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   উ য়েনর গণত
শখ হািসনার মলূম

ারক ন র: ৪৬.০৮৪.০৩০.০০.০০.০০১.২০১১.৩০ তািরখ: 
১৭ ফ য়াির ২০১৯

৫ ফা নু ১৪২৫

িবষয়: রাজশাহীরাজশাহী  ওয়াসায়ওয়াসায়  দিনকদিনক  মজরুীিভি কমজরুীিভি ক  কমরতকমরত  পদ িলপদ িল  রাজশাহীরাজশাহী  ওয়াসারওয়াসার  রাজরাজ   খােতখােত  ানা রানা র
সং াসং া ।।

সূ : রাজশাহী ওয়াসার ারক নং-৪৬.১৬.৮১০০.০০১.০০.২২৯.১৯-৪২, তািরখ-১৭/০১/২০১৯।

       উপযু  িবষয় ও সূ  পে র ি েত জানােনা যাে  য, রাজশাহী ওয়াসার দিনক মজুিরিভি ক কমরত
২০৭ জন কমচারী রাজশাহী ওয়াসার রাজ  খােত ানা র কায ম হেণ িনে া  তথ ািদসহ য়ংস ণূ াব

রেণর জ  অ েরাধ করা হেলাঃ
(ক)  তৎকালীন রাজশাহী িসিট কেপােরশন হেত আগত কমচারীগেণর সংখ া কত? তােদর ঐ সমেয় কান
কান পেদ িনেয়াগপ  দয়া হেয়িছেলা?

(খ)  রাজশাহী িসিট কেপােরশন হেত রাজশাহী ওয়াসায় ানা িরত হওয়ার পর কান কান পেদ জনবল
িনেয়াগ দয়া হেয়িছেলা? তােদর িনেয়াগপ । বতমােন কমচারীেদর বতন িকভােব পিরেশাধ করা হে ?
(গ)  রাজশাহী ওয়াসার রাজ  খাত হেত বতন পিরেশাধ করার পযা  বােজট বরা  আেছ িকনা?
(ঘ) শাসিনক উ য়ন সং া  সিচব কিমিটেত ািবত পদসমেূহর অত াব কতা যাচাই করা হেয়িছেলা
িকনা?
(ঙ) মি পিরষদ িবভােগর ২৪/০৬/২০০৪ তািরেখর ১২০নং ারেক প  জািরর পূেব কত জনেক িনেয়াগ করা
হেয়িছেলা?
(চ) ািবত কমচারীেদর পদসমহূ রাজ  খােত ানা েরর িবষেয় রাজশাহী ওয়াসা বাড সভার পািরশ
আেছ িকনা?

১৮-২-২০১৯

ব ব াপনা পিরচালক, রাজশাহী পািন সরবরাহ ও 
পয়ঃিন াশন কতপৃ

মাহা দ সামছুল হক
উপসিচব

ারক ন র: ৪৬.০৮৪.০৩০.০০.০০.০০১.২০১১.৩০/১ তািরখ: ৫ ফা নু ১৪২৫
১৭ ফ য়াির ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
২) অিতির  সিচব (পাস) মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, ানীয় সরকার িবভাগ।
৩) া ামার, আইিসিট সল, ানীয় সরকার িবভাগ
৪) সংি  নিথ।
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মাহা দ সামছলু হক 
উপসিচব
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