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২৬ াবণ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ--৭৮০৭৮০
কা ািনর আস  ৪০তম বািষক সাধারণ সভায় শয়ারেহা ারগেণর উে ে  পশেযা  পিরচালকম লীর বািষক িতেবদেনর

খসড়া ণয়েনর লে  কা ািনর িনে া  কমকতাগেণর সম েয় কিম  গঠন করা হেলাঃ
                       
প িরচালকম ল ীরপ িরচালকম ল ীর  বািষকবািষক   িত েবদ েনরিত েবদ েনর  খসড়াখসড়া  ণয়নণয়ন   কিমকিম
১।  জনাব নারায়ন চ  পাল,                                   আ ায়ক
    মহা ব াপক (অথ ও িহসাব)
    িবিজিডিসএল, িম া।

২। েকৗশলী মাঃ আলমগীর সরকার                          সদ
    মহা ব াপক (িবপণন), চলিত দািয়
    িবিজিডিসএল, িম া।

৩। জনাব মাঃ খারেশদ আলম                            সদ -সিচব
    উপ-মহা ব াপক ( কা ানী সে টািরেয়ট)
    িবিজিডিসএল, িম া।

৪।  েকৗশলী মাঃ িফেরাজ আলম                               সদ
     ব াপক (ই-িবজেনস, নটওয়াক কে াল এ  মিনটিরং)
     িবিজিডিসএল, িম া।

৫।  জনাব মাঃ আ ল হােসম                                 সদ
     ব াপক ( লজার), অিতির  দািয়
     িবিজিডিসএল, িম া।

৬। জনাব মাঃ রাজীব ইসমাঈল                             সদ
     সহকারী ব াপক ( বাড)
    িবিজিডিসএল, িম া।

৭। জনাব মাঃ মেয়জ উি ন                                 সদ
    সহকারী ব াপক ( য়)
    িবিজিডিসএল, িম া।

১



কিম  সংি  িডিভশন/িডপাটেম  হেত েয়াজনীয় ত  সং হ বক কা ািনর ৪০তম বািষক সাধারণ সভায়
শয়ারেহা ারগেণর উে ে  পশেযা  পিরচালকম লীর িতেবদেনর খসড়া বাংলা ও ইংেরিজ ভাষায় ণয়ন কের ক পে র

অ েমাদেনর জ  আগামী ২৫ অে াবর, ২০২০ তািরেখর মে  কা ানী সে টািরেয়ট িডিভশন-এ রণ করেবন।

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

১০-৮-২০২০
. আই. ক. এম আ ল হাসাইন
মহা ব াপক (চলিত দািয় )

ন র: ২৮.১১.০০০০.২১১.৩৭.০০১.২০.২৮/১(৩৭) তািরখ: ২৬ াবণ ১৪২৭
১০ আগ  ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ব াপক (সম য়), িম া, ব াপনা পিরচালেকর দ র, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২) মহা ব াপক, পিরক না ও উ য়ন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩) মহা ব াপক, অপােরশন এ  মইে া  িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪) মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫) মহা ব াপক, শাসন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬) সিচব, কা ািন সে েটিরেয়ট িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭) মহা ব াপক, অথ ও িহসাব িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮) মহা ব াপক, িবপণন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯) উপ-মহা ব াপক , িভিজেল  িডপাটেম , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১০) উপ-মহা ব াপক, িনরী া িডপাটেম , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১১) উপ-মহা ব াপক, রিভিনউ কে াল িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১২) উপ-মহা ব াপক, িহসাব িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৩) উপ-মহা ব াপক, বােজট ও এমআইএস িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৪) উপ-মহা ব াপক, কা ািন সে টািরেয়ট িডপাটেম , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৫) উপ-মহা ব াপক, জনসংেযাগ িডপাটেম , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৬) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম  , া ণবািড়য়া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৭) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম , নায়াখালী, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৮) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম  , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৯) উপ-মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , নায়াখালী , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২০) উপ-মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২১) উপ-মহা ব াপক, স ালন িডপাটেম  ,আ গ , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২২) উপ-মহা ব াপক, মইে া  িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৩) উপ-মহা ব াপক, য় িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৪) উপ-মহা ব াপক, স ালন িডপাটেম , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
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২৫) উপ-মহা ব াপক, টি ং এ  কায়ািল  কে াল িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৬) উপ-মহা ব াপক, আই  িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৭) উপ-মহা ব াপক, ভা ার িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৮) উপ-মহা ব াপক, পিরক না িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৯) উপ-মহা ব াপক, িপএলিসিস িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩০) উপ-মহা ব াপক, শাসন িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩১) উপ-মহা ব াপক, সফ  এ  িসিকউির  িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩২) উপ-মহা ব াপক, কমন সািভস এ  েটাকল িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৩) উপ-মহা ব াপক, সং াপন িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৪) ব াপক , ই-িবজেনস, নটওয়ক কে াল এ  মিনটিরং শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৫) ব াপক (অিতির  দািয় ), লজার শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৬) সহকারী ব াপক, বাড শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৭) সহকারী ব াপক , বেদিশক য় শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড

১০-৮-২০২০
মাঃ শাহা ীন সরদার

উপ-মহা ব াপক
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