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২৫ অ হাযণ় ১৪২৬

িবষয:় িবআরিডিবিবআরিডিব   জলাজলা   দ রস েহদ রস েহ   র ি তরি ত   অেকেজ াঅেকেজ া   গা িড়গািড়  িনলােমিনলােম   িব য়িব য়  সং াসং া ।।

       উপ  িবষয় অ সরেণ জানােনা যাে  য, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (িবআরিডিব) এর িবিভ  জলা দ রস েহ িব মান
বহার উপেযাগী যানবাহনস েহর পাশাপািশ অেনক জলায় দীঘিদেনর রােনা অেকেজা/ বহার অ পেযাগী এবং মরামত

অলাভজনক/অেযা  যানবাহন রেয়েছ। িবআরিডব’র রক ৪৭.৬২.০০০০.২১০.০০.১৭৩.১৬.৩৪৯৮ তািরখ ২৮/০৩/২০১৭ ি . েল
ানীয় পযােয় গ ত কিম  ক ক অেকেজা/ বহার অেযা  যানবাহনস হ অেকােজা ঘাষণা ও িরজাভ  িনধারণ কের

িবআরিডিব সদর কাযালয়/পিরচালনা পষদ এর  অ েমাদন েম িনলােম িব য়/অপসারণ েযাগ রেয়েছ (প  সং  দয়া কের
দখা যেত পাের)। তাই য সকল জলায় অেকােজা ও বহার অ পেযাগী এবং মরামত অলাভজনক/অেযা  যানবাহন রেয়েছ,
সসকল জলা- ক আগামী ২০/১২/২০১৯ তািরেখর মে  ানীয় পযােয় কিম র মা েম ি য়া অ সরণ বক অেকেজা
ঘাষণা/িরজাভ  িনধারণ বক াব রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। 

      এছাড়া, য সকল জলার  অেকেজা যানবাহনস েহর ইতঃ েব িনলােমর মা েম িব েয়র অ মিত রেয়েছ এবং িনলাম ডােকর
মা েম উপ   না পাওয়া িব য় স ব হে  না স সকল জলাস হেক বিণত কিম র মা েম িরজাভ  ণ:িনধারণ কের

ণরায় াব উে িখত সমেয়র মে  সদর কাযালেয়  রণ করার জ ও  অ েরাধ করা হেলা।
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উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, জলাদ র (সকল)

এস.এম.িফেরাজ আলম
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৯
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: jdadmin@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.২১১.২৬.০০১.১৮.১১১/১(৫) তািরখ: ২৫ অ হাযণ় ১৪২৬
১০ িডেস র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক (িহসাব/বােজট/িনরী া), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)। 
৩) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা।
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মাহা দ আিত র রহমান 
উপপিরচালক
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