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২৮ ফা ন ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

     জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান এর জ শতবািষকী উদযাপেনর লে  গত ০১/০৩/২০২০ তািরখ
বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন এর চয়ার ান মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত সভায় হীত িস া  বা বায়ন
কায ম মিনটিরং করার জ  িনে বিণত কমকতা ও কমচারীগেণর সম েয় এক  মিনটিরং কিম  গঠন করা হেলাঃ 

১। সিচব, িবিপিস                                                                                           -আ ায়ক
২। উ তন মহা ব াপক/মহা ব াপক 
 (বাঃ ও অপাঃ/িনরী া/ব: ও িবপ:/িহসাব/পিরঃ ও উ ঃ/অথ), িবিপিস                            -সদ   
৩। উপ-মহা ব াপক (এমআইএস/ব ন ও িবপণন/ শাসন/ বা:ও অপা ),িবিপিস               -সদ
৪। ব াপক (সং াপন/ শাসন/সাকশা), িবিপিস                                                     -সদ  
৫। জনাব মা: শািহন আেনায়ার, কিন  কমকতা, িবিপিস                                            -সদ
৬। জনাব মাঃ মিজ ল হক ইঁয়া, ইউিডএ, িবিপিস                                                   -সদ
৭। জনাব মা: জািকর হােসন, ইউিডএ, িবিপিস                                                       -সদ
৮। জনাব মা: িহন কিবর, এলিডএ,িবিপিস                                                            -সদ  
৯।  জনাব মা: লাল হােসন, িবিপিস                                                                   -সদ

কিম র কাযপিরিধঃ 
(১) কিম  জ শতবািষকীর িবিপিস হীত কায ম মিনটিরং এবং সংি  ি বগ/ িত ােনর সােথ 
 েয়াজনীয় সম য় সাধন করেব।
(২) কিম  েয়াজেন সদ  কা-অ  করেত পারেব।
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সিচব

ন র: ২৮.০৩.০০০০.০০৮.২৭.০০২.১৬.৪২/১(২০) তািরখ: ২৮ ফা ন ১৪২৬
১২ মাচ ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র মহা ব াপক, বািণিজ ক/কায ম অ িবভাগ, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
২) মহা ব াপক, িনরী া, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
৩) মহা ব াপক (িবপণন), ব ণ, বাজারজাতকরণ ও পিরবী ণ, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
৪) মহা ব াপক, িহসাব অ িবভাগ, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
৫) মহা ব াপক, পিরক না ও উ য়ন অ িবভাগ, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
৬) মহা ব াপক, অথ অ িবভাগ, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
৭) উপ-মহা ব াপক, এমআইএস, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
৮) উপ-মহা ব াপক, ব ণ ও পিরবী ণ অিধশাখা, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
৯) উপ-মহা ব াপক, িশ ণ/সাবিসিডয়াির শাসন ও কম  ব াপনা, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
১০) উপ-মহা ব াপক, কায ম অিধশাখা, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
১১) জনাব মা:আেপল মা ন, ব াপক (সং াপন), িবিপিস।
১২) ব াপক, িশ ণ/সাবিসিডয়াির শাসন ও কম  ব াপনা, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
১৩) ব াপক, সাধারণ সবা/ য়/ িপই ও িনরাপ া, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
১৪) িনয়র অিফসার, সাধারণ সবা/ য়/ িপই ও িনরাপ া, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
১৫) জনাব মাঃ মিজ ল হক ইঁয়া, ইউিডএ, িবিপিস।
১৬) জনাব মা: জািকর হােসন, ইউিডএ, িবিপিস।
১৭) িন মান সহকারী কাম া িরক, শাসন ও সং াপন শাখা, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
১৮) জনাব মা: লাল হােসন, িবিপিস।
১৯) একা  সিচব, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
২০) অিফস কিপ।
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