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িবষয:় স ারসার   সংর ণসংর ণ   ওও  িবতরেণরিবতরেণর   িবধােথিবধােথ   দেশরদেশর   িব িভিবিভ   জ ায়গায়জ ায়গায়   ৩৪৩৪    ব াফ ারবাফ ার   দামদাম   িনমাণিনমাণ ” ” শীষকশীষক
কে রকে র   আওতায়আওতায়  র াজশাহ ীেতরাজশাহ ীেত   ব াফ ারবাফ ার   দামদাম   িনমােণরিনমােণর   জজ   অনাপি পঅনাপি প   দানদান   সেসে

: সার সংর ন ও িবতরেণর িবধােথ দেশর িবিভ  জায়গায় ৩৪  বাফার দাম িনমাণ” শীষক কে র এর
ারক- ৩৬.০১.০০০০.৯৭৮.২৭.০০১.১৯/১১৫ তািরখঃ০৯/০৬/১৯

উপ  িবষয় ও ে র  ি েত  আিদ  হেয় জানােনা যাে  য,  সার সংর ন ও িবতরেণর িবধােথ দেশর িবিভ  জায়গায়
৩৪  বাফার দাম িনমাণ” শীষক কে র আওতায় রাজশাহীেত বাফার দাম িনমােণর জ  রাজশাহী িস  কেপােরশন এর
অ গত পবা উপেজলায় কািশয়াডা া মৗজায় ৬.৮ একর িম অিধ হেনর লে  অনাপি পে র জ  আেবদন কেরেছন।  উ
আেবদেনর ি েত ািবত জায়গা  সেরজিমেন পিরদশন বক মা ার ােন ািবত ােনর িম বহার ও উ য়ন িনেদশনা
অ সাের  Site Analysis Report িনে া  ত সহ রণ করার জ   িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১. ািবত সাইেট চািহত অনাপি  দান িবষেয় িব মান মা ার ান িবেবচনা কের িনিদ  পািরশসহ পিরদশন  িতেবদন
২. মা ার ােন সংি  অংেশর িব মান এবং ািবত িম বহার সহ াপ
৩. গল ােপ ািবত িম িচি ত াপ
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িসিনয়র ানার 
রাজশাহী আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী  

মাক দ হােসম
িসিনয়র ানার
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৩) ানার , িসিনয়র ানার এর কাযালয়, রাজশাহী আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী
৪) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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