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

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

�ারক ন�র: ২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২০/৫৩ তািরখ: 
২৩ মাচ � ২০২০

৯ �চ� ১৪২৬

িবষয়: অিফস আেদশ

�শাসন িবভােগর অিফস আেদশ �ারক ন�র: ২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২০/৩৩, তািরখ: ১৯ �ফ�য়াির ২০২০ এর মা�েম �কা�ািনর
মালামাল অেকেজা �ঘাষণার উে�ে� �নগ ��ত কিম�, �পে�াবাংলা মেনানীত সদ�েক অ�� �� কের িন��েপ �নরায় গঠন করা হেলা:
 কিম� (�জ��তার িভি�েত নয়):
 ১. জনাব �মাঃ সিহদ উ�া, মহা�ব�াপক, আ�িলক কায �ালয়, বােপ�, চ��াম                      -আহবায়ক
 ২. জনাব �মাঃ আেনায়া�ল ইসলাম, মহা�ব�াপক (উৎপাদন ও িবপণন), �পে�াবাংলা             -সদ�
 ৩. জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম, ি�িলং �পািরনেটনেড�, খনন িবভাগ, বােপ�                      -সদ�
 ৪. জনাব এস. এম. �সানাউ�াহ, উপমহা�ব�াপক (িনরী�া), িনরী�া উিবভাগ, বােপ�            -সদ�
 ৫. জনাব �মাহা�দ মিন��ামান, উপমহা�ব�াপক, পিরক�না িবভাগ, বােপ�                     -সদ� সিচব
 ৬. জনাব �হা�দ �তৗিহ�ল ইসলাম তা�কদার, �ব�াপক (�শাসন), পিরক�না িবভাগ, বােপ�  -�কা-অ� সদ�
 
 কিম�র করণীয়:

১. কিম� �কা�ািনেত �বহারজিনত কারেণ �য সকল মালামাল অেকেজা হয় অথবা �বহােরর �কান �েযাগ থােক না অ��প অেকেজা/
অ�বহারেযা� সকল ধরেণর মালামােলর তািলকা �কা�ািনর ভা�ার হেত সং�হ করেব।
২. ��ািবত অেকেজা মালামাল পিরদশ �ন এবং ��িণ িব�ােসর �িবধােথ � মালামােলর িব�ািরত ত� সি�েবশ করার ল�� উপ�� Format
�তরী কের কিম� যথাসমেয় িবিভ� দ�র/�াপনায় অবি�ত ভা�ারস�েহ ��রণ িনি�ত করেব।
৩. ��ািবত অেকেজা মালামােলর তািলকা পাওয়ার পর �েয়াজন অ�যায়ী ��িণ িব�াসকরত: কিম� উ� মালামাল সেরজিমেন পিরদশ �ন
করেব। কিম�র পিরদশ �নকালীন �েয়াজেন সংি�� মালামােলর িবষেয় অিভ� কম �কত�া/কম �চারীেদর সহায়তা/পরামশ � �হণ করেত পারেব।
৪. কিম� �কা�ানীর অেকেজা/অ�বহারেযা� মালামাল অেকেজা �ঘাষণার লে�� অথ �ৈনিতক িদক িবেবচনায় �মরামতেযা� এবং
অেমরামতেযা� মালামােলর তািলকা �ণয়ন ও িনলােমর মা�েম িব�য়েযা� অেকেজা মালামােলর তািলকা �ণয়ন কের ��িণ িব�াস করেব।
৫. কিম�র িনকট অেকেজা িহেসেব িবেবিচত মালামােলর Book Value/অবচিয়ত �� এবং আ�মািনক বাজার �� িনধ �ারণ করেব।
৬. কিম� কমপে� ০৪ (চার) মােস একবার সভার আেয়াজন করেব। জ�রী িবেবচনায় কিম�র আহবায়ক উ� সমেয়র �েব �ও সভা আহবান
করেত পােরন।
৭. কিম� এ িবষেয় সমেয়-সমেয় সরকার/�পে�াবাংলা ক��ক জাির�ত নীিতমালা/িনেদ �শনা অ�সরণ করেব।
৮. কিম� ��ুভােব কাজ স�াদেনর জ� �েয়াজনেবােধ �যেকান কম �কত�ার সহায়তা �হণ করেত পারেব ।
৯. কিম� সংি�� �িতেবদন �ব�াপনা পিরচালেকর িনকট �পশ করার পর ত�র িনেদ �শনামেত �কা�ািনর পিরচালনা পষ �দ ক��ক মালামাল
অেকেজা �ঘাষণার িবষেয় �ড়া� অ�েমাদন �াি�র লে�� �েয়াজনীয় কায �প� ��ত করেব।

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

২৪-৩-২০২০

�মাহা�দ আ�ল বশর
মহা�ব�াপক (�শাসন)



িবতরণ :
১) মহা�ব�াপক, আ�িলক কায �ালয় (চ��াম) , বাংলােদশ 
�পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�) 
২) মহা�ব�াপক, উৎপাদন ও িবপণন িবভাগ, বাংলােদশ �তল, �াস 
ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
৩) ি�িলং �পারইে�ে��, অপােরশন উপ-িবভাগ , বাংলােদশ 
�পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৪) উপ-মহা�ব�াপক, িনরী�া উপ-িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম 
এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৫) উপ-মহা�ব�াপক, পিরক�না উপ-িবভাগ , বাংলােদশ 
�পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৬) �ব�াপক, কাের� ��ািনং এ� �েজ� মিনটিরং শাখা, বাংলােদশ 
�পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)

�ারক ন�র: ২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২০/৫৩/১(৩৫) তািরখ: ৯ �চ� ১৪২৬

২৩ মাচ � ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (অপােরশন), পিরচালক (অপােরশন) এর দ�র, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ
(বােপ�) 
২) পিরচালক (অ�স�ান), পিরচালক (অ�স�ান) এর দ�র , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ
(বােপ�)
৩) মহা�ব�াপক ও িবভাগীয় �ধান�� (বােপ�)
৪) বােপ� এর সকল �ক� পিরচালকগণ
৫) উপ-মহা�ব�াপক, আইিস� উপ-িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�),
(ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ�েরাধ সহকাের)।
৬) উপ-�ব�াপক (সম�য়), �ব�াপনা পিরচালক এর দ�র , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ
(বােপ�)
৭) �চয়ার�ান-এর একা� সিচব, �চয়ার�ান-এর দ�র, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
৮) সহকারী �ব�াপক, �চয়ার�ান-এর সম�য় দ�র, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

২৪-৩-২০২০

�মাহা�দ আ�ল বশর 
মহা�ব�াপক (�শাসন)


