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ন র: ২৭.১২.৯৪৯৪.৫২৬.০১.০১৮.২২.১০৯ তািরখ: 
১৯ লাই ২০২২

৪ াবণ ১৪২৯

াপক:
াপাইটার, িবসিম াহ এ ার াইজ,২০৫/এ,ফিকর ল, ব  কালভাট রাড, মিতিঝল িস/এ, 

ঢাকা-১০০০।

িবষয:় কাযােদশকাযােদশ   ব া িতল বকবািতল বক  কােলাকােলা   তা িলকাতািলকা   করণকরণ   সেসে ।।
: ০১। ারক নং- ২৭.১২.৯৪৯৪.৫২৬.০১.০৩৮.২২.৩১৬৩; তািরখঃ ২৬/০৬/২০২২ি ঃ 

০২। ারক নং- ২৭.১২.৯৪৯৪.৫২৬.০১.০৩৮.২২.৩৪০২; তািরখঃ ০৭/০৭/২০২২ি ঃ
০৩। ারক নং- ২৭.১২.৯৪৯৪.৫২৬.০১.০৩৮.২২.৯৯; তািরখঃ ১৬/০৭/২০২২ি ঃ

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, অ  পিবেসর ০১নং  মাতােবক ০৮ কােরর সবেমাট ১০৩  টানার
সরবরােহর জ  আপনার িত ানেক গত ২৬/০৬/২০২২ি ঃ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কাযােদেশর শত
মাতােবক গত ০৬/০৭/২০২২ি ঃ তািরেখর মে  অিফস চলাকািলন সমেয় অ  পিবেস িনজ খরেচ মালামাল পৗছােনার
িনেদশনা থাকেলও আপনার িত ান ক ক িনিদ  সমেয়র মে  বিনত টানারস হ সরবরাহ করা হয়িন। পরবত েত অ
পিবেসর ০২ নং  মাতােবক গত ১৪/০৭/২০২২ি ঃ তািরেখর মে  মালামাল পৗছােনর জ  ১ম তাগাদা প  দান
করা হেলও আপনার িত ান ক ক অ  পিবেসর সােথ কােনা ধরেনর যাগােযাগ করা হয় িন। পরবত েত আবােরা অ
পিবেসর ০৩ নং  মাতােবক গত ১৮/০৭/২০২২ি ঃ তািরেখর মে  মালামাল পৗছােনর জ  ড়া  তাগাদা প  দান
করা হেলও অ বিধ আপনার িত ান ক ক মালামাল সরবরাহ করা হয়িন। এ িবষেয় আপনােক মাবাইল ফােনর
(০১৭৫১৪৭৩৪১৩) মা েম মালামাল সরবরাহ করার িবষেয় যাগােযাগ করার চ া করা হয় িক  আপিন ফান ধেরনিন।
মালামালস হ কাযােদশ অ যায়ী িনিদ  সমেয় সরবরাহ না করার কারেণ অ  পিবেস দা িরক কােজ াপক জ লতার

ি  হেয়েছ।

এমতাব ায় ০১ নং  এর ০৮ নং শত মাতােবক আপনার িত ান এর কাযােদশ  বািতল করা হেলা। একইসােথ
আপনার িত ানেক আগামী ০১(এক) বছেররর জ  অ  সিমিত ক ক সকল ধরেনর দরপে  অংশ হেনর ে  অেযা
ঘাষনা করা হেলা।

আপনার িব ,

১৯-৭-২০ ২২

আ  আশরাফ মাঃ ছােল
জনােরল ােনজার

১



ফান: ০৫৬১-৫৩৫৭১
ইেমইল: thkpbs@gmail.com

ন র: ২৭.১২.৯৪৯৪.৫২৬.০১.০১৮.২২.১০৯/১(৪) তািরখ: ৪ াবণ ১৪২৯
১৯ লাই ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন (উ র অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
২) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার.................... পিবস-১/২/৩/৪।
৩) এিজএম(অথ), ঠা র াও পিবস।
৪) অিফস কিপ/মা ার কিপ।

১৯-৭-২০ ২২

মাঃ তাহিম র রহমান
এিজএম ( শাসন)

২


