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জন শাসেন কােজর গিতশীলতা ও উ াবনী দ তা ি  এবং নাগিরক সবা দান ি য়া ত ও সহজীকরণ প া উ াবন ও চচার
লে  মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা-২০১৫ মাতােবক পে াবাংলার িনয় ণাধীন বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী
িলিমেটড (িবিজিডিসএল)-এর বািষক উ াবন কমপিরক না ও বা বায়ন করার লে  গত ১৫/০৭/২০১৯ তািরেখ অিফস আেদশ
নং-৭১২ এর মা েম ২০১৯-২০২০ অথ-বছেরর জ  এক  ইেনােভশন টীম গঠন করা হয়। উ  টীেমর ময়াদ গত ৩০/০৬/২০২০
তািরেখ শষ হেয়েছ। এতদপিরে ি েত ২০২০-২০২১ অথ-বছেরর জ  কা ািনর কােজর ােথ উ াবন কায েমর সকল কাজ

ুভােব স াদন করার লে  িন বিণত কমকতােদর সম েয় ইেনােভশন টীম গঠন করা হেলাঃ
০১) েকৗ. আ ল বাসার                                                  ইেনােভশন অিফসার
মহা ব াপক (ইি িনয়ািরং সািভস), চলিত দািয়
ইি িনয়ািরং সািভস িডিভশন, িবিজিডিসএল, িম া।
০২) েকৗ. মাহা দ আ র রা াক                                                     সদ                 
উপ-মহা ব াপক (পিরক না)
পিরক না িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৩) েকৗ. মা ফা মািহন সাহাগ                                                       সদ       

ব াপক (কেপােরট ও েজ  ািনং)
পিরক না িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৪) েকৗ. মাঃ িফেরাজ আলম                           সদ -সিচব ও ফাকাল পেয়  কমকতা

ব াপক (ই-িবজেনস, নটওয়াক কে াল এ  মিনটিরং)
আই  িডপাটেম , িবিজিডিসএল , িম া ।
০৫) েকৗ. মেনাজ মার গাইন                                                           সদ

ব াপক ( টি ং এ  ক ািলে শন)
টি ং এ  কায়ািল  কে াল িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।

০৬) েকৗ. মাহা দ মীর ফজেল রা ী                                                  সদ   
ব াপক (ইি ঃ সািভস-উপেজলা)

ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৭) েকৗ. মাহা দ আ ল ছ                                                       সদ
উপ- ব াপক ((ইি ঃ সািভস- ক ীয়)
ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
০৮) জনাব মাঃ সা াদ হােসন                                                          সদ
সহকারী েকৗশলী
আই  িডপাটেম , িবিজিডিসএল, িম া।
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২। ক পে র অ েমাদন েম-এ আেদশ জাির করা হেলা।

১০-৭-২০২০
. আই. ক. এম আ ল হাসাইন
মহা ব াপক (চলিত দািয় )

ন র: ২৮.১১.০০০০.১১৪.৭৭.০০১.২০.১৬/১(৩৯) তািরখ: ২৬ আষাঢ ়১৪২৭
১০ লাই ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ব াপক (সম য়), িম া, ব াপনা পিরচালেকর দ র, 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, শাসন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫) মহা ব াপক, পিরক না ও উ য়ন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬) মহা ব াপক, িবপণন িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৭) মহা ব াপক, অপােরশন এ  মইে া  িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৮) সিচব, কা ািন সে েটিরেয়ট িডিভশন, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯) উপ-মহা ব াপক , িভিজেল  িডপাটেম , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১০) উপ-মহা ব াপক, িনরী া িডপাটেম , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১১) উপ-মহা ব াপক, রিভিনউ কে াল িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১২) উপ-মহা ব াপক, িহসাব িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৩) উপ-মহা ব াপক, বােজট ও এমআইএস িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৪) উপ-মহা ব াপক, কা ািন সে টািরেয়ট িডপাটেম , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৫) উপ-মহা ব াপক, জনসংেযাগ িডপাটেম , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৬) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম  , া ণবািড়য়া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৭) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম , নায়াখালী, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৮) উপ-মহা ব াপক, িব য় িডপাটেম  , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৯) উপ-মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , নায়াখালী , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২০) উপ-মহা ব াপক, ইি িনয়ািরং সািভস িডপাটেম , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২১) উপ-মহা ব াপক, স ালন িডপাটেম  ,আ গ , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২২) উপ-মহা ব াপক, মইে া  িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৩) উপ-মহা ব াপক, য় িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৪) উপ-মহা ব াপক, স ালন িডপাটেম , িম া, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৫) উপ-মহা ব াপক, টি ং এ  কায়ািল  কে াল িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৬) উপ-মহা ব াপক (আই ), িবিজিডিসএল, িম া । িবিজিডিসএল ওেয়বসাইট ও কা ািনর ফস ক পইেজ

দশেনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
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২৭) উপ-মহা ব াপক, ভা ার িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৮) উপ-মহা ব াপক, পিরক না িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
২৯) উপ-মহা ব াপক, িপএলিসিস িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩০) উপ-মহা ব াপক, শাসন িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩১) উপ-মহা ব াপক, সফ  এ  িসিকউির  িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩২) উপ-মহা ব াপক, কমন সািভস এ  েটাকল িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৩) উপ-মহা ব াপক, সং াপন িডপাটেম  , বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৪) ব াপক , কেপােরট ও েজ  ািনং শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৫) ব াপক , ই-িবজেনস, নটওয়ক কে াল এ  মিনটিরং শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৬) ব াপক , টি ং এ  ক ািলে শন শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৭) ব াপক , ইি িনয়ািরং সািভস শাখা (উপেজলা), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৮) উপ- ব াপক , ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( কি য়), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩৯) সহকারী েকৗশলী ( নায়াখালী), ই-িবজেনস, নটওয়ক কে াল এ  মিনটিরং শাখা, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন
কা ানী িলিমেটড

১০-৭-২০২০
আ াব উি ন

ব াপক
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