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�জনােরল এডিমন (অিফসার) শাখা 
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�শাসন িবভাগ

 

 

ন�র: ২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২০/১৮৬ তািরখ: 
১৫ অে�াবর ২০২০

৩০ আি�ন ১৪২৭

অিফস আেদশ
মহান িবজয় িদবস-২০২০ উদযাপন উপলে�� আগামী ১৫ ও ১৬ িডেস�র-২০২০ �মাট ০২ (�ই) িদন বােপ� ভবন আেলাকস�াকরণ কায ��েমর লে�� দা�িরক �া�িলত �য় (Official
Cost Estimate) িনধ �ারেণর িনিম� িন�বিণ �ত কম �কত�াগেণর সম�েয় এক� কিম� গঠন করা হেলা: 
কিম�:
১। জনাব �হ�দ জিহ�ল ইসলাম, উপমহা�ব�াপক (�সবা), অ: দা:, �শাসন িবভাগ                   -আহবায়ক
২। জনাব �মাহা�দ �তাফা�ল �হােসন িসি�কী, �ব�াপক (িহসাব ও অথ �), িহসাব ও অথ � িবভাগ   -সদ�
৩। জনাব �মাঃ আলতাফ �হােসন, �ব�াপক (�রেকৗশল), িনম �াণ িবভাগ                                 -সদ� সিচব
 কিম�র করণীয়:
কিম� আগামী ১৫ ও ১৬ িডেস�র-২০২০ �মাট ০২ (�ই) িদন বােপ� ভবন এর িনচতলা হেত ১৩ (�তর) তলা পয �� (�ারােপট ওয়ালসহ) �ব � ও উ�র পােশর স�ণ � অংশ এবং দি�ণ ও পি�ম
পােশর আংিশক জায়গাসহ আ�মািনক ৩৬,৫০০ (ছি�শ হাজার প�চশত) বগ ��ট এবং ভবেনর স�ুখ অংশ ও গাছস�েহ ৪০০ (চারশত) বগ ��টসহ সব �েমাট (৩৬,৫০০+৪০০)=৩৬,৯০০ (ছি�শ
হাজার নয়শত) বগ ��ট জায়গা �ি�ন�ন আেলাকস�াকরণ কায ��েমর দা�িরক �া�িলত �য় (Official Cost Estimate) িনধ �ারণকরতঃ �পািরশ স�িলত �িতেবদন (Soft
copy সহ) অিফস আেদশ জািরর ০৫ (প�চ) কম � িদবেসর মে� �ব�াপনা পিরচালক মেহাদয় বরাবর দািখল করেব এবং �িতেবদন দািখেলর অ�ায়ণপে�র অ�িলিপ মহা�ব�াপক (�শাসন)
বরাবর ��রণ করেব।

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

১৫-১০-২০২০
�মাহা�দ আ�ল বশর

মহা�ব�াপক
�ফান: ০১৭১৩৩৩৯৮৮৮

ইেমইল: gmadmin@bapex.com.bd

ন�র: ২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২০/১৮৬/১(৯) তািরখ: ৩০ আি�ন ১৪২৭

১৫ অে�াবর ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: (�জ��তার �মা�সাের নয়) 
১) মহা�ব�াপক (ভার�া�), িহসাব ও অথ � িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
২) মহা�ব�াপক (ভার�া�), িনম �াণ ি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�) (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ�েরাধ সহকাের)
৪) উপ-মহা�ব�াপক (অিতির� দািয়�), �সবা উপ-িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৫) �ব�াপক , �রিভিনউ উপ-িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৬) উপ-�ব�াপক (সম�য়) (অিতির� দািয়�), �ব�াপনা পিরচালক এর দ�র , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৭) �ব�াপক, ওয়াক� এি�িকউশন শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৮) সহকারী �ব�াপক, �শাসন িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৯) অিফস কিপ।
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�মাহা�দ আ�ল বশর

মহা�ব�াপক


