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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ--৭৮৫৭৮৫
বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড (িবিজিডিসএল)-এর িম া, াদ র, নায়াখালী, ল ী র, ফনী ও
া ণবািড়য়া জলার সকল াপনািভি ক িবতরণ এলাকায় অৈবধ াস সংেযাগ ও িবল খলাপী াহকেদর াস সংেযাগ

িবি করণ এবং াস িবতরণ/সািভস লাইেনর ওপর কান াপনা িনমাণ করা হেল তা সনা করণসহ াস িবতরণ/সািভস লাইন
ও রাইজার-এর িলক সনা করণ কায ম পিরচালনার জ  িত বছর িবেশষ টীম (Special Team) গঠন করা হয়।

িতবােরর ায় এবারও িবিজিডিসএল-এর িবিভ  ণীর াহকেদর িবষেয় উপিরউ  কায ম পিরচালনার জ  িনে া ভােব
২৩ ( তইশ)  টীম গঠন করা হেলা ◌ঃ

টীম নং-০১ ( িম া শহর ও তৎসংল  সংি  উপেজলা)
০১। জনাব িকেশার মার দ                                                          আ ায়ক
      ব াপক (কেরাশন কে াল-দি ণ)
      মইে া  িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০২। জনাব মাঃ মেয়জ উি ন                                                          সদ
      সহকারী ব াপক
      য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩। জনাব এস, ক ামান                                                          সদ
      সহকারী ব াপক
      িহসাব িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৪।  জনাব মাঃ গালাপ হােসন                                                       সদ
       া  অপােরটর, ড-১, জা ািলয়া ৩৩ ম.ও.
      ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।

টীম নং-০২ ( িম া শহর ও তৎসংল  সংি  উপেজলা)
০১। েকৗশলী মাঃ আখতা ামান                                                আ ায়ক
      ব াপক (ইেলি ক াল িনমাণ)
     পাইপ লাইন ও রিনমাণ িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০২। জনাব মাহা দ রািকব হােসন                                                 সদ
      সহকারী েকৗশলী
      মইে া  িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩। জনাব মাঃ আিজ র রহমান                                                    সদ
      সহকারী ব াপক
      য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৪। জনাব মাঃ মিফ ল ইসলাম মশান                                            সদ
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      টকিনিশয়ান, ড-৩
      ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।

টীম নং-০৩ ( িম া শহর ও তৎসংল  সংি  উপেজলা)
০১। জনাব সাফায়াত আহেমদ                                                          আ ায়ক
      ব াপক ( বিনেভােল )
     বােজট ও এমআইএস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০২। জনাব মাঃ েবল হােসন                                                          সদ
      সহকারী ব াপক
     শাসন িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩। জনাব মাঃ জিহর উি ন                                                            সদ
      সহকারী কমকতা (কািরগরী)
     িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৪। জনাব মাঃ জােহদ আলী                                                            সদ
      টকিনিশয়ান, ড-১
     ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।

          টীম নং-০৪ ( িম া শহর ও তৎসংল  সংি  উপেজলা)
০১। েকৗশলী মাহা দ বা ী শাহিরয়ার                                             আ ায়ক
      ব াপক (ইি িনয়ািরং সািভস- ক ীয়)  
      ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০২। জনাব এস. এম. রািফউল মিমন                                                    সদ
      সহকারী ব াপক
     সফ  এ  িসিকউির  িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩। জনাব মাঃ শাহাদাত হােসন ইঁঞা                                              সদ
      সহকারী ব াপক (কািরগরী)
     মইে া  িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৪। জনাব মাঃ বাহার                                                                     সদ
      টকিনিশয়ান, ড-১
      ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।

টীম নং-০৫ ( িম া শহর ও তৎসংল  সংি  উপেজলা)
০১। েকৗশলী মাহা দ মাবারক হােসন                                            আ ায়ক
     ব াপক ( রিনমাণ)
     পাইপ লাইন ও র িনমাণ িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০২। েকৗশলী মীর মাহা দ তাহিসন                                                  সদ
      সহকারী েকৗশলী
    টি ং এ  কায়ািল  কে াল িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩। জনাব মাঃ জাহা ীর আলম                                                        সদ
      উপ- সহকারী েকৗশলী
     স ালন িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।  
০৪। জনাব লতান সালাহউ ীন আ াদ                                                 সদ
      টকিনিশয়ান, ড-১, ন ন র িডআরএস
      ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া ।
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টীম নং-০৬ ( িম া শহর ও তৎসংল  সংি  উপেজলা)
০১। েকৗশলী মেনাজ মার গাইন                                                    আ ায়ক
      ব াপক ( টি ং এ  ক ািলে শন)  
      টি ং এ  কায়ািল  কে াল িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০২। জনাব এস, এম, আব ল গিন                                                      সদ
      সহকারী ব াপক
      সং াপন িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩। জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম                                                       সদ
      সহকারী ব াপক
     ানীয় য় শাখা, য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৪। জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন                                                             সদ
      া  অপােরটর, ড-১
      ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।

