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স্মাযক নং-৪৬.০৮৪.০১৮.০৩.০০.০০৬.২০১২-২০৬ তারযেঃ 

  ২০ বাদ্র ১৪২৬   

০৪ সখেম্বয ২০১৯ 
  

প্রজ্ঞান 
 

“ারন যফযা ও য়ঃরনষ্কান কর্তৃক্ষ অআন, ১৯৯৬” এয ৬(১)(ঘ) ধাযা ও ৬(১)(ছ) ধাযায় প্রদত্ত ক্ষভতাফখর  

যাজাী ওয়াা সফাখড ৃ  যাজাী সেম্বায ফ কভা ৃএন্ড আন্ডারি এয প্ররতরনরধ এফং যাজাী রটি কখাৃখযখনয  

প্ররতরনরধত্বকাযী দুআজন দস্য রনখদৃক্রখভ রনখয়াগ কযা খরা। 

 

ক্ররভক 

নং 
নাভ রতায নাভ প্ররতরনরধ 

অআখনয 

ধাযা 

১। জনাফ সভাঃ অব্দুর ভরভন মৃত: াভসুর অরভ কাউরিরয, ওয়াড ৃনং-১৩, 

যাজাী রটি কখাৃখযখনয প্ররতরনরধ 
৬(১)(ছ) 

২। জনাফ ররযন অযা োতুন সভা: ভখনায়ায সাখন োঁন কাউরিরয, ংযরক্ষত অন নং-০৪, 

যাজাী রটি কখাৃখযখনয প্ররতরনরধ 

৩। জনাফ সভা: সতৌরযদ অর ভাসুদ মৃত: একযামুর ক রযোরক, যাজাী সেম্বায ফ কভা ৃ

এন্ড আন্ডারি এয প্ররতরনরধ 
৬(১)(ঘ) 

 

০২। জনস্বাখথ ৃএ অখদ জাযী কযা খরা এফং আা রফরখম্ব কামকৃয খফ।  

যাষ্ট্ররতয অখদক্রখভ 

 

 

(সজরভন াযবীন) 

উবিব 

সপানঃ ৯৫১৪৩৬৮ 

lgdwatersupply3@gmail.com 
 

স্মাযক নং-৪৬.০৮৪.০১৮.০৩.০০.০০৬.২০১২-২০৬/১(১৭) তারযেঃ 

  ২০ বাদ্র ১৪২৬   

০৪ সখেম্বয ২০১৯ 
  

 

দয় ফগরত ও প্রখয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রখণয জন্য নুররর সপ্রযণ কযা খরা (সজেষ্ঠতায ক্রভানুাখয নয়): 

1| সভয়য, যাজাী রটি কখাৃখযন, যাজাী। 

2| ভরিরযলদ রেফ, ভরিরযলদ রফবাগ, ফাংরাখদ রেফারয়, ঢাকা। 

3| মুখ্য রেফ, প্রধানভিীয কামাৃরয়, সতজগাঁও, ঢাকা।  

4| ররনয়য রেফ/রেফ, যাষ্ট্ররতয কামাৃরয়/প্রধানভিীয কামাৃরয়, ঢাকা।  

5| রেফ, জনপ্রান ভিণারয়, ফাংরাখদ রেফারয়, ঢাকা।  

6| রতরযক্ত রেফ (া), স্থানীয় যকায রফবাগ। 

7| সেয়াযম্যান, যাজাী ওয়াা সফাড,ৃ যাজাী। 

8| ব্যফস্থানা রযোরক, যাজাী ওয়াা, যাজাী। 

9| প্রধান রনফাৃী কভকৃতাৃ, যাজাী রটি কখাৃখযন, যাজাী। 

10| যুগ্ম রেফ (া), স্থানীয় যকায রফবাগ। 

11| রযোরক, যাজাী সেম্বায ফ কভা ৃএন্ড আন্ডারি, যাজাী।  

12| ভাননীয় ভিীয একান্ত রেফ, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভিণারয়, ফাংরাখদ রেফারয় , ঢাকা। 

13| রেফ ভখাদখয়য একান্ত রেফ, স্থানীয় যকায রফবাগ।  

14| উ রযোরক, ফাংরাখদ পযম  ও প্রকানা রপ, সতজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞানটি যকারয সগখজখে প্রকাখয নুখযাধ)। 
15| সপ্রাগ্রাভায, স্থানীয় যকায রফবাগ (প্রজ্ঞানটি ওখয়ফাআখে প্রকাখয নুখযাধ)। 

16| জনাফ ........................................................................................। 

17| ংরিষ্ট নরথ। 
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