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হিমননকল কমিিীনা থনবা ঈমশিং অিি িং ল বা 

নানবদা মফলদ্ হলনবল হিাল িন ফিংেন্নবা 

ইননানবমিব হিননানলাজী িঙা গী ৱাফি 

হেৌনদাকনে 

 
 

জল শজি িন্ত্রালয়গী থনবা ঈমশিং অিি িং ল বা নানবা মদপািতনিন্তকী 

িল্মি-মদমিমিনরী হিমননকল কমিিীনা অননৌবা হিননানলাজী িঙা িরুওইনা 

থনবা ঈমশিংগীদিিা হিননানলাজী অেুি অিি িং ল বা নানবগীদিিা 

হিননানলাজী অেুিগী ৱাফি প খৎনে। িমি কমিিীনা প খৎমখবা 

হিননানলাজী ১০গী িন িংদা য়াওবমন অিি িং হেৌজজক িমি মদপািতনিন্তকী 

হপানিতলদা িমিিং চল্লগমন। কমিিী অমিনা প খৎলকপা ৱাফি অমি রাজয 

অিি িং য় .মি.মশিংগীদিিা িনিিং ওইরগমন। িমিদগী িনখায়গী িনথৌ 

িাবমশিং অিি িং িমিক চাবা িিুিং ইন্না রাজয অিি িং য় .মি.মশিংনা 

হিননানলাজীমশিং অমি মশজজন্নগমন। হিননানলাজীমশিং অমি হিমননকল 

কমিিীনা অয়াবা পীমিঙঙগী িিািংদা হিাঙান হিাঙানবা থািা অয়াবা অিমদ 

থাগৎপা ফিংেবমন। 

জল শজি িন্ত্রালয়না পান্দি থমিবা হরানজি জল জীবন মিশনগী পান্দি 

অমি িপ িং ফােন্নবা অমিগুম্বা ইননানবমিব হিননাননানলাজীগী হথৌরািংমশিংদা 

িরুওইবা ওইনা হলৌদ না লামি িরিমদ ক িজা ২০২৪ ফাওবগী িন িংদা 

খ ঙ্গিংগী য় িনথািং খ মদিংদা হকাজিন্দগী ঈমশিং ফিংেন্নবা পান্দি অদ  ফিংবা 

ঙম্নবমন। িমিগা হলাইননা মিিমশিং থবিা ওনথাকপা িিিদা লাক্কদবা 

মশিংনবমশিংগা িানয়ানদ না হরানজিমশিং অমিব  হখািংনজল য়ািংনা িপ িং 

ফােনবা ঙম্নবমন। রাজয অিি িং য় .মি.মশিংগী িনিিংগীদিিা জল জীবন 

মিশনগী িন িংদা ইননানবিনগী ৱাফি অমি হকৌমখবমন, িরিমদ খ ঙ্গিংগী 

লিদিদা কািংল পকী থািা িমিক চাবা িওিংদা িগুন ললবা থনবা ঈমশিং 

ফিংেনবা ঙম্নবমন। মিশন অমি থবিা ওনথাকপদা হিাঙান হিাঙানবা 



িখলগী মশিংনবমশিং িানয়ানবা িামর িদ গী িন িংদা ললমরবা িফি অদ গী 

ঈমশিংগী হেৌরকফি, থবক হিৌবগী থাক, ঈমশিংগী িগুনগী মশিংনবমশিং, 

ল বা-নানবগা িরী ললনবা অিি িং ফত্তবা ঈমশিং অিি িং অনিাৎ-

অকাইনমচিংবা মশিংনবমশিং হথারমি। 

মশিংনবমশিং অমিব  িানয়াননবা অিি িং িনকািগী হেৌনা মিশন অমি থবিগী 

হেৌনবা ইননানবমিবকী িিুিং ইন্না হিমননকল কমিিী অিা হশিনে। ভারি 

িরকারগী মরজিপাল িাইমন্তমফক এদভাইজরগী ল মচিং িখাদা হিমননকল 

কমিিী অমিদা নীমি আনয়াগ, িাইি অিি িং হিননানলাজী মদপািতনিন্ত, 

বাইও-হিননানলাজী মদপািতনিন্ত, মি.এি.আই.আর., মদ.আর.মদ.ও., 

আই.আই.মি., হননেল ইিমিিুযৎ ওফ ওমিন হিননানলাজী, রাজযমশিং 

অমিনমচিংবগী িীেুৎমশিং য়াওমর। কমিিী অমিনা িনকািগী হেৌরগা পাঙম্বমশিং 

প নথানবা িাইি অিি িং হিননানলাজীদা মিৎনয়িং থিগমন িদ  রাজয অিি িং 

য় .মি.মশিংদা মিি অমি থবিা ওনথাকপদা এনজিীমশিংগী িনিিং পািংগমন। 

প খৎলমিবা হিননানলাজী ৫ অদ  িখাদা পীমরিঃ 

অ) Grundfos AQpure, অল্রামফল্নরিন্দা য় ম্ফি ওইবা হিালর ইনজীনা 

চলাইবা ৱাির জরৎনিন্ত িান্ি 

আ) জনাজল ৱাির ওন মিল, য় িনথািং খ মদিংদা অফবা ঈমশিং ফিংেন্নবা 

জজ.মপ.এি. োপ্পা আই.ও.মি.হবজ ইনলজিক হভমেকল 

ই) হরনতা ওনলাইন হিামরননির, ঈমশিংদা য়াওবা িমেক-িিাইমশিং োৎনবা 

নন-ইনলমিনা চলাইবা ওনলাইন হিামরননির 

ঈ) হজােকানিৌ হিননানলাজী – ললন িংদা ফ ম্বা য়াবা ৱাির রীৎনিন্ত 

মিনতি, অনিাৎপা অিি িং হশিংদবা ঈমশিং, চাকখ ি অিি িং ইরুজফিদগী 

হথারকপা ঈমশিং হশিংনদাকপা ঙম্বা 

উ) FBTec®, িমি মফক্স মফল্ির িীমদয়া মশজজন্নবা িফিদা এনিম্বল হিৌবা 

য়াবা হিনৱজ রীৎনিন্ত মিনতি অিমন। কমিিী অমিনা অনিাপ্পা এমিনকিন 

িঙাদা িনখায়ব  অি ক েন্না খন্নবা য়ানবা 

এজিনদিন/হরানিি/পাইনলাৎ/মশয়র মফল্দ হদিা প নথানবা োয়জমখ। 
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