টীম নং-০৭ ( িম া শহর ও তৎসংল  সংি  উপেজলা)
০১। জনাব মাঃ আিন র রিশদ                                                     আ ায়ক
      উপ- ব াপক (পােসােনল)
     সং াপন িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০২। জনাব আিবদ হাসান                                                             সদ
      সহকারী েকৗশলী
     িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩। জনাব অিনেমষ ম ল                                                           সদ
      উপ-সহকারী েকৗশলী, ভিহক াল মে া  শাখা,
      মে া  িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৪। জনাব মাঃ মা ন কিবর                                                      সদ
     টকিনিশয়ান, ড-১, ৩৩ মগাওয়াট জা ািলয়া
     ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।

টীম নং-০৮ ( িম া শহর ও তৎসংল  সংি  উপেজলা)
০১। েকৗশলী মাঃ শাহ আলম                                               আ ায়ক
      ব াপক  ( রা এ  া )
      পাইপ লাইন ও র িনমাণ িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০২। জনাব কামাল হােসন                                                              সদ
     সহকারী ব াপক (আইন)
     কা ানী সে টািরেয়ট িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩। জনাব  মাঃ মেহদী হাসান                                                               সদ
      সহকারী ব াপক (ভা ার)
     ভা ার িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৪। জনাব আ ল বাশার-২                                                               সদ
     টকিনিশয়ান, ড-১
    ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
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টীম নং-০৯ ( িম া শহর ও তৎসংল  সংি  উপেজলা)
০১। জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন                                                        আহবায়ক
      ব াপক (রাজ -উপেজলা), অিতির  দািয়
     রাজ -উ র িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০২। জনাব মাঃ রাজীব ইসমাঈল                                                           সদ
      সহকারী ব াপক  ( বাড)
      কা ানী সে টািরেয়ট িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩। জনাব মাঃ রেদায়ান ইসলাম                                                        সদ
       সহকারী ব াপক  
      কমন সািভস এ  েটাকল িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৪। জনাব আব ল মা ান ম মদার                                                       সদ
      া  অপােরটর, ড-১,
      ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।

টীম নং-১০ ( িম া শহর ও তৎসংল  সংি  উপেজলা)
০১। েকৗশলী মাহা দ মীর ফজেল রা ী                                              আ ায়ক
      ব াপক (ইি িনয়ািরং সািভস-উপেজলা)  
      ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০২। জনাব আব ল মিমন সরকার                                                       সদ
      সহকারী েকৗশলী
      ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩। জনাব শাম  রামাদান                                                               সদ
      সহকারী ব াপক
     সং াপন িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৪। জনাব মাহা দ ফজ ল হক                                                     সদ
     টকিনিশয়ান, ড-১, ৩৩ মগাওয়াট জা ািলয়া
     ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।

টীম নং-১১ (লাকসাম)
০১। জনাব মাঃ জাহা ীর হােসন                                                       আ ায়ক
      উপ- ব াপক
      রাজ  উপ-শাখা,  িবিজিডিসএল, লাকসাম।
০২। জনাব মাঃ গালাম রায়হান                                                         সদ
      সহকারী েকৗশলী (িব য় উপ-শাখা, লাকসাম)
     িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩। জনাব মাঃ ফিরদ উি ন ম মদার                                               সদ
       সহকারী কমকতা (কািরগরী)
      িব য় উপ-শাখা, লাকসাম, িবিজিডিসএল, িম া।
০৪। জনাব মাহা দ িসরা ল ইসলাম                                                    সদ
      া  অপােরটর, ড-১
     িব য় উপ-শাখা, িবিজিডিসএল, লাকসাম।

