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   উ য়েনর গণত
শখ হািসনার মলূম

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০০০.১৯.০০৩.১৮.২০৪ তািরখ: 
১৫ নেভ র ২০১৮

১ অ হায়ণ ১৪২৫

িবষয়: খলুনাখলুনা  ওয়াসায়ওয়াসায়  যাগদানকতৃযাগদানকতৃ  বগমবগম  কািনজকািনজ  ফােতমাফােতমা  তািনয়াতািনয়া ( (পিরিচিতপিরিচিত  নংনং--১৬০৩৩১৬০৩৩)) কক  িনবাহীিনবাহী
ম ািজে টম ািজে ট  এরএর  মতামতা  দানদান  সং াসং া ।।

সূ : (১) জন শাসন ম ণালেয়র াপন নং-০৫.০০.০০০.১৪০.১৯.০০৯.১৬-৮৪০,
তািরখ-১৯/০৯/২০১৬।
(২) খলুনা ওয়াসার ারক নং-৩৮২২, তািরখ-০৮/০৭/২০১৮।

          উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, সূে া  ১নং ারেক ানীয় সরকার িবভােগ কৃত িবিসএস
( শাসন) ক াডােরর কমকতা বগম কািনজ ফােতমা তািনয়া (পিরিচিত নং-১৬০৩৩) িনবাহী ম ািজে ট িহেসেব খলুনা
ওয়াসায় যাগদান কেরেছন। সূে া  ২ নং ারেক খলুনা ওয়াসার িনবাহী ম ািজে ট বগম কািনজ ফােতমা তািনয়া- ক
িনে া  আইেনর মতা অপেণর জ  খলুনা ওয়াসা ব ব াপনা পিরচালক প  রণ কেরেছন।

আইনসমহূঃ

(ক) পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন কতপৃ  আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ৬ নং আইন)।

(খ) The Government Local Authority Lands and Buildings (Recovery of Possession) Ordinance
1970 (Ordinance No-XVIII of 1970).

(গ) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ১ নং আইন)।

(ঘ)   মহানগরী িবভাগীয় শহর ও জলা শহেরর পৗর এলাকাসহ দেশর সকল পৗর এলাকার খলার মাঠ, উ ু  ান,
উদ ান এবং াকৃিতক জলাধার সংর ণ আইন, ২০০০ (২০০০ সেনর ৩৬ নং আইন)।

০২।  িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর কমকতা বগম কািনজ ফােতমা তািনয়া (পিরিচিত নং-১৬০৩৩) িনবাহী ম ািজে ট,
খলুনা ওয়াসােক উে িখত েযাজ  আইেনর মতাসমহূ অপেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।

সংযিু ঃ বণনামেত।

১৫-১১-২০১৮

িবতরণ :
১) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
২) িবভাগীয় কিমশনার, খুলনা িবভাগ, খুলনা।

শখ মিন ামান
উপসিচব

ফান: ৯৫১৪৩৬৮
ইেমইল: lgdwatersupply3@gmail.com

১ অ হায়ণ ১৪২৫১



ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০০০.১৯.০০৩.১৮.২০৪/১(৫) তািরখ: ১ অ হায়ণ ১৪২৫
১৫ নেভ র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব ব াপনা পিরচালক, খলুনা ওয়াসা, খলুনা।
২) সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৩) া ামার, া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ
৪) অিতির  সিচব (পাস) মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, ানীয় সরকার িবভাগ।
৫) সংি  নিথ।

১৫-১১-২০১৮

শখ মিন ামান 
উপসিচব

২


