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িবষয:় িব িজ িডিসএলিবিজ িডিসএল  এরএর   তািলকাতািলকা   ১.১১.১   ক াট াগিররক াট াগিরর   কাদারকাদার   িত ানিত ান   মসাসমসাস   মা ামা া   াদাসেকাদাসেক
কােলাকােলা   তা িলকা করণতািলকা করণ ।।

িম ার চৗ াম উপেজলার বািতসা, উ াপাড়া এলাকায় অবি ত অৈবধভােব িনিমত াস পাইপলাইন  গত
১৫-০৩-২০২১ তািরেখ এবং নরায় অৈবধভােব পাইপলাইন িনমাণ ও াস সংেযাগ হেণর কারেণ গত ৩১-০৮-২০২১
তািরেখ া মান আদালত ও িলশ এর সহায়তায় উে দ করা হয়। উে দ অিভযান পিরচালনাকােল অৈবধ াস
সংেযােগর সিহত আপনার িত ােনর স ৃ তার অিভেযাগ পাওয়া যায়। উ  অিভেযােগর ি েত গ ত কিম র
িরেপাট পযােলাচনায় দখা যায় য, চৗ াম উপেজলার বািতসা, উ াপাডা় এলাকায় অৈবধভােব পাইপলাইন িনমাণ বক
উ  পাইপলাইন থেক ায় ৩০-৩৮  আবািসক সংেযাগ দােনর সােথ মসাস মা া াদাস এর স ৃ তা পাওয়া গেছ।
আপনার এেহন কাযকলাপ কা ানীর াথ, নাম, মযাদা ও ভাব িত  কেরেছ- যা আপনার সােথ কা ানীর
স ািদত তািলকা ি  ি র তফিসেলর ১৫.১, ১৫.৫ ও ১৫.৭ ধারা মাতােবক কােলাতািলকা  করার অপরােধর
সািমল। তেব, আপনার িব ে  সরাসির শাি লক ব া হেণর পিরবেত আ প  সমথেনর লে  আপনােক কারণ
দশােনা না শ দান করা হয় ( ারক ন র: ারক ন র: ২৮.১১.০০০০.০২১.২৭.০০৩.২১.৬০/১০০৮ তািরখ
১২/০৯/২০২১)। উ  না েশর পিরে ি েত গত ০১/১১/২০২১ ইং তািরেখ আপনার িরত িলিখত জবাব পযােলাচনায়
ক পে র িনকট হণেযা  হয়িন।
এমতাব ায়, িবিজিডিসএল এর সােথ আপনার স ািদত তািলকা ি  ি র তফিসেলর ১৫.১, ১৫.৫ ও ১৫.৭ ধারা
অ যায়ী ও ক পে র িস া  অ সাের ০৫( াচ) বৎসেরর (২০২০-২০২১ হেত ২০২৪-২০২৫ অথবছর) জ  িবিজিডিসএল
এ তািলকা  আপনার মািলকানাধীন ১.১ ণীর কাদারী িত ান “ মসাস মা া াদাস (তািলকা ি  সনদ নং-১০)"
ক কােলা তািলকা  করা হেলা।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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