টীম নং-১২  ( গৗির র)
০১। জনাব অ ান মার দ                                                       আ ায়ক
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     উপ- ব াপক
     িব য় শাখা, িবিজিডিসএল, গৗরী র।
০২। জনাব মাঃ নাজ স সািকব                                                সদ
      সহকারী ব াপক
      রাজ  উপ-শাখা, িবিজিডিসএল, গৗরী র।
০৩। জনাব এস, এম সাই ল ইসলাম                                          সদ
      সহকারী ব াপক (কািরগরী)
      িব য় উপেজলা-২, িবিজিডিসএল, গৗরী র।
০৪। জনাব মাঃ মিনর হােসন                                                     সদ
      া  অপােরটর, ড-১
     িব য় উপ-শাখা, িবিজিডিসএল, গৗরী র।

টীম নং-১৩  ( দিব ার)
০১। জনাব মাহা দ সালাহ উি ন                                         আ ায়ক
     সহকারী েকৗশলী
    িব য় উপ-শাখা, িবিজিডিসএল, দিব ার।
০২। জনাব ল আলম                                                       সদ
     সহকারী ব াপক
     রাজ  উপ-শাখা, িবিজিডিসএল, দিব ার।
০৩। জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম-১                                          সদ
      া  অপােরটর, ড-১
     িব য় উপ-শাখা, িবিজিডিসএল, দিব ার।
০৪। জনাব মাঃ আব ল অিহদ সরকার                                    সদ
      া  অপােরটর, ড-১
      িব য় উপ-শাখা, িবিজিডিসএল, দিব ার।

টীম নং-১৪ ( া ণবািড়য়া)
০১। জনাব মাহা দ রিশ ল হােসন                                          আ ায়ক
      ব াপক (িব য়)
     িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, া ণবািড়য়া।
০২। জনাব িকরণ শংকর পাল                                                     সদ
      উপ- ব াপক
     ইি িনয়ািরং সািভস শাখা, িবিজিডিসএল, া ণবািড়য়া।
০৩। জনাব মাঃ কাম ল হাসান                                                  সদ
     সহকারী কমকতা (কািরগরী)
     ইি িনয়ািরং সািভস শাখা, িবিজিডিসএল, া ণবািড়য়া।
০৪। জনাব মাঃ মিনর হােসন                                                    সদ
     িব য় সহকারী
     িব য় শাখা, িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল,  া ণবািড়য়া।

টীম নং-১৫ ( া ণবািড়য়া)
০১। েকৗশলী মাঃ শিফ ল হক                                           আ ায়ক
     ব াপক (ইি িনয়ািরং সািভস)  
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    িবিজিডিসএল, া ণবািড়য়া।
০২। জনাব মাঃ তাের ল ইসলাম                                         সদ
      উপ-সহকারী েকৗশলী
      ইি িনয়ািরং সািভস শাখা, িবিজিডিসএল, া ণবািড়য়া।
০৩। জনাব র মাহা দ                                                    সদ
       উপ-সহকারী েকৗশলী (িব য়)
      িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, া ণবািড়য়া।                                          
০৪।  জনাব ফেয়জ আহেমদ                                              সদ
      ওেয়ি ং সাহা কারী,
      ইি িনয়ািরং সািভস শাখা, িবিজিডিসএল, া ণবািড়য়া।

টীম নং-১৬ (আ গ )
০১। েকৗশলী মাহা দ শিফউল আলম                                      আ ায়ক
      উপ-মহা ব াপক (স ালন), অিতির  দািয়   
     স ালন িডপাটেম , িবিজিডিসএল, আ গ ।
০২। জনাব অ ল মার নাগ                                                    সদ
      সহকারী েকৗশলী (িব য় শাখা-আ গ )
     িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, া ণবািড়য়া।
০৩। জনাব মাঃ আলী আ ম                                                 সদ
      সহকারী ব াপক (িব য় শাখা-আ গ )
     িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, া ণবািড়য়া।
০৪। জনাব মাঃ রা ম আলী                                                  সদ
     া  অপােরটর, ড-০১
    িব য় শাখা, আ গ ।সদ

 টীম নং-১৭ ( নায়াখালী)
০১। েকৗশলী মাঃ সাই ল ইসলাম                                                আ ায়ক
     ব াপক (িব য়)
    িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, নায়াখালী।
০২। েকৗশলী মাঃ িমলন হােসন                                                  সদ
     সহকারী েকৗশলী
    ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, নায়াখালী।
০৩। জনাব মাঃ মাজহা ল হক                                                     সদ
      টকিনিশয়ান ড-১, ইি িনয়ািরং সািভস শাখা
     িবিজিডিসএল, নায়াখালী।সদ
০৪। জনাব মাহা দ ল ইসলাম                                                   সদ
     টকিনিশয়ান, ড-০২,
     ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, নায়াখালী।

