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অিফ সঅিফ স   আ েদশআ েদশ-- ৮৬ ০৮৬ ০
জন শাসেন কােজর গিতশীলতা ও উ াবনী দ তা ি  এবং নাগিরক সবা দান ি য়া ত ও সহজীকরণ প া উ াবন
ও চচার লে  মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা-২০১৫ মাতােবক পে াবাংলার িনয় ণাধীন বাখরাবাদ াস িডি িবউশন
কা ানী িলিমেটড (িবিজিডিসএল)-এর বািষক উ াবন কমপিরক না ও বা বায়ন করার লে  গত ১০/০৭/২০২০
তািরেখ অিফস আেদশ নং-৭৭১ এর মা েম ২০২০-২০২১ অথ-বছেরর জ  এক  ইেনােভশন টীম গঠন করা হয়। উ
টীেমর ময়াদ গত ৩০/০৬/২০২১ তািরেখ শষ হেয়েছ। ২০২১-২০২২ অথ-বছেরর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) ত
ইেনাভেশন ম এর পিরবেত ই-গভ া / উ াবন বহার করা হেয়েছ িবধায় কা ািনর কােজর ােথ উ াবন
কায েমর সকল কাজ ুভােব স াদন করার লে  িন বিণত কমকতােদর সম েয় ই-গভ া /উ াবন ম গঠন করা
হেলা ◌ঃ

০১) েকৗ. আ ল বাসার                               -ইেনােভশন অিফসার
     মহা ব াপক (িবপণন)
     িবপণন িডিভশন, িবিজিডিসএল, িম া।    
০২) েকৗ. মাহা দ আ র রা াক                    -সদ               
      উপ-মহা ব াপক (িব য়)
      িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩) েকৗ. মা ফা মািহন সাহাগ                      -সদ       
      উপ-মহা ব াপক (পিরক না)
     পিরক না িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৪) েকৗ. মাঃ িফেরাজ আলম                          -সদ -সিচব
     ব াপক (ই-িবজেনস, নটওয়াক কে াল এ  মিনটিরং)
     আই  িডপাটেম , িবিজিডিসএল , িম া ।                      
     ও ফাকাল পেয়  কমকতা
০৫) েকৗ. মেনাজ মার গাইন                              -সদ
      ব াপক ( টি ং এ  ক ািলে শন)
     টি ং এ  কায়ািল  কে াল িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৬) েকৗ. মাহা দ মীর ফজেল রা ী                    -সদ     
      ব াপক (ইি ঃ সািভস-উপেজলা)
      ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৭) েকৗশলী মাঃ আিরফ উ াহ                           -সদ

১



      সহকারী েকৗশলী (িব য়-উপেজলা-১)
     িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৮) জনাব মাঃ সা াদ হােসন                           -সদ
      সহকারী েকৗশলী
     আই  িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।

২। ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

৩১-১০-২০২১

িবতরণ (কাযােথ), ( জ তার মা সাের নয়):
১) মহা ব াপক, িবপণন িডিভশন, বাখরাবাদ াস 
িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম  , িম া, 
বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩) উপ-মহা ব াপক, পিরক না িডপাটেম  , 
বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪) ব াপক , ই-িবজেনস, নটওয়ক কে াল এ  
মিনটিরং শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী 
িলিমেটড
৫) ব াপক , টি ং এ  ক ািলে শন শাখা, বাখরাবাদ 

াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬) ব াপক , ইি িনয়ািরং সািভস শাখা  (উপেজলা), 
বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭) সহকারী েকৗশলী, উপশাখা (লাকসাম), বাখরাবাদ 

াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮) সহকারী েকৗশলী ( নায়াখালী), ই-িবজেনস, 
নটওয়ক কে াল এ  মিনটিরং শাখা, বাখরাবাদ াস 
িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড

েকৗ. মাঃ আ ল বাসার
মহা ব াপক ( শাসন), অিতির  দািয়
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২৮ অে াবর ২০২১

অ িলিপ ( াতােথ), ( জ তার মা সাের নয়): 
১) ব াপনা পিরচালক, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২) মহা ব াপক, অথ ও িহসাব িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩) মহা ব াপক, পিরক না ও উ য়ন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪) মহা ব াপক, অপােরশন এ  মইে া  িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড

২



৫) সিচব, কা ািন সে েটিরেয়ট িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬) মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭) উপ-মহা ব াপক, টি ং এ  কায়ািল  কে াল িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড
৮) উপ-মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড
৯) উপ-মহা ব াপক, আই  িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড

৩১-১০-২০২১
নািহদ বানী ইসলাম 
উপ-মহা ব াপক

৩


