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২৭ ভা  ১৪২৮

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   জলবাজলবা   পিরবতনপিরবতন   াা   ফ াে রফ াে র   অথ ায়েনঅথায়েন   র াজশাহ ীর াজশাহ ী  জলারজলার   চারঘাটচারঘাট   পৗরসভাপৗরসভা   ক কক ক
বা বায়নাধ ীনবা ব ায়নাধ ীন  “ “জলবাজলবা   পিরবতনপিরবতন   জ িনতজিনত   ভাবভাব   মাকােবলারমাকােবলার   জজ   র াজশাহ ীর াজশাহ ী  জলারজলার   চারঘাটচারঘাট   পৗরপৗর
এলাকায়এলাকায়   কাবনকাবন   িনগমনিনগমন   াসাস   ওও  পিরেবশপিরেবশ   উ য়নউ য়ন ’’ ’’ শীষকশীষক  কে রকে র   ৪থ৪থ   িকি রিকি র   অথঅথ   ছাড়করণছাড়করণ   সং াসং া ।।

: ১। ময়র, চারঘাট পৗরসভা হেত া  প  নং-চারঘাট. পৗ./জলবা /২০২১/১৮৫/১
২। সহকারী েকৗশলী, চারঘাট পৗরসভা হেত া  প  নং-চারঘাট. পৗ./জলবা /২০২১/১৮৫

উপ  িবষেয়  প েয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, রাজশাহী জলার চারঘাট পৗরসভা ক ক বা বায়নাধীন “জলবা
পিরবতন জিনত ভাব মাকােবলার জ  রাজশাহী জলার চারঘাট পৗর এলাকায় কাবন িনগমন াস ও পিরেবশ উ য়ন’’ শীষক

কে র পিরচালক, ানীয় সরকার, রাজশাহী এর িতেবদেন উে িখত পািশ অ যায়ী সড়ক বািত েলার আেলাক দ তা
িসিফেকশন অ যায়ী পাওয়া যায়িন। 

০২। এমতাব ায়, পিরচালক, ানীয় সরকার, রাজশাহী এর িতেবদেন উি িখত পািরেশর আেলােক  সংেশাধন বক ৪থ
িকি র অথ ছাড়করেণর াব রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হইল।

১১-৯-২০২১

ময়র, চারঘাট পৗরসভা, রাজশাহী।

মাহা দ ফা ক হােসন
উপসিচব

ফান: ৯৫১৪১৪২
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ জলবা  পিরবতন া , রাতন বন ভবন-১০১, মহাখালী, ঢাকা। 
২) পিরচালক, ানীয় সরকার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৩) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, ানীয় সরকার িবভাগ(প  ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৬) ক  পিরচালক, জলবা  পিরবতন জিনত ভাব মাকােবলার জ  রাজশাহী জলার চারঘাট পৗর এলাকায় কাবন
িনগমন াস ও পিরেবশ উ য়ন ক  , চারঘাট পৗরসভা, রাজশাহী।

১১-৯-২০২১
মাহা দ ফা ক হােসন 
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