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ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৫.২২.০১৬.৯৮.১২ তািরখ: 
২৯ লাই ২০১৮

১৪ াবণ ১৪২৫

িবষয:় দামদাম   বহ ােররবহ ােরর   মা িসকমািসক  িতেবদনিতেবদন   রণরণ   নানা   করায়করায়   া াা া   তলবতলব ।।

উপ  িবষেয়র িত ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য সদর দ েরর প  নং-৪৭.৬২.০০০০.৫০৪.০০.০১৬.৯৮.৪৪৬৩, তািরখ:
০৬/০৪/২০১৬ ি . এর িনেদশনা মাতােবক জলার আওতাধীন িবিভ  উপেজলায় িনিমত দাম বহার স িকত মািসক

িতেবদন িনয়িমতভােব রণ করার কথা থাকেলও তা িনয়িমতভােব িনধািরত সমেয় রণ করা হে  না। এি ল/১৮ থেক
ন/১৮ পয  সমেয়র মািসক িতেবদন ১৮  জলা (তািলকা সং ) হেত রণ করা হয়িন।িনয়িমতভােব মাস সমাপেনর

পরবত  মােসর ০৭ তািরেখর মে  িতেবদন রেণর িনেদশনা থাকা সে ও তার জলা হেত অ াবিধ িতেবদন রণ না করায়
সদর দ র ক ক পরবত   কায ম হণ িবলি ত হে । জলা পযােয়র একজন দািয় শীল কমকতার িনকট হেত এেহন আচরণ
কাংিখত নয়। 

এমতাব ায় সং  ‘ছক’ মাতােবক এি ল/১৮ হেত ন/১৮ ি . পয  মািসক অ গিত িতেবদন আগামী ০২/০৮/২০১৮ ি ঃ এর
মে  রণ িনি তকরণ এবং িনধািরত সমেয় কন িতেবদন রণ করা হয়িন তার  জবাব আগামী ০৫/০৮/২০১৮ ি ঃ
তািরেখর মে   সেরজিমন  িবভােগ রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা ।
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উপপিরচালক, িবআরিডিব, জলাদ র (সংি  )

মাঃ মাহ ল হাসাইন খান
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৬
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drfs@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৫.২২.০১৬.৯৮.১২/১(২) তািরখ: ১৪ াবণ ১৪২৫
২৯ লাই ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা।
২) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।
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আলমগীর কিবর সরকার 
সহকারী পিরচালক
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যে সকল যেলা প্রতিবেদন যপ্ররণ কবরতন ।  

 ১। তেিঃোতিয়া 

 ২। পঞ্চগি 

 ৩। গাইোন্ধা 

 ৪। যনায়াখালী 

 ৫। লক্ষীপুর 

 ৬। পটুয়াখালী 

 ৭। যেনী 

 ৮। চাপাইনোেগঞ্জ 

 ৯। তিনাইদহ 

 ১০। োবগরহাট 

 ১১। েগুিা 

১২। নাবটার 

১৩।কুতিয়া  

১৪। েরগুনা 

১৫। যেবহরপুর 

১৬। কুতেল্লা  

১৭। যগাপালগঞ্জ 

১৮। িালকাঠী 



‘ছক’ 

 

বাজারজাতকরণ গুদাম ব্যবহাররর .............................হরত........................পর্ যন্ত ত্রৈমাসিক প্রসতরবদন । 

 

ক্রঃ

নং 

 

উপরজলার 

নাম 

 

গুদারমর 

িংখ্যা 

 

ব্যবহার 

যর্াগ্য 

গুদারমর 

িংখ্যা 

 

ব্যবহার 

অরর্াগ্য 

গুদারমর 

িংখ্যা 

 

ভাড়ায় 

ব্যবহৃত 

গুদারমর 

িংখ্যা 

 

সনজস্ব 

কারজ 

ব্যবহৃত 

গুদারমর 

িংখ্যা 

 

ভাড়ার হার 

 

 

ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত 

টাকার পসরমান 

 

ব্যবহার যর্াগ্য 

অথচ 

ব্যবহার 

হরেনা 

(িংখ্যা) 

 

ব্যবহাররর্াগ্য 

অথচ 

ব্যবহার 

না হওয়ার 

কারণ 

 

মন্তব্য  

মাসিক 

হার 

 

বাসষ যক 

হার 

 

চলসত 

বৎির 

 

ক্রমপুসিত 
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যমাট               

 

 


