
একই স্মারকক ও তাররকে প্ররতস্থারিত 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১ (ন িঃপ্রিঃ, সওজ) এর কার্ যালয় 

উইদকয়ার ফেজ-১: নি াইেহ-র্দশার মহাসড়ক (এ -৭) উন্নয়  প্রকল্প 

সড়ক ভব , ফতজগাঁও, ঢাকা। 

ফো িঃ01313-092714 

Email:pm1.wecarewb.rhd@gmail.com 
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১। বিজ্ঞাপন ম্যাননজার  

দৈবনক িীর ৈপ পন 

এইচ এস এস ররাড, রিনাইদহ। 

২। বিজ্ঞাপন ম্যাননজার 

িবিক িার্পা 

বিবডবিএল ভিন 

১২, কাজী নজরূল ইসলাম এবভবনউ 

কারওয়ান িাজার, ঢাকা-১২১৫। 

৩। বিজ্ঞাপন ম্যাননজার  

Dhaka Tribune 

FR Tower, 8/C Panthapath  

Shukrabad, Dhaka-1207 

 

বিষয়ঃ অবিস ভাড়ার জন্য রকানেশন বিজ্ঞবি প্রকাশ প্রসনে। 

 

উপনরাক্ত বিজ্ঞাপনটি আপনার প্রকাবশর্ দৈবনক পবিকায় যথাযথ বনয়ম অনুযায়ী প্রকাশনার বনবমনে  রপ্ররি করা হইল। অবিস ররকনড পর জন্য বিজ্ঞবি প্রকানশর রপপার ০৩ কবপ অি 

ৈিনর  রপ্ররনির জন্য অনুনরাধ করা হল। 

 

বিঃ দ্রঃ- উনেখ্য রয, বিজ্ঞাপনটি ০৪ কলাম × ০৪˜ (সাৈা কানলা) আকানর ছাবপনয় সরকার কর্তপক বনধ পাবরর্ হানর বিল ৈাবিল করার জন্য অনুনরাধ করা হল। 

 

সংযুবক্তঃ অবিস ভাড়ার জন্য রকানেশন বিজ্ঞবি = ১ িানা 

 

(ম াঃ তারনমুল হক) 

পরররিরত নং-৬০২২৩১ 

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১ (রনঃপ্রঃ, িঃদাঃ), সওজ 

উইককয়ার মেজ-১: রিনাইদহ-যক ার 

 হাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প 

সড়ক ভবন, মতজগাঁও, ঢাকা। 
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অনুরলরপ সদয় অবগরত /অবগরত ও সংযুরি ২ (দুই) করপ অবিস রেস ভাড়া বিজ্ঞাপনটি রনাটিশ রিানড পর মাধ্যনম প্রচাবরর জন্য সম্মাননর সানথ রপ্ররি করা হলঃ 

১। প্রধান প্রনকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অবধৈির, সড়ক ভিন , রর্জগাঁও, ঢাকা। 

২। প্রকল্প পবরচালক, উইককয়ার মেজ-১: রিনাইদহ-যক ার  হাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প সড়ক ভিন , রর্জগাঁও, ঢাকা। 

৩। অবর্বরক্ত প্রকল্প পবরচালক, উইককয়ার মেজ-১: রিনাইদহ-যক ার  হাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প সড়ক ভিন , রর্জগাঁও, ঢাকা। 

৪। র্োিধায়ক প্রনকৌশলী, সওজ, এমআইএস এন্ড এনেে সানকপল, সড়ক ভিন , রর্জগাঁও, ঢাকা। 

৫। র্োিধায়ক প্রনকৌশলী, সওজ, প্রবকউরনমন্ট সানকপল এমআইএস এন্ড এনেে সানকপল, সড়ক ভিন , রর্জগাঁও, ঢাকা/ পবরকল্পনা ও কায পক্রম সানকপল, সড়ক ভিন , রর্জগাঁও, ঢাকা।  

৬। বসবনয়র বসনেম এনাবলে, সওজ, , সড়ক ভিন , রর্জগাঁও, ঢাকা, সওজ এর অবিবসয়াল ওনয়িসাইনে প্রকানশর অনুনরাধসহ   

৭। বনি পাহী প্রনকৌশলী, সওজ, পবরকল্পনা (P&D-1) বিভাগ, সড়ক ভিন , রর্জগাঁও, ঢাকা। 

৮। অি কায পালনয়র রনাটিশ রিাড প। 

 

 

 

(ম াঃ তারনমুল হক) 

পরররিরত নং-৬০২২৩১ 

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১ (রনঃপ্রঃ, িঃদাঃ), সওজ 

উইককয়ার মেজ-১: রিনাইদহ-যক ার 

 হাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প 

সড়ক ভবন, মতজগাঁও, ঢাকা। 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-1 (ন িঃপ্রিঃ, সওজ) এর কার্ যালয় 

উইদকয়ার ফেজ-১: নি াইেহ-র্দশার মহাসড়ক (এ -৭) উন্নয়  প্রকল্প 

সড়ক ভব , ফতজগাঁও, ঢাকা। 

ফো িঃ01313-092714 

Email:pm1.wecarewb.rhd@gmail.com 
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wek&¦ e¨vs‡Ki mnvqZvq ev Í̄evqbvaxb ÒDB‡Kqvi †dR-1: wSbvB`n-h‡kvi gnvmoK (Gb-7) Dbœqb cÖKí Ó Gi Awdm ’̄vc‡bi Rb¨ wb‡¤œv³ ˆewkó¨ m¤úbœ evox 

cÖ‡qvRb| Awdm †¯ú‡mi ˆewkó mg~nt- (1) cÖ Í̄vweZ evox wSbvB`n †cŠimfvi cÖavbZg GjvKvi g‡a¨ n‡Z n‡e (2) Awd‡mi ‡gvRvBK/UvBjm wewkó cÖwZ †d¬vi 

Kgc‡¶ 1200 et dzt wewkó n‡Z n‡e Ges †gvU †¯úm Kgc‡¶ 1200 et dzt m¤úbœ n‡Z n‡e (3) wbPZjvq Kgc‡¶ 180 et dzt cvwK©s myweav _vK‡Z n‡e (4) 

evoxi mvg‡b 30 wdU cÖk Í̄ moK _vK‡Z n‡e| (5) fvov Pzw³i †gqv` n‡e m‡ev©”P 30 gvm| Dc‡iv³ ˆewkó¨ m¤úbœ evoxi AvMÖnx cÖK…Z gvwjKMY‡K 

wb¤œ¯̂v¶iKvixi eive‡i evox fvov ‡Kv‡Ukb gyLeÜ Lv‡g 01 Ryb, 2021 ZvwiL we‡Kj 3.00 Uvi g‡a¨ `vwL‡ji Rb¨ Aby‡iva Kiv nj|  

 

 

 

 

(ক াঃ তারনমুল হক) 

পরররিরত নং-৬০২২৩১ 

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১ (রনঃপ্রঃ, িঃদাঃ), সওজ 

উইককয়ার মেজ-১: রিনাইদহ-যক ার  হাসড়ক 

(এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প  

সড়ক ভবন, মতজগাঁও, ঢাকা। 

 
 

Awdm fvovi Rb¨ †Kv‡Ukb weÁwß 

†Kv‡Ukm weÁwß 

†Kv‡Ukm weÁwß 

 


