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“িশে� �াকৃিতক
গ�াস, গহৃ�ািলেত
িবক� �ালানী”

“িবদু�ৎ ও �ালানী
িনরাপ�া সেব �া�
অ�ািধকার”

বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ�
��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�) 

বােপ� ভবন, ৪ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা 
www.bapex.com.bd 

�জনােরল এডিমন (অিফসার) শাখা 
পােস �ােনল উপিবভাগ 

�শাসন িবভাগ

ন�র: ২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২০/৮১ তািরখ: 
২৬ জনু ২০২০

১২ আষাঢ় ১৪২৭

অিফস আেদশ
বােপে�র �ধান কায �ালেয়র যানবাহন পুেলর অধীন ০৩ (িতন) �ট পুরাতন �জপ (ঢাকা �মে�া-
ঘ-১১-৩০১৫ টেয়াটা �ােডা �জপ, ঢাকা �মে�া ঘ-১৩-২২৩১ �গিত পােজেরা �জপ, ঢাকা �মে�া-
ঘ-১১-৩৪৭৭ টেয়াটা �ােডা �জপ) �েয়াজনীয় ��য়ার পাট�সসহ তািলকাভূ� ওয়াক�শপসমূহ হেত
এল�টএম প�িতেত �মরামেতর লে�� দা�িরক �া�িলত ব�য় (Official Cost Estimate) িনধ �ারেণর জন�
িন�বিণ �ত কম �কত�াগেণর সম�েয় এক�ট কিম�ট গঠন করা হেলা:
কিম�ট:
১। জনাব কাজী তাজলু ইসলাম, ব�ব�াপক (িহসাব ও অথ �), িহসাব ও অথ � িবভাগ   -আহবায়ক
২। জনাব �মাঃ আরমান ইবেন আ�জজ, ব�ব�াপক (য�েকৗশল), �েকৗশল িবভাগ   -সদস� সিচব
অন� �য়কারীর �িতিনিধ: 
১। জনাব তােরক আহমদ, ব�ব�াপক (পুরেকৗশল), িনম �াণ িবভাগ                       -সদস�
কিম�টর করণীয়:
কিম�ট বােপে�র �ধান কায �ালেয়র যানবাহন পুেলর অধীন ০৩ (িতন) �ট পুরাতন �জপ (ঢাকা �মে�া-
ঘ-১১-৩০১৫ টেয়াটা �ােডা �জপ, ঢাকা �মে�া ঘ-১৩-২২৩১ �গিত পােজেরা �জপ, ঢাকা �মে�া-
ঘ-১১-৩৪৭৭ টেয়াটা �ােডা �জপ) �েয়াজনীয় ��য়ার পাট�সসহ তািলকাভূ� ওয়াক�শপসমূহ হেত
এল�টএম প�িতেত �মরামেতর লে�� দা�িরক �া�িলত ব�য় (Official Cost Estimate) িনধ �ারেণর জন�
এ ধরেণর কায ��ম �কা�ািনেত পূেব � করা হেয় থাকেল তার দর/বত�মান বাজার দর িবেবচনাপূব �ক
দা�িরক �া�িলত ব�য় (Official Cost Estimate) িনধ �ারণ করত: সুপািরশ স�িলত �িতেবদন (Soft
copy সহ) দ�রােদশ জািরর ১০ (দশ) কায �িদবেসর মেধ� ব�ব�াপনা পিরচালক মেহাদয় বরাবর দািখল
করেব এবং �িতেবদন দািখেলর অ�ায়নপে�র অনুিলিপ মহাব�ব�াপক (�শাসন) মেহাদয় বরাবর
��রণ করেব।

কতৃ �পে�র অনুেমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

২৬-৬-২০২০
�মাহা�দ আবুল বশর
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মহাব�ব�াপক (�শাসন)
�ফান: ০১৭১৩৩৩৯৮৮৮

ইেমইল: gmadmin@bapex.com.bd

ন�র: ২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২০/৮১/১(৯) তািরখ: ১২ আষাঢ় ১৪২৭
২৬ জনু ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) ব�ব�া �হেণর জন� অনুিলিপ ��রণ করা হইল: (�জ�তার
�মানুসাের নয়) 
১) মহাব�ব�াপক (অিতির� দািয়�), �েকৗশল িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ�
��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
২) মহাব�ব�াপক, িহসাব ও অথ � িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন
�কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৩) মহাব�ব�াপক (ভার�া�), িনম �াণ িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন
�কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৪) উপ-মহাব�ব�াপক, আইিস�ট উপ-িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন
�কা�ানী িলঃ (বােপ�), (ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অনুেরাধ সহকাের)
৫) ব�ব�াপক, �রিভিনউ, বােজট এ� ইনসু�ের� শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ�
��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৬) ব�ব�াপক, এে�ট এ� ল�া� একুই�জশন শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ�
��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৭) ব�ব�াপক , িসএম�টডি�ঊ উপ-িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন
�কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৮) উপ-ব�ব�াপক (সম�য়), ব�ব�াপনা পিরচালক এর দ�র , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন
এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৯) অিফস কিপ।

২৬-৬-২০২০
�মাহা�দ আবুল বশর
মহাব�ব�াপক (�শাসন)


