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৭ আষাঢ ়১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ--৮৩৫৮৩৫

অিফস আেদশ-৫০০ (সংেশাধনী)  নং-২৮.১১.০০০০.১১৩.৬৮.০৩৩.২০.৭৩, তািরখঃ ১৭/১২/২০২০ এর মা েম
জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  কা ািন পযােয় নিতকতা সং া  কিম  নগঠন করা হেয়িছল যা
এত ারা বািতল করা হেলা। িবিজিডিসএল-এর াচার কৗশেল গিতশীলতা আনয়েনর লে  আগামী ২০২১-২২ অথ
বছেরর জ  িনে া ভােব কিম  গঠন করা হেলা ◌ঃ

০১) মহা ব াপক (পিরক না ও উ য়ন)                আহবায়ক                        
      িবিজিডিসএল, িম া।
০২) মহা ব াপক (িবপণন)                                  সদ
      িবিজিডিসএল, িম া।
০৩) উপ-মহা ব াপক (ইি িনয়ািরং সািভস)            সদ                 
       িবিজিডিসএল, িম া।
০৪) উপ-মহা ব াপক (িহসাব)                               সদ             
      িবিজিডিসএল, িম া।
০৫) উপ-মহা ব াপক (কমন সািভস এ  েটাকল)      সদ
     িবিজিডিসএল, িম া।
০৬) উপ-মহা ব াপক (পিরক না)                 সদ -সিচব ও ফাকাল পেয়
      িবিজিডিসএল, িম া।
০৭) উপ-মহা ব াপক (আই )                               সদ                 
      িবিজিডিসএল, িম া।
০৮) উপ-মহা ব াপক (িব য়)                               সদ
      িবিজিডিসএল, িম া।
০৯) উপ-মহা ব াপক ( শাসন)                             সদ
      িবিজিডিসএল, িম া।

২। কিম র িবেবচ  িবষয় ও করণীয় (TOR):
ক) কিম  াচার িত ার ে  অিজত সাফ  এবং অ রায় িচি ত করেব;
খ) কিম  পিরলি ত অ রায় রীকরেণর সময়াব  কমপিরক না ণয়ন করেব;
গ) কিম  কমপিরক না বা বায়েনর দািয়  কােদর উপর  থাকেব তা িনধারণ করেব;

১



ঘ) কিম  াচার িত ায় হীত কমপিরক না বা বায়ন ও পিরবী ণ করেব;
ঙ) কিম  িত ােন াচার বা বায়েনর অ গিত সং া  িতেবদন ণয়ন করেব।

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

২৩-৬-২০২১
েকৗ. মাঃ আ ল বাসার

মহা ব াপক ( শাসন), অিতির  দািয়

ন র: ২৮.১১.০০০০.৪২০.০৬.০০৪.২০.৯৩/১(১৪) তািরখ: ৭ আষাঢ ়১৪২৮
২১ ন ২০২১

অ িলিপ ( াতােথ/কাযােথ)◌ঃ 
১) ব াপনা পিরচালক, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২) মহা ব াপক, অথ ও িহসাব িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩) মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪) মহা ব াপক, পিরক না ও উ য়ন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫) মহা ব াপক, িবপণন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬) মহা ব াপক, অপােরশন এ  মইে া  িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭) সিচব, কা ািন সে েটিরেয়ট িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮) উপ-মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯) উপ-মহা ব াপক, িহসাব িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১০) উপ-মহা ব াপক, কমন সািভস এ  েটাকল িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১১) উপ-মহা ব াপক, পিরক না িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১২) উপ-মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), আই  িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৩) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম  , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৪) উপ-মহা ব াপক, শাসন িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড

২৩-৬-২০২১
নািহদ বানী ইসলাম
উপ-মহা ব াপক
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