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২১ আি ন ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেম  ক ক জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শতবািষকী উদযাপেনর লে
িনে া ভােব কিম  ও উপ-কিম  স হ গঠন করা হেলা:

ধান উপেদ াঃ  জনাব তাহিমনা আখতার, মহাপিরচালক
উপেদ াঃ
                    ১. েকৗ: মা: আলী আ াছ, পিরচালক ( শাসন)
                    ২. ড. পারভীন আহেমদ, পিরচালক ( িশ ণ)
                    ৩. েকৗ: এ.এন.এম শিহ াহ,পিরচালক (অথ)

ক। সািবক সম য় কিম ঃ ( জ তার মা সাের নয়)
          ১.জনাব আ  আহা দ শাম ল আলম, এসএমিস, আ ায়ক
          ২.জনাব মা: মাহ ব উল আলম, এসএমিস, সদ
          ৩.জনাব মহ ব হাসান কে াল, এসএমিস, সদ
          ৪. জনাব এস এম আির ল ইসলাম, এসএমিস, সদ
          ৫. ড. উ ম মার দ , এসএমিস, সদ
          ৬. জনাব মাহা: আিম ল ইসলাম, এসএমিস, সদ
          ৭. জনাব লািময়া ফারহা, এসএমিস, সদ
          ৮.জনাব িনঝর ম মদার, এমিস, সদ -সিচব
          ৯. শখ সিজ র রহমান, এমিস, সদ
          ১০.জনাব মাঃ মা ন কিবর, ঊ তন বােজট ও িহসাব কমকতা, সদ
          ১১.জনাব মা: ছােরায়ার হােসন তা কদার, গািড়চালক, সদ
   খ। বােজট কিম ঃ        
          ১.জনাব মহ ব হাসান কে াল, এসএমিস, আহবায়ক
          ২. জনাব এম আিম র, এসএমিস, সদ
          ৩.জনাব িনঝর ম মদার, এমিস, সদ
          ৪.জনাব মাঃ মা ন কিবর, উ:িহ:বা:ক:, সদ -সিচব
          ৫. একরা ল হক, উপ-সহকাির েকৗশলী, সদ
          ৬. জনাব মা: ছােরায়ার হােসন তা কদার, গািড়চালক, সদ   
          ৭. জনাব মাঃ জিল র রহমান, এলিডএ কাম কি উটার অপা: সদ         
গ। সিমনার আেয়াজনঃ
          ১.ড. উ ম মার দ , এসএমিস, আহবায়ক
          ২.ড. ইি . মাঃ মা র রিশদ, এসএমিস, সদ

১



          ৩. িমেসস লািময়া ফারহা, এসএমিস, সদ
          ৪.জনাব মাঃ রািজ ল হক, এমিস, সদ
          ৫.জনাব শখ সিজ র রহমান, এমিস, সদ
          ৬.জনাব মা ন জতাবা, এমিস, সদ -সিচব
          ৭.জনাব এস. এম. আশরা ল আলম, এিভও, সদ
          ৮.জনাব কাজী শাম ল হক, এিসও, সদ
         ৯. জনাব নািহদ লতানা, এলিডএ কাম কি : অপা:, সদ
ঘ। িবআইএম ক ক পিরচািলত পা  া েয়ট িডে ামা ও ৬ মাস াপী িডে ামা এবং  ময়াদী িশ ণ কােস জািতর িপতা
ব ব  শখ িজ র রহমােনর চতনা আদশ,  এবং কমকাে র উপর সশন বরা  রাখা কিম ঃ
          ১.জনাব মাহ ব-উল আলম, এসএমিস,আহবায়ক
          ২.সকল িবভাগীয় ধান, সদ
          ৩.জনাব মাঃ সাই র রহমান, এমিস, সদ -সিচব
          ৪.িমেসস আকিলমা জামান, গেবষণা কমকতা, সদ
          ৫.জনাব য লাল সরকার, সদ
ঙ। ব ব র উপর লখা বই/ কাশনা/ত ািদ স িলত (ব ব  কনার) াপনঃ
          ১.জনাব আ  শাম ল আলম, এসএমিস, আহবায়ক
          ২.ড. উ ম মার দ , এসএমিস, সদ
          ৩.জনাব মা: সাই র রহমান, এমিস, সদ
          ৪.জনাব মাঃ জাফর আলী, এমিস, সদ
          ৫.জনাব িনঝর ম মদার, এমিস, সদ
          ৬.জনাব শখ সিজ র রহমান, এমিস, সদ
          ৭.জনাব মা: রিবউল ইসলাম খান, এমিস, সদ
          ৮.জনাব মা ন জতবা, এমিস, সদ
          ৯.জনাব রািজ ল হক, এমিস, সদ -সিচব
          ১০. জনাব মা: মা ন কিবর, উ:িহ:বা:ক:, সদ
          ১১. জনাব মাহা দ জাবােয়র হাসেন, িহসাব সহকারী, সদ
          ১২. নািহদ লতানা, এলিডএ কাম কি : অপা:,  সদ
          ১৩. জনাব জিহর হােসন, মশালিচ, সদ
চ। িত িত াপনঃ
          ১.জনাব মহ ব হাসান কে াল, এসএমিস, আহবায়ক
          ২.জনাব এস এম আির ল ইসলাম, এসএমিস, সদ
          ৩. ফার া ডিরন, এসএমিস, সদ
          ৪.জনাব শখ সিজ র রহমান, এমিস, সদ
          ৫.জনাব  িনঝর ম মদার, এমিস, সদ
          ৬. জনাব এম. এম. আশরা ল আলম, এিভও, সদ -সিচব
          ৭.জনাব মা: একরা ল হক, উপ-সহকাির েকৗশলী, সদ
          ৮. জনাব মা: আ ল খােয়র, ইেলকি িশয়ান, সদ
          ৯.জনাব ছােরায়ার হাসেন তা কদার, গাড়ীচালক, সদ
          ১০. জনাব মা: আ র রা াক, ধান পাচক, সদ
          ১১. জনাব মা: সাহাগ হােসন, সাট া িরক কাম কি : অপা:, সদ
          ১২. জনাব মা: িলটন হােসন, গাড়ীচালক, সদ
          ১৩. জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম, এলিডএ কাম কি : অপা:, সদ
ছ। য় সং া  কিম ঃ
          ১.জনাব মাহা: আিম ল ইসলাম, এসএমিস, আহবায়ক

২



          ২.জনাব ফার া ডিরন, এসএমিস, সদ
          ৩. জনাব মা: মা ন কিবর, উ:িহ: বা: কা:, সদ
          ৪. জনাব এস. এম. আশরা ল আলম, এিভও, সদ
          ৫.জনাব মা: একরা ল হক, উপ-সহ: েকৗ:, সদ -সিচব
          ৬.জনাব রাকসানা পারভীন, সাট া িরক কাম কি : অপা:, সদ
          ৭.জনাব মাঃ আঃ রা াক, ধান পাচক, সদ
          ৮. জনাব শংকর চ  পাল, গাড়ী চালক, সদ
          ৯.জনাব মিজ র রহমান, িনরাপ া হরী, সদ
জ। িব ৎ ব াপনা ও আেলাকস া কিম ঃ