টীম নং-১৮ ( নায়াখালী)
০১। জনাব মাঃ ইসমাইল হােসন                                                আ ায়ক
      ব াপক (রাজ -দি ণ)
     রাজ -দি ণ িডপাটেম , িবিজিডিসএল, নায়াখালী।
০২। জনাব রবী  চ  িম                                                          সদ
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     সহকারী কমকতা (কািরগরী),
     ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, নায়াখালী।
০৩। জনাব মাঃ আমান উ াহ                                                    সদ
       উপ-সহকারী েকৗশলী
     িব য় শাখা, িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, নায়াখালী।সদ
০৪। জনাব মাহা দ দেলায়ার হােসন                                          সদ
     া  অপােরটর, ড-১
    ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, নায়াখালী।

টীম নং-১৯ ( াদ র)
০১। জনাব মাঃ মিহ র রহমান                                                 আ ায়ক
      ব াপক (িব য়)
     িব য় শাখা, িবিজিডিসএল, াদ র।
০২। জনাব হা দ ইকবাল হােসন                                           সদ
     উপ- ব াপক (ইি িনয়ািরং সািভস)
    ইি িনয়ািরং সািভস শাখা, িবিজিডিসএল, াদ র।
০৩। জনাব কাজী মাঃ আেনায়ার হােসন                                    সদ
     সহকারী কমকতা (কািরগরী)
     িব য় শাখা, িবিজিডিসএল, াদ র।
০৪। জনাব মাহা দ মিমন হােসন                                           সদ
      া  অপােরটর, ড-১
     িব য় শাখা, িবিজিডিসএল, াদ র।

টীম নং-২০ ( াদ র)
০১। জনাব অ ত লাল ম মদার                                       আ ায়ক
      ব াপক (রাজ  ও িহসাব), অিতির  দািয়
     রাজ  ও িহসাব শাখা, িবিজিডিসএল, াদ র।
০২। জনাব এস এম জািহ ল ইসলাম                                    সদ
      উপ- ব াপক
      িব য় শাখা, িবিজিডিসএল, াদ র।
০৩।  জনাব মাঃ মিতন মীর                                            সদ
      সহকারী ব াপক
     িব য় শাখা, িবিজিডিসএল, াদ র।
০৪। জনাব সয়দ সাখাওয়াত হােসন                                  সদ   
     টশিনিশয়ান, ড-১
     িব য় শাখা, িবিজিডিসএল, াদ র।

টীম নং-২১ (ল ী র)
০১। জনাব রথী নাথ র                                                 আ ায়ক
      সহকারী ব াপক
     রাজ  ও িহসাব উপ-শাখা, িবিজিডিসএল, ল ী র।
০২। জনাব মাঃ বারহান উি ন                                        সদ
      সহকারী েকৗশলী
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     িব য় শাখা, িবিজিডিসএল, ল ী র।
০৩। জনাব মাঃ আলমগীর িসকদার                                   সদ
      িব য় সহকারী
     িব য় শাখা, িবিজিডিসএল, ল ী র।
০৪। জনাব মাঃ আ ল কালাম                                         সদ
     া  অপােরটর, ড-১
     িব য় শাখা, িবিজিডিসএল, ল ী র।

টীম নং-২২ ( ফনী)
০১। জনাব মাঃ আ ল বাসার ঞা                                  আ ায়ক
     উপ- ব াপক
     রাজ  ও িহসাব শাখা, িবিজিডিসএল, ফনী।
০২। জনাব মাহা দ র কিরম                                         সদ
     সহকারী েকৗশলী
    িব য় শাখা, িবিজিডিসএল, ফনী।
০৩। জনাব মাঃ মা ন কিবর                                         সদ
     টকিনিশয়ান, ড-২
    িব য় শাখা, িবিজিডিসএল, ফনী।
০৪। জনাব মাঃ ওয়ািজ উ াহ                                     সদ
      টকিনিশয়ান, ড-২, ২২ মগাওয়াট ডিরন পাওয়ার শন
      ইি িনয়ািরং সািভস শাখা, িবিজিডিসএল, ফনী।

টীম নং-২৩ ( ফনী)
০১। জনাব মাঃ সাহা ি ন                                                  আ ায়ক
      ব াপক (ইি িনয়ািরং সািভস)
      ইি িনয়ািরং সািভস শাখা, িবিজিডিসএল, ফনী।
০২। েকৗশলী মাঃ কাম ল হাসান                                         সদ
       সহকারী েকৗশলী
      ইি িনয়ািরং সািভস শাখা, িবিজিডিসএল, ফনী।
০৩। জনাব মাঃ এনা ল হক                                                   সদ
      া  অপােরটর ড-১
     ইি িনয়ািরং সািভস শাখা, িবিজিডিসএল, ফনী।
০৪। জনাব মাঃ জামাল উি ন                                             সদ
      িব য় সহকারী, ২২ মগাওয়াট ডিরন পাওয়ার শন
     ইি িনয়ািরং সািভস শাখা, িবিজিডিসএল, ফনী।

২। উ  টীমস হ িনে া  (TOR) এর িভি েত তােদর কায ম পিরচালনা করেব ◌ঃ
ক) বেকয়া াস িবল আদায় ও অৈবধ াস সংেযাগ িবি  অিভযান নরােদশ না দয়া পয  অ াহত থাকেব;
খ) রাজ  িডপাটেম /শাখা হালনাগাদ বেকয়ার তািলকা উপ-মহা ব াপক (ইি ঃ সািভস), িম া/ নায়াখালী ও াপনা

ধানেক দান করেব;
গ) গ ত টীমস হ উপ-মহা ব াপক (ইি ঃ সািভস), িম া/ নায়াখালী ও াপনা ধােনর িনকট হেত সং হীত বেকয়ার
তািলকা যায়ী এলাকা িভি েত হ ালী, বািণিজ ক, িশ  (ক াপ ভসহ) ও িসএনিজ াহকেদর আি না পিরদশন করেব।
টীমস হ পিরদশনকােল াহকেদর িবল বই যাচাই বক াস িবল বেকয়া আদােয়র ব া হণ করেব ও একই সােথ াহক
আি নায় অৈবধ াস সংেযাগ িব মান থাকেল অথবা াস িবল বেকয়া থাকেল ি র ধারা মাতােবক তাৎ িণকভােব তা
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িবি ে র ব া হণ করেব;
ঘ) খলাপী াহকগেণর তািলকা অ যায়ী াহক নিথস হ সংি  রাজ  িডপাটেম /শাখা/উপ-শাখা উপ-মহা ব াপক (ইি ঃ
সািভস), িম া/ নায়াখালী/ াপনা ধােনর িনকট সরবরাহ করেব;
ঙ) সম  িবতরণ এলাকায় য সকল এ াপাটেম  রেয়েছ স সকল এ াপাটেম  স েহর হালনাগাদ াস িবল ও বাণার সং া
সংি  টীম পরী া করেব এবং এতদসং া  িতেবদন থকভােব, উপ-মহা ব াপক (ইি ঃ সািভস),  িম ার িনকট দািখল
করেব;
চ) উপ-মহা ব াপক (ইি ঃ সািভস), িম া/ নায়াখালী সংেযাগ িবি  ও বেকয়া আদােয়র দিনক বা বায়ন িতেবদন
মহা ব াপক (ইি ঃ সািভস) এর িনকট দািখল করেব এবং সািবক কায ম  মহা ব াপক (ইি িনয়ািরং সািভস)-এর সরাসির
ত াবধােন থাকেব;
ছ) অিভযান চলাকােল কমন সািভস এ  েটাকল িডপাটেম  ০২( ই)  মাইে াবাস সরবরাহ করেব। েয়াজেন সংি
িডপাটেম /শাখা যথাযথ ি য়া অ সরণ বক গাড়ী ভাড়ার ব া হণ করেব;
জ) টীেমর সদ গণ কায ম চলাকােল উপি িতর িভি েত দিনক ৩০০/- (িতনশত) টাকা হাের স ানী ভাতা পােব। িনধািরত
রে র বশী রবত  অ েল অিভযান পিরচালনাকােল স নীর বদেল কা ািনর িনয়মা যায়ী িডএ পােব;

ঝ) িবিজিডিসএল-এর িবতরণ/সািভস লাইেনর ওপর কান াপনা িনমাণ করা হেয়েছ িকনা স িবষেয় কিম  নজর রাখেব এবং এ
সং া  িবষেয় কানা/অব ানসহ িতেবদেন অ  করেত হেব এবং
ঞ) কা ািনর িবতরণ এলাকায় কান িবতরণ/সািভস লাইন/রাইজার-এ িলক পিরলি ত হেল তা িতেবদেন অ  করেত
হেব।

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

৯-৯-২০২০
. আই. ক. এম আ ল হাসাইন
মহা ব াপক (চলিত দািয় )

ন র: ২৮.১১.০০০০.৭১২.৪২.০০৮.২০.৩৭/১(১১২) তািরখ: ২৫ ভা  ১৪২৭
০৯ সে র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
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, ইি িনয়ািরং সািভস িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪) মহা ব াপক, শাসন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫) মহা ব াপক, পিরক না ও উ য়ন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬) মহা ব াপক, িবপণন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭) মহা ব াপক, অপােরশন এ  মইে া  িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮) উপ-মহা ব াপক , িভিজেল  িডপাটেম , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯) উপ-মহা ব াপক, িনরী া িডপাটেম , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১০) উপ-মহা ব াপক, িহসাব িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১১) উপ-মহা ব াপক, বােজট ও এমআইএস িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১২) উপ-মহা ব াপক, কা ািন সে টািরেয়ট িডপাটেম , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
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১৩) উপ-মহা ব াপক, জনসংেযাগ িডপাটেম , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৪) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম  , া ণবািড়য়া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৫) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম , নায়াখালী, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৬) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম  , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৭) উপ-মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , নায়াখালী , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৮) উপ-মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৯) উপ-মহা ব াপক, মইে া  িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২০) উপ-মহা ব াপক, স ালন িডপাটেম  ,আ গ , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২১) উপ-মহা ব াপক, য় িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২২) উপ-মহা ব াপক, স ালন িডপাটেম , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৩) উপ-মহা ব াপক, টি ং এ  কায়ািল  কে াল িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৪) উপ-মহা ব াপক, আই  িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৫) উপ-মহা ব াপক, ভা ার িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৬) উপ-মহা ব াপক, পিরক না িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৭) উপ-মহা ব াপক, িপএলিসিস িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৮) উপ-মহা ব াপক, শাসন িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৯) উপ-মহা ব াপক, সফ  এ  িসিকউির  িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩০) উপ-মহা ব াপক, কমন সািভস এ  েটাকল িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩১) উপ-মহা ব াপক, সং াপন িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩২) ব াপক (সম য়), িম া, ব াপনা পিরচালেকর দ র, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৩) ব াপক, রাজ  ( িম া উপেজলা) শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৪) ব াপক , রাজ  ( িম া সদর) শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৫) ব াপক, এমআইএস ও শয়ার শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৬) ব াপক, বিনেভােল  শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৭) ব াপক , িবল শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৮) ব াপক , ক  এ  ারস শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৯) ব াপক, াস য় ও িব য় শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪০) ব াপক , বাড শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪১) ব াপক, িব য়শাখা ( াদ র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪২) ব াপক , িব য় শাখা ( কি য়), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪৩) ব াপক , িব য় শাখা (উপেজলা ১, িম া), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪৪) ব াপক , ইি িনয়ািরং সািভস শাখা (উপেজলা), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪৫) ব াপক , ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( কি য়), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪৬) ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( া ণবািড়য়া ও আ গ ), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪৭) ব াপক, কায়ািল  কে াল শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪৮) ব াপক , টি ং এ  ক ািলে শন শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪৯) ব াপক, স ালন শাখা, ফনী, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫০) ব াপক, বেদিশক য় শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫১) ব াপক, কেরাশন কে াল- উ র শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫২) ব াপক, ভিহক াল মইে া  শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড

১০



৫৩) ব াপক , পাইপলাইন িনমাণ শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫৪) ব াপক , র িনমাণ শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫৫) ব াপক , ইেলকি ক াল িনমাণ শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫৬) ব াপক , রা এ  া  শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫৭) ব াপক , ােটিরয়ালস ািনং শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫৮) ব াপক , কপেরট ও েজ  ািনং শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫৯) ব াপক, বেদিশক ােটিরয়ালস শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬০) ব াপক , ই -হাডওয় ার এ  সািভিসং শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬১) ব াপক , ই-িবজেনস, নটওয়ক কে াল এ  মিনটিরং শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬২) ব াপক , পােসােনল-সং াপন শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬৩) ব াপক , লান ও ি -সং াপন শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬৪) ব াপক , সািভস েটাকল এ  হাউজ িকিপং শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬৫) ব াপক, জনােরল এডিমন- শাসন শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬৬) ব াপক, িব য়শাখা (ল ী র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬৭) ব াপক, িব য় শাখা ( া ণবািড়য়া), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬৮) উপ- ব াপক, রাজ  উপশাখা ৩ ( গৗির র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬৯) অথরাইজড অিফসার , রাজ  ও িহসাব শাখা (মাইজদী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭০) উপ- ব াপক, রাজ  ও িহসাব শাখা ( াদ র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭১) উপ- ব াপক , রাজ  উপশাখা (মাইজদী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭২) উপ- ব াপক , রাজ  ও িহসাব উপশাখা ( ফনী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭৩) সহকারী ব াপক (কািরগরী), উপশাখা ( দিব ার), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭৪) সহকারী েকৗশলী, উপশাখা (লাকসাম), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭৫) ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( নায়াখালী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭৬) সহকারী েকৗশলী, ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( নায়াখালী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭৭) ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( ফনী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭৮) সহকারী েকৗশলী, ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( ফনী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭৯) ব াপক, স ালন িডপাটেম  ,আ গ , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮০) উপ-সহকারী েকৗশলী, িব য়শাখা (ল ী র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮১) ব াপক, িব য় শাখা ( ফনী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮২) উপ-সহকারী েকৗশলী, িব য় শাখা ( নায়াখালী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮৩) ব াপক, িব য় শাখা ( নায়াখালী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮৪) উপ-সহকারী েকৗশলী, িব য় শাখা ( া ণবািড়য়া), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮৫) উপ- ব াপক, রাজ  উপশাখা ১ (লাকসাম), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮৬) সহকারী ব াপক, রাজ  উপশাখা ২ ( দিব ার), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮৭) উপ- ব াপক, পােসানাল ফাইল ও ানপাওয়ার-সং াপন উপশাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড
৮৮) উপ- ব াপক, উপশাখা ( গৗির র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮৯) সহকারী ব াপক (কািরগরী), উপশাখা ( গৗির র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯০) ব াপক, রাজ  ও িহসাব শাখা (মাইজদী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯১) সহকারী ব াপক (রাজ ), রাজ  ও িহসাব উপশাখা (ল ী র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
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িলিমেটড
৯২) সহকারী ব াপক , বেদিশক য় শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯৩) সহকারী েকৗশলী, ভিহক াল মইে া  শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯৪) উপ-সহকারী েকৗশলী, ভিহক াল মইে া  শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯৫) সহকারী েকৗশলী, কেরাশন কে াল- উ র শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯৬) সহকারী েকৗশলী, টি ং এ  ক ািলে শন শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯৭) উপ-সহকারী েকৗশলী, নটওয়ক, কা মার কে াল এ  মইে া  শাখা (এনিসিসএম), িম া, বাখরাবাদ াস
িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯৮) সহকারী ব াপক , িনেয়াগ,বদলী ও পেদা িত-সং াপন উপশাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড
৯৯) সহকারী ব াপক, আইন শাখা , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১০০) সহকারী ব াপক , বেদিশক ােটিরয়ালস শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১০১) সহকারী ব াপক, বাড শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১০২) সহকারী ব াপক , হাউজ িকিপং উপশাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১০৩) সহকারী েকৗশলী, ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( কি য়), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১০৪) সহকারী ব াপক, লীভ ও ফাইনাল সেটলেম -সং াপন উপশাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড
১০৫) সহকারী েকৗশলী, িব য় দি ণ উপশাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১০৬) সহকারী ব াপক, রাজ  উপশাখা ৩ ( গৗির র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১০৭) উপ- ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( া ণবািড়য়া ও আ গ ), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড
১০৮) উপ-সহকারী েকৗশলী, ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( া ণবািড়য়া ও আ গ ), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন
কা ানী িলিমেটড
১০৯) সহকারী েকৗশলী, িব য় শাখা (আ গ ), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১১০) উপ- ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( াদ র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১১১) উপ- ব াপক, িব য়শাখা ( াদ র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১১২) সহকারী ব াপক (কািরগরী), িব য় শাখা ( ফনী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
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