব

সিচব- জনােরল ােনজার
উপসিচব- ড  জনােরল ােনজার
সহকারী সিচব-এিস া  জনােরল 

ােনজার

০২।       এমতাব ায়, উপেরা  ছেক বিণত পদনাম/পদিবস হ পিরবতেনর েয়াজনীয় ব া হণ এবং হীত ব া
স েক এ িবভাগেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত।
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ব াপনা পিরচালক,রাজশাহী ওয়াশা, রাজশাহী

মাহা দ ফজেল আিজম
উপসিচব

ফান: ০২৯৫১৪৩৬৮
ইেমইল: lgws3@lgd.gov.bd
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