
বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

জনােরল সািভেসস শাখা 
অভ রীণ ারকিলিপ জ ির 

গাপনীয়

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৭২.০১.০০৮.২১.১৩৩ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২১

১৯ আি ন ১৪২৮

িবষয:় কা া িনেতকা া িনেত   ফগারফগার   মিশনমিশন   ার াার া   মশারমশার   ওষধওষধ   িছট ােনািছট ােনা   িবষয়কিবষয়ক  িতেবদনিতেবদন।।
: অভ রীণ ারকিলিপ  নং-২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২১.৫২০ তািরখ-০৭ লাই, ২০২১

আপনােদর অভ রীণ ারকিলিপ  ন র-২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২১.৫২০ তািরখ-০৭ লাই, ২০২১ এর
পিরে ি েত জানােনা যাে  য, কা ািনর ধান কাযালয় ও িততাস লােকশন-িব আবািসক এলাকায় মশক িনধনকে
সািভেসস িবভােগর মা েম বতমােন ফগার মিশন ারা িনয়িমতভােব মশার ওষধ িছটােনা হে । 

           াে ,

৪-১০-২০২১

মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস)
টকিনক াল সািভেসস িডিভশন
বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড

মাঃ ছােয় র রহমান
উপ-মহা ব াপক (সািভেসস)

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৭২.০১.০০৮.২১.১৩৩/১(২) তািরখ: ১৯ আি ন ১৪২৮
০৪ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহা ব াপক ( শাসন), শাসন িডিভশন, বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড
২) ব াপক ( শাসন), সাধারণ শাসন শাখা, বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড

৪-১০-২০২১
মাঃ ছােয় র রহমান 

উপ-মহা ব াপক (সািভেসস)

১

M(ADMIN)
Typewriter
সংযুক্তি-১৫



বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

জনােরল সািভেসস শাখা 
অভ রীণ ারকিলিপ জ ির 

গাপনীয়

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৭২.০১.০০৬.২২.০১ তািরখ: 
০২ জা য়াির ২০২২

১৮ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় কা া িনেতকা া িনেত   ফগারফগার   মিশনমিশন   ার াার া   মশারমশার   ওষধওষধ   িছট ােনািছট ােনা   িবষয়কিবষয়ক  িতেবদনিতেবদন।।
: অভ রীণ ারকিলিপ  নং-২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২১.৫২০ তািরখ-০৭ লাই, ২০২১

আপনােদর অভ রীণ ারকিলিপ  ন র-২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২১.৫২০ তািরখ-০৭ লাই, ২০২১ এর
পিরে ি েত জানােনা যাে  য, কা ািনর ধান কাযালয় ও িততাস লােকশন-িব আবািসক এলাকায় ২য় কায়াটাের
(০১-১০-২০২১ হেত ৩১-১২-২০২১ইং পয ) মশক িনধনকে  সািভেসস িবভােগর মা েম ফগার মিশন ারা মাট
১০(দশ) বার মশার ওষধ িছটােনা হেয়েছ। 

           াে ,

২-১-২০২২

মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস)
টকিনক াল সািভেসস িডিভশন
বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড

মাঃ ছােয় র রহমান
উপ-মহা ব াপক (সািভেসস)

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৭২.০১.০০৬.২২.০১/১ তািরখ: ১৮ পৗষ ১৪২৮
০২ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপক ( শাসন), সাধারণ শাসন শাখা, বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড

২-১-২০২২
মাঃ ছােয় র রহমান 

উপ-মহা ব াপক (সািভেসস)

১

M(ADMIN)
Typewriter
সংযুক্তি-১৬



বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

জনােরল সািভেসস শাখা 
অভ রীণ ারকিলিপ জ ির 

গাপনীয়

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৭২.০১.০০৬.২২-৩৮ তািরখ: 
৩১ মাচ ২০২২

১৭ চ  ১৪২৮

িবষয:় কা া িনেতকা া িনেত   ফগারফগার   মিশনমিশন   ার াার া   মশারমশার   ওষধওষধ   িছট ােনািছট ােনা   িবষয়কিবষয়ক  িতেবদনিতেবদন।।
: অভ রীণ ারকিলিপ  নং-২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২২.০৭১ তািরখ-১৯ জা য়াির, ২০২২

আপনােদর অভ রীণ ারকিলিপ  ন র-২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২২.০৭১ তািরখ-১৯ জা য়াির, ২০২২ এর
পিরে ি েত জানােনা যাে  য, কা ািনর ধান কাযালয় ও িততাস লােকশন-িব আবািসক এলাকায় ৩য় কায়াটাের
(০১-০১-২০২২ হেত ৩১-০৩-২০২২ইং পয ) মশক িনধনকে  সািভেসস িবভােগর মা েম ফগার মিশন ারা মাট
১১(এগােরা) বার মশার ওষধ িছটােনা হেয়েছ। 

           াে ,

৩১-৩-২০২২

মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস)
টকিনক াল সািভেসস িডিভশন
বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড

মাঃ ছােয় র রহমান
উপ-মহা ব াপক (সািভেসস)

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৭২.০১.০০৬.২২-৩৮/১ তািরখ: ১৭ চ  ১৪২৮
৩১ মাচ ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপক ( শাসন), সাধারণ শাসন শাখা, বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড

৩১-৩-২০২২
িলপন ম মদার 

ব াপক ( জনােরল সািভেসস)

১

M(ADMIN)
Typewriter
সংযুক্তি-১৭



বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

জনােরল সািভেসস শাখা 
অভ রীণ ারকিলিপ জ ির 

গাপনীয়

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৭২.০১.০০৬.২০.৬৫ তািরখ: 
৩০ ন ২০২২

১৬ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় কা া িনেতকা া িনেত   ফগারফগার   মিশনমিশন   ার াার া   মশারমশার   ওষধওষধ   িছট ােনািছট ােনা   িবষয়কিবষয়ক  িতেবদনিতেবদন।।
: অভ রীণ ারকিলিপ  নং-২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২২.০৭১ তািরখ-১৯ জা য়াির, ২০২২

আপনােদর অভ রীণ ারকিলিপ  ন র-২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২২.০৭১ তািরখ-১৯ জা য়াির, ২০২২ এর
পিরে ি েত জানােনা যাে  য, কা ািনর ধান কাযালয় ও িততাস লােকশন-িব আবািসক এলাকায় ৪থ কায়াটাের
(০১-০৪-২০২২ হেত ৩০-০৬-২০২২ইং পয ) মশক িনধনকে  সািভেসস িবভােগর মা েম ফগার মিশন ারা মাট
১১(এগােরা) বার মশার ওষধ িছটােনা হেয়েছ। 

           াে ,

৩০-৬-২০২২

মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস)
টকিনক াল সািভেসস িডিভশন
বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড

মাঃ মাহ ন নবী
মহা ব াপক ( শাসন)

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৭২.০১.০০৬.২০.৬৫/১ তািরখ: ১৬ আষাঢ ়১৪২৯
৩০ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপক ( শাসন), সাধারণ শাসন শাখা, বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড

৩০-৬-২০২২
িলপন ম মদার 

ব াপক ( জনােরল সািভেসস)

১

M(ADMIN)
Typewriter
সংযুক্তি-১৮
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