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ারক ন র: ২৮.১১.০০০০.৭১১.৩৬.০২৫.২০.৭৭ তািরখ: 
১৯ িডেস র ২০২২

৪ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় াসাস   সরবরাহসরবরাহ   বে রবে র   িব িিব ি   কাশকাশ

ফনী- চৗ াম িবতরণ লাইেনর মা র উপর মান পাইপ লায়ািরং কাজ চলেছ। ফনী অংেশর ০৩  েট ৮ইি
ােসর পাইপলাইন র   কা ং ও ওেয়ি ং কােজর েয়াজেন  আগামী ২২/১২/২০২২ ইং  তািরখ রাজ হ িতবার

সকাল ৮ টা হেত ২৩/১২/২০২২ ইং  তািরখ রাজ বার িবকাল ৫ টা পয  ব  রাখার েয়াজন হেব।  ফেল ফনী
আইিসএস থেক চৗ াম গামী এই নটওয়ােকর আওতায় থাকা ফনী এলাকা অংেশর দবী র, ফেতহ র, শশিদ,
মাহা দ আলী ও তৎসংল  এলাকা এবং িময়াবাজার বােদ চৗ াম উপেজলার (িবিসকসহ) সকল জায়গায় াস
সরবরাহ ব  রাখার েয়াজন হেব। এই নটওয়ােক িশ , ক াপ ভ, িসএনিজ,ক াপ ভ,বািনিজ ক, আবািসক াহকগণ

াস বহার করেত পারেবন না।  এই নটওয়ােকর াস ব  রাখার িবষয়  আগামী ২১/১২/২০২২ ইং তািরেখ
 িনয়মা যায়ী  এক  জাতীয় ব ল চািরত  দিনক  ও চৗ াম, ফনীর দিনক পি কায় এ িব ি  কােশর জ

েয়াজনীয় ব া হেনর জ  অ েরাধ করা হেলা।  

১৯-১২-২০২২

উপ-মহা ব াপক (চলিত দািয় )
জনসংেযাগ িডপাটেম
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েকৗঃ ম জা রহমান খান
উপ-মহা ব াপক

ারক ন র: ২৮.১১.০০০০.৭১১.৩৬.০২৫.২০.৭৭/১(১৩) তািরখ: ৪ পৗষ ১৪২৯
১৯ িডেস র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপনা পিরচালক, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২) সিচব (চলিত দািয় ), কা ািন সে েটিরেয়ট িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড
৩) মহা ব াপক ( ন দািয় ), িবপণন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪) মহা ব াপক ( ন দািয় ), ইি িনয়ািরং সািভস িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড
৫) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম , নায়াখালী, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড

১



৬) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম  , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭) উপ-মহা ব াপক, আই  িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড.......িবিজিডিসএল ওেয়বসাইেট কাশ করার অ েরাধসহ
৮) উপ-মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , নায়াখালী , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড
৯) ব াপক (অিতির  দািয় ), ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( ফনী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড
১০) ব াপক, িব য় শাখা ( ফনী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড.......সংি  লাইেনর
াহকেদর অবিহতকরেনর জ  মাইিকং ও হৎ াহকেদর প  দােনর অ েরাধসহ

১১) ব াপক , িব য় শাখা (উপেজলা ১, িম া), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড............সংি  বড় িশ  নীর াহক ও িবিসক, চৗ ামেক অবিহতকরেনর অ েরাধসহ
১২) ব াপক , ইি িনয়ািরং সািভস শাখা (উপেজলা), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড........... চৗ াম এলাকায় মাইিকং করার অ েরাধসহ
১৩) অিফস কিপ।

১৯-১২-২০২২
েকৗঃ মাঃ মীর ফজেল রা ী 

ব াপক
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বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
( পে াবাংলার এক  কা ানী)

ধান কাযালয়, াপা র, িম া।
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      াল ান ীাল ান ী   িনরাপ ািনরাপ া  সেবাসেবা   অ ািধকারঅ ািধকার

জ রীজ রী  াসাস  শাটশাট  ড াউনডাউন  িব িিব ি

স ািনত াহক  সহ সংি  সকেলর অবগিতর  জ  জানােনা যাে  য, ফণী- চৗ াম িবতরণ াস
পাইপ লাইেনর জ রী র ণােব ণ কােজর জ  আগামী ২২/১২/২০২২ ইং তািরখ রাজ হ িতবার সকাল
৮.০০ ঘ কা হেত ২৩/১২/২০২২ ইং তািরখ রাজ বার িবকাল ৫.০০ টা পয  ফনী উপেজলার  দবী র,
ফেতহ র, শশিদ, মাহা দ আলী ও তৎসংল  এলাকা ও িবিসকসহ চৗ াম উপেজলার  (িময়ার বাজার
বােদ) সকল ণীর াহকেদর  াস সরবরাহ ব  থাকেব এবং আশপােশর এলাকায় ােসর চাপ িবরাজ
করেত পাের।

স ািনত াহক ে র সামিয়ক অ িবধার জ  ক প  আ িরকভােব ঃিখত।

বাখরাবাদ াস ক প
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েকৗঃ মাঃ মীর  ফজেল র া ী

ব াপক , ই ি িনয়ািরং সািভস শাখা
(উপেজলা)

ব াখর াব াদ াস িড ি িবউশন কা ান ী
িলিমেটড

১৯-১২-২০২২ ১৩:১৭:৩
েকৗঃ ম জা রহ মান  খান

উপ-মহ া ব াপক, ই ি িনয়ািরং সািভস
িড পাটেম , িম া

ব াখর াব াদ াস িড ি িবউশন কা ান ী
িলিমেটড
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