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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংলাদদশ সরকার 

জজানাল জসদেলদেন্ট অফপসাদরর কার্ যালয়, ঢাকা 

২৮, শহীদ তাজউদ্দীন আহদেদ সরফণ 

জতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 

 

 স্মারক নাং ৩১.০৩.২৬০০.০২২. ১৭  .১০.১৫                          তাফরখ : ১৭/০৮/২০১৫ ফরিঃ। 

 

ফফষয় :  ঢাকা জজাদন স্থাফত জপ্রস হদতই খফতয়ান ভৄদ্রদণর চাফহদা জপ্ররণ। 

 

সূত্র: েহাফরচালক েদহাদদয়র স্মারক নাং ৩১.০৩০০০০.০০৫.৩৩.১০০ (খণ্ড-১).১৪.৪৪২; তাফরখ ৪/০৮/২০১৫ ফর:। 

 

উর্য যক্ত ফফষদয়র ফরদপ্রফিদত জানাদনা র্াদে জর্, সূত্রফস্থত স্মারদক  জানাদনা  র্াদে জর্, ঢাকা জজাদন স্থাফত জপ্রস 

হদতই তাঁর তত্বাফধাদন ঢাকা জজাদনর খফতয়ান ভৄদ্রদণর ফনদদ যশনা াওয়া ফগদয়দে র্ার পদল খফতয়ান ডাো হাফরদয় র্াওয়ার জকান 

সম্ভাফনা থাকদফ না।  

২। চলফত অথ যফেদর ঢাকা জজান হদত প্রায় ৮৮ জেৌজার ১,৩১,০০০ খফতয়াদনর চূড়ান্ত প্রকাশনা প্রদাদনর কে যসূচী প্রদান 

করা হদয়দে এফাং ইদতােদে প্রায় সফকটি জেৌজার ১ে ভৄদ্রণ সোপ্ত হদয়দে এফাং ৫০টিরও অফধক জেৌজা চূড়ান্ত ভৄদ্রণ উদর্াগী 

হদয়দে। জস ফহদসদফ ঢাকা জজাদন স্থাফত জপ্রস হদত প্রফতটি খফতয়াদনর ১০ কফ ভৄদ্রণ এফাং দাদগর সূফচ সহ অন্যান্য ভৄদ্রণ ফহদসফ 

করা হদল প্রায় প্রায় ১৪ লি খফতয়ান ও খফতয়ান সাংফিষ্ট কাগজ ভৄদ্রণ করার প্রদয়াজন হদফ। ফতযোদন ঢাকা জজাদন স্থাফত জপ্রদস 

৫টি কফিউোদরর ফফরীদত ৫জন ডাো এফি অাদরের আদে। ১টি ফপ্রন্টার থাকদলও তার ফফরীদত জকান অাদরের ও 

কফিউোর জনই পদল খফতয়ান ফপ্রন্ট করদত জগদল ১জন ডাো এফি অাদরেদরর তখন জকান কাজ থাদকনা। অরফদদক 

ফপ্রন্টারটির জেয়াদকাল ইদতােদেই জশষ হদয় জগদে এফাং জর্ জকান সেদয় ফপ্রন্টারটি অদকদজা হদয় ড়দত াদর। 

৩। এেতাফস্থায় উফিফখত অফস্থা হদত ফরত্রাদণর জন্য এফাং ঢাকা জজাদনর খফতয়ান ভৄদ্রদণর কাজ ফনফফ যঘ্ন করার স্বাদথ য 

১টি কফিউোর সহ ফপ্রন্টার, কেদি ১ জন ফপ্রন্টার অাদরের, প্রদয়াজনীয় কাগজ, জোনার, ড্রাে কাটি যজ প্রভৃফত সরফরাহক্রদে 

ঢাকা জজাদন স্থাফত জপ্রসদক কার্ যিে করার এফাং সাংর্যক্ত তাফলকায় ফফণ যত জেৌজাগুদলার খফতয়ানসভহ চূড়ান্ত ভৄদ্রণক্রদে এ 

কার্ যালদয় সরফরাহ করার প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রহদণর জন্য অুরদরাধ করা হল। 

সাংর্যক্ত: চূড়ান্ত প্রকাশদর্াগ্য জেৌজা তাফলকা-  কফ। 

 

(দোিঃ জোয়াদেে জহাদসন) 

(র্যগ্মসফচফ) 

জজানাল জসদেলদেন্ট অফপসার, 

ঢাকা। 

জপান : (০২) ৯১৩ ১৫৭৩ 

পযাক্স : (০২) ৯১২ ৫৪২৩ 

জপ্রস অফপসার 

ঢাকা জসদেলদেন্ট জপ্রস 

 

স্মারক নাং ৩১.০৩.২৬০০.০২২. ১৭  .১০.১৫                          তাফরখ : ১৭/০৮/২০১৫ ফরিঃ। 

                                                                                                                

অুরফলফ: সদয় জ্ঞাতাদথ য ও কার্ যাদথ য: 

১। েহাফরচালক, ভূফে জরকড য ও জফর অফধদপ্তর, জতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 

২। ফরচালক (ভূফে জরকড য)/ জফর/ প্রশাসন, ভূফে জরকড য ও জফর অফধদপ্তর, জতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 

 

 

জজানাল জসদেলদেন্ট অফপসার, 

ঢাকা। 


