
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 

ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড 
বাসী ক াণ ভবন ( লেভল-১৪ ), ৭১-৭২ রাতন
এ ািলফ া  রাড, ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০

জ ির 

ন র ৩৫.০৫.০০০০.৬০৪.০৬.০০২.২০.৪৩ তািরখ: 
০৮ ম ২০২২

২৫ বশাখ ১৪২৯

মািসক সম য় সভার না শ

িবষয:় এি লএি ল   ২০২২২০২২   মােসরমােসর   মা িসকমািসক  সম য়সম য়  সভারসভার   আেয়াজনআেয়াজন

       আগামীআগামী  ১১১১   মম   ২০২২২০২২   তািরখতািরখ   ধবারধবার   সকালসকাল   ১০১০ ::৩০৩০  িমিনেটিমিনেট   ব াপনা পিরচালক, ঢাকা াস ানিজট
কা ািন িলিমেটড (িডএম িসএল)-এর সভাপিতে  িডএম িসএল-এর সে লন কে  এি ল/২০২২ মােসর মা িসকমািসক  সম য়সম য়
সভাসভা  অ ি ত হেব।

         উ  সভায় সংি  সকল কমকতােক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।

৮-৫-২০২২
মা: ইমাম উ ীন কবীর

উপ ক  পিরচালক ( শাসন)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) কমকতা (সকল), িডএম িসএল/এমআর  লাইন
২) ..................................................................., িডএম িসএল/এমআর  লাইন
৩) িসে ম এনািল , িডএম িসএল [সভার না শ িডএম িসএল-এর ওেয়বসাইেট আপেলাড এবং অনলাইেন Zoom
িম ং আেয়াজেনর অ েরাধসহ]
৪) ক  পিরচালেকর একা  সিচব, এমআর  লাইন-৬ [আ ায়েনর েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ]
৫) অিফস কিপ
৬) মা ার কিপ

১
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      আগামীআগামী  ১১১১   মম   ২০২২২০২২   তািরখতািরখ   ধবারধবার   সকালসকাল   ১০১০ ::৩০৩০  িমিনেটিমিনেট   ব াপনা পিরচালক, ঢাকা াস ানিজট কা ািন
িলিমেটড (িডএম িসএল)-এর সভাপিতে  িডএম িসএল-এর সে লন কে  এি ল/২০২২ মােসর মা িসকমািসক  সম য়সম য়  সভাসভা
অ ি ত হেব। উ  সভায় এমআর  লাইন-৬ এর সকল সহকারী েকৗশলী উ রা িডেপার সে লন ক  হেত, িডএম িসএল
এর সকল এ ািস া  ােনজার ফামেগট  িডএম িসএল-এর সাইট অিফেসর সে লন ক  হেত এবং এমআর  লাইন-১
[ই/এস] এর সকল উপ- ক  ব াপক ও সহকারী ক  ব াপক এমআর  লাইন-১ [ই/এস]-এর সে লন ক  হেত
Zoom Apps-এর মা েম মা িসকমািসক  সম য়সম য়  সভায়সভায়  অংশ হণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।

Zoom Meeting ID       :   269 025 4459
Password                      :    DMTCL123
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মা: ইমাম উ ীন কবীর

উপ ক  পিরচালক ( শাসন)

সদয় অবগিত/কাযােথ রণ করা হল: 
১) কমকতা (সকল), িডএম িসএল/এমআর  লাইন
২) িসে ম এনািল , িসে ম এনািল  এর দ র, ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড [সভার না শ িডএম িসএল-এর
ওেয়বসাইেট আপেলাড এবং অনলাইেন Zoom িম ং আেয়াজেনর অ েরাধসহ]
৩) ব াপনা পিরচালেকর একা  সিচব, ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড
৪) সহকারী েকৗশলী (সকল), এমআর  লাইন-৬
৫) এ ািস া  ােনজার (সকল), িডএম িসএল
৬) সহকারী ক  ব াপক (সকল), এমআর  লাইন-১ [ই/এস]
৭) ক  পিরচালেকর একা  সিচব, এমআর  লাইন , িডএম িসএল
৮) অিফস কিপ
৯) মা ার কিপ

১


