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“ি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�) 

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

�জনােরল এডিমন (অিফসার) শাখা 
পােস �ােনল উপিবভাগ 

�শাসন িবভাগ

 

 

ন�র: ২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২০/২৪০ তািরখ: 
২২ নেভ�র ২০২০

৭ অ�হায়ণ ১৪২৭

অিফস আেদশ
     আ�িলক কায �ালয়, বােপ�, চ��ােমর অিফস ভবেনর সং�ার ও মিডিফেকশন কাজ কায �ােদেশর শত�া�সাের স�কভােব স�ািদত হেয়েছ িকনা তা সেরজিমন পিরদশ �ন�ব �ক তা যাচাইেয়র
জ� িন�বিণ �ত কম �কত�াগেণর সম�েয় এক� কিম� গঠন করা হেলা:
কিম�:
১। জনাব শািহ�র রহমান ফরাজী, উপমহা�ব�াপক, িনম �াণ িবভাগ,বােপ�                                   -আহবায়ক
 ২। জনাব �মাহা�দ শাখাওয়াত �হাসাইন, �ব�াপক (�শাসন), আ�িলক কায �ালয়, বােপ�                -সদ�-সিচব
৩। জনাব �হা�দ �তৗিহ�ল ইসলাম তা�কদার, �ব�াপক (�শাসন), �ব�াপনা পিরচালেকর কায়�ালয় বােপ� -সদ�

কিম�র করণীয়:
ক) কিম�  আ�িলক কায �ালয়, বােপ�, চ��ােমর অিফস ভবেনর সং�ার ও মিডিফেকশন কাজ কায �ােদেশ বিণ �ত শত�া�সাের স�কভােব স�াদন করা হেয়েছ িকনা তা পয �েব�ণ করেব।
খ) কিম� �কাদার �িত�ান ক��ক স�ািদত কােজ �কান �� িব��িত আেছ িকনা তা যাচাই কের িবল পিরেশােধর জ� �পািরশ করেব।

কিম� উপ� �� কায �াবলী স�� করতঃ �পািরশ স�িলত �িতেবদন (Soft copy-সহ) আগামী ১০ (দশ) কায �িদবেসর মে� �ব�াপনা পিরচালক মেহাদয় বরাবর দািখল করেব এবং
দািখল�ত �িতেবদেনর অ�ায়ণপে�র অ�িলিপ মহা�ব�াপক (�শাসন) বরাবর ��রণ করেব।

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

২২-১১-২০২০
�মাহা�দ আ�ল বশর

মহা�ব�াপক (�শাসন)
�ফান: ০১৭১৩৩৩৯৮৮৮

ইেমইল: gmadmin@bapex.com.bd

ন�র: ২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২০/২৪০/১(৯) তািরখ: ৭ অ�হায়ণ ১৪২৭

২২ নেভ�র ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: (�জ��তার �মা�সাের নয়) 
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 (ভার�া�), িহসাব ও অথ � িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৩) মহা�ব�াপক (ভার�া�), িনম �াণ িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৪) উপ-মহা�ব�াপক, আইিস� উপ-িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�) (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ�েরাধ সহকাের)
৫) উপ-মহা�ব�াপক, �ত� িনম �াণ ও র�ণােব�ণ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৬) �ব�াপক, �জনােরল এডিমন শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৭) উপ-�ব�াপক (সম�য়) (অিতির� দািয়�), �ব�াপনা পিরচালক এর দ�র , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�) (�ব�াপনা পিরচালক মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ�)
৮) সহকারী �ব�াপক, �শাসন িবভাগ , বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ানী িলঃ (বােপ�)
৯) অিফস কিপ।

২২-১১-২০২০
�মাহা�দ আ�ল বশর

মহা�ব�াপক (�শাসন)


