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িবষয:় ঢ াকাঢ াকা   ওয়াস াওয়াস া ’’রর  Dhaka Environmentally Sustainable Dhaka Environmentally Sustainable
Water Supply (DESWS) Water Supply (DESWS) কে রকে র   জজ   ঢ াকাঢ াকা   জলায়জলায়  জ িমজিম
অিধ হেণরঅিধ হ েণর   ছাড়পছাড়প   দানদান   সেসে ।।

: ১। ঢাকা ওয়াসা’র ারক নং-46.113.618.00.00.G-190(Vol-
1)/DESWSP/1651; তািরখঃ ২৪/১১/২০১৯ ি ঃ

উপ  িবষয় ও  পে র ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, ঢাকা মহানগরী এলাকায়
েপয় পািন সরবরােহর লে  “ঢাকা এনভায়রনেম ালী সাসেটইেনবল ওয়াটার সা াই শীষক

(DESWS)" কে র অধীেন ঢাকা জলার ভাটারা/ লশান থানাধীন ভাটারা, াতার ল ও
বরাইদ ইউিনয়েন ািবত ঢাকা ওয়াসার পািন শাধনাগার িনমাণ কে র জ  পািনর া িমশন
পাইপ লাইন াপেনর িনিম  ভাটারা থানাধীন ভাটারা, াতার ল, বড় বরাইদ ও ছাট বরাইদ
মৗজায় মাট ০৬.৯৫৮৫ একর জিম িম অিধ হেণর অনাপি  চেয় আেবদন করা হয় (কিপ
সং : দাগ িচ)। 

উপ  কে র অধীন পািনর িমশন পাইপ লাইন াপেনর জ  শাসিনক অ েমাদন থাকায়
িন িলিখত শত সােপে  সরকাির েয়াজন ও জন ােথ িনেদশ েম অ  অিধদ েরর অনাপি  প

দান করা হেলা।

শতঃশতঃ 
১। ‘‘মহানগরী, িবভাগীয় শহর ও জলা শহেরর পৗর এলাকাসহ দেশর সকল এলাকার খলার মাঠ, উ ু

ান, উ ান এবং া িতক জলাধার সংর ণ আইন, ২০০০’’ অ সরণ করেত হেব;
২। পািনর াভািবক গিত ও িত পিরবতন না করা এবং 
৩। জল যান চলাচেল াধা ি  না করা। 

উে  য, এই অনাপি  প  ত াশী সং া ক ক ািবত জিম অিধ হেণর জ  নগর উ য়ন
অিধদ েরর িম বহােরর অনাপি  তীত অ  কান মািলকানা বা শত িনধারণ কের না। বিণত
জায়গায় কান উে দ বা আইনগত জ লতার উ ব হেল তা ত াশী সং া বহন করেব।

সং ি ঃ
১। দাগ িচ; ২। সেরজিমেন পিরদশন িতেবদন; ৩। Google Image এ বা  নদী ও পাশবত
এলাকা; ৪। Google Image এ ৪ নং ীজ; ৫। Google Image এ ৩ নং ীজ; ৬।
Google Image এ ১ নং ীজ; ৭। রাজউক-এর অনাপি  প ।
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মাঃ মাহ ল ইসলাম, ত াবধায়ক েকৗশলী ও ক  
পিরচালক, DESWSP, ঢাকা ওয়াসা, ওয়াসা ভবন (১০ 
তলা), ৯৮, কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ, কাওরানবাজার, 
ঢাকা।

উদয় শংকর দাস
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.৭/১(৬) তািরখ: ৩০ পৗষ ১৪২৬
১৪ জা য়াির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র [প  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট
আপেলাড করার অ েরাধ সহ]।
৪) িসিনয়র ানার, থানা স ার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, থানা স ার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
৬) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র (হাড কিপ রণ ও সংি  হাড
ফাইেল সংর েণর অ েরাধসহ) ।
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মা. তানভীর হাসান রজাউল 
ানার
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