
 
 

  
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 

�ত� িবভাগ 
নগর ভবন, রাজশাহী 

দরপ� িব�ি� (ওয়াক�স)  
 

৩য় বার সংেশাধনী দরপ� িব�ি� নং- ১৮/২০১৭-১৮ 
 

�ারক নং- ৪৬.১২.৫০৮১.০০৬.০৭.০২২.১৭.১৭৬৪ ১      তািরখঃ ০৮.১১.২০১৭ ইং 
 

এত�ারা সংি�� সকেলর অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, িবগত ০৫.১০.২০১৭ ইং তািরেখ ৪৬.১২.৫০৮১.০০৬.০৭. ০২২.১৭.১৬১১ 
�ারেক জারী�ত দরপ� িব�ি� নং- ১৮/২০১৭-১৮ এর সীিমত দরপ� প�িতেত জারী�ত িব�ি� িন�বিণ �তভােব অিনবায � কারণবশতঃ ৩য় বার 
সংেশাধন করা হেয়েছ।  
সংেশাধনী - ১◌ঃ দরপ� দিলল �েয়র �শষ তািরখ ০৮ নেভ�র, ২০১৭ এর পিরবেত� ১৩ নেভ�র, ২০১৭ ইং �িত�ািপত হেব।  
                   দরপ� দিলল �েয়র �ভ�� ও সময় অপিরবিত�ত থাকেব।  
সংেশাধনী - ৫◌ঃ দরপ� দিলল দািখেলর �শষ তািরখ ০৯ নেভ�র , ২০১৭ এর পিরবেত� ১৪ নেভ�র, ২০১৭ ইং �িত�ািপত হেব।  
                 দরপ� দিলল দািখেলর �ভ�� ও সময় অপিরবিত�ত থাকেব।  
উপেরা� সংেশাধনীস�হ দরপ� িব�ি�র অংশ িহেসেব িবেবিচত হেব এবং দরপ� দিলেল অ�� �� হেব  
  

( �ঃ �গালাম �েশ �দ ) 
িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 

�ারক নং- ৪৬.১২.৫০৮১.০০৬.০৭.০২২.১৭.১৭৬৪/১(৪০)                      তািরখঃ ০৮.১১.২০১৭ ইং 
অ�িলিপঃ 
জনাব/জনাবা ...................................................., স�ািনত কাউি�লর, ওয়াড �/ সংরি�ত আসন নং- ....., রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 

 
 

( �ঃ �গালাম �েশ �দ ) 
িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 

�ারক নং- ৪৬.১২.৫০৮১.০০৬.০৭.০২২.১৭.১৭৬৪/১/৪০(২০)                                              তািরখঃ ০৮.১১.২০১৭ ইং 
অ�িলিপ অবগিত ও ব�ল �চােরর িনিমে� ��রীত হেলাঃ 
০১। �ধান িনব �াহী কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
০২। সিচব, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
০৩। �ধান �েকৗশলী, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
০৪। ত�াবধায়ক �েকৗশলী, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
০৫। িনব �াহী �েকৗশলী (সকল), রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
০৬। িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ, এলিজইিড, গণ�ত�-১, পাউেবা, রাউক, রাজশাহী ওয়াসা, বের� উ�য়ন ক��প�, িশ�া �েকৗশল অিধদ�র, রাজশাহী। 
০৭। বােজট কাম িহসাব র�ণ কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
০৮। �ােনজার, অ�ণী �াংক িলিমেটড, নগর ভবন / মােলাপাড়া শাখা, রাজশাহী। 
০৯। মাননীয় �ময়র’র একা� সিচব, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
১০। জনসংেযাগ কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন ত�েক উপেরা� দরপ� িব�ি� সংি�� পিরসের �ানীয় ২� �দিনক পি�কায় ব�ল �চােরর 

�ব�া �হণােথ �। 
১১। মা�ন মাহ�দ, এমআইএস পােস �ােনল, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন ত�েক দরপ� িব�ি�� ঈচঞট ও রািসক-এর ওেয়ব সাইেট �চােরর 

�েয়াজনীয় �ব�া �হণােথ �। 
       অিফস কিপ/�না�শ �বাড �। 
 
 
 

( �ঃ �গালাম �েশ �দ ) 
িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
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উ�য়েনর গনত� 
�শখ হািসনার �লম� 


