
7/22/2020 ডাক (৩) | অিফস ব�ব�াপনা

https://bapex.nothi.gov.bd 1/1

“িশে� �া�িতক �াস,
�হ�ািলেত িবক� �ালানী”

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

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

আ�িলক কায �ালয়,বােপ�, চ��াম 
www.bapex.com.bd

জ�ির 

�ারক ন�র: ২৮.০৯.০০০০.১৬৯.২৬.০০২.১৯/০৩ তািরখ: 
২২ �লাই ২০২০

৭ �াবণ ১৪২৭

িবষয়: গািড় ভাড়া �া�লেনর লে�� গ�ত কিম�।

আ�িলক কায �ালয়, বােপ�, চ��ােম কম �রত কম �চারীেদর অিফেস আনা-�নওয়ার জ� িপিপআর-২০০৮ অ�সরেণ উ�ু� দরপ� আহবােনর মা�েম
গািড় ভাড়া �া�লেনর লে��  িন�বিণ �ত কম �কত�াগেণর সম�েয় কিম� গঠন করা হেলাঃ

কিম�ঃ

বােপ� এর �িতিনিধঃ

১। জনাব �মাহা�দ শাখাওয়াত �হাসাইন, �ব�াপক (�শাসন), বােপ�, চ��াম        -আহবায়ক
২। জনাব জগদীশ �মার নাথ, �ব�াপক (যাি�ক), বােপ�, চ��াম                     -সদ� সিচব

বােপ� এর �িতিনিধঃ

১। জনাব �মাঃ আ�ল �িবন, িনব �াহী �েকৗশলী, িবটাক, চ��াম                          -সদ�

কিম�র করণীয়ঃ

কিম� উ� গািড় ভাড়াকরেণর �া�লন ��তকরত: এ সং�াে� �পািরশ স�িলত �িতেবদন (Soft copy সহ) আগামী ০৭ (সাত) কম �িদবেসর
মে� মহা�ব�াপক, আ�িলক কায �ালয়,বােপ�, চ��াম বরাবের দািখল করেব।

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

২২-৭-২০২০

িবতরণ :
১) �ব�াপক, �জনােরল এডিমন শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম 
এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�) 
২) �ব�াপক, অেটােমাবাইল শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম 
এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)

�মাঃ সিহদ উ�া
মহা�ব�াপক

�ারক ন�র: ২৮.০৯.০০০০.১৬৯.২৬.০০২.১৯/০৩/১(৪) তািরখ: ৭ �াবণ ১৪২৭

২২ �লাই ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মহা�ব�াপক, �শাসন িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�) 
২) মহা�ব�াপক (ভার�া�), িহসাব ও অথ � িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৩) উপ-মহা�ব�াপক, আইিস� উপ-িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৪) উপ-�ব�াপক (সম�য়) (অিতির� দািয়�), �ব�াপনা পিরচালক এর দ�র , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ�
��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)

২২-৭-২০২০
�মাঃ সিহদ উ�া 
মহা�ব�াপক


