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িবষয:় ......

অিফ সঅিফ স   আ েদশআ েদশ-- ৮৬ ৪৮৬ ৪  ( (সংেশাধন ীসংেশাধন ী ))

সবা দান িত িত কমপিরক না বা বায়ন ও ায়ন িনেদিশকা, ২০২১-২০২২-এর আেলােক িবিজিডিসএল-এ সবা
দান িত িত বা বায়ন, পিরবী ণ এবং ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর িনেদশনা িতপালেনর জ  অিফস

আেদশ-৮৬৪ (সংেশাধনী), তািরখ: ০৬/১২/২০২১-এর মা েম সবা দান িত িত কিম  গঠন করা হেয়িছল (কিপ
সং )। উ  কিম র আহবায়ক মহা ব াপক (িবপণন) েকৗশলী আ ল বাসার অবসের গমন করায় ার পিরবেত
িবপণন িডিভশেনর মহা ব াপক ( ন দািয় ) েকৗশলী মাঃ সালায়মান- ক িত াপন বক উ  অিফস আেদশ
িনে া ভােব সংেশাধন বক কিম  নগঠন করা হেলাঃ

১) েকৗশলী মাঃ সালায়মান
মহা ব াপক (িবপণন), ন দািয়
িবপণন িডিভশন, িবিজিডিসএল, িম া।

আহবায়ক

২) েকৗশলী মাহা দ আ র রা াক
উপ-মহা ব াপক (িব য়)
িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া
 ও
ফাকাল পেয় ,  সবা দান িত িত।

সদ

৩) েকৗশলী মেনাজ মার গাইন
ব াপক (িব য়- ক ীয়), অিতির  দািয়

িব য় িডপটেম , িবিজিডিসএল, িম া
ও
িবক  ফাকাল পেয় ,  সবা দান িত িত।

সদ

৪) েকৗশলী মাহা দ মীর ফজেল রা ী                       
ব াপক (ইি িনয়ািরং সািভস-উপেজলা)

ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।

সদ

৫) েকৗশলী মাঃ আিরফ উ াহ
সহকারী েকৗশলী (িব য়-উপেজলা-১)
িব য় িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।

সদ

উে  য, সবা দান িত িত কিম র অ  কমকতাগণ- ক কা ািনর কােজর ােথ য
িডিভশন/িডপাটেম /শাখা/ াপনায় বদিল এবং য পেদই পেদা িত অথবা দািয়  দান করা হাক না কন িতিন উ
কিম র কমকতা িহেসেবই দািয়  পালন করেবন।

১



     
      ২।   কিম র িবেবচ  িবষয় ও করণীয় (TOR) :

(ক) কিম  সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র িস া  বা বায়ন করেব;  
(খ) কিম  হীত িস া  বা বািয়ত হে  িক না তা িনয়িমত পযােলাচনা করেব;
(গ) কিম  সবা দান িত িত মািসক িভি েত হালনাগাদকরেণর ব া হণ করেব;
(ঘ) কিম  সবা দান িত িত িবষয়ক িশ ণ আেয়াজেনর িনিম  পািরশ/পরামশ দান করেব; এবং
(ঙ) কিম  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভার আেয়াজন করেব।

৩। কিম  মািসক িভি েত িস া  বা বায়ন বক বা বায়ন িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ করেব।

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

১৯-৭-২০২২

িবতরণ (কাযােথ), ( জ তার মা সাের নয়):
১) মহা ব াপক ( ন দািয় ), ি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) ব াপক  (অিতির  দািয় ), িব য় শাখা ( কি য়), 
বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪) ব াপক , ইি িনয়ািরং সািভস শাখা  (উপেজলা), 
বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫) উপ- ব াপক, উপশাখা (চাি না- চৗ াম), 
বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড

মাঃ খারেশদ আলম
মহা ব াপক ( শাসন), চলিত দািয়
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অ িলিপ ( াতােথ): 
১) ব াপনা পিরচালক, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২) সকল মহা ব াপক/সিচব....
৩) উপ-মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড

১৯-৭-২০২২
নািহদ বানী ইসলাম 

২



উপ-মহা ব াপক ( শাসন)

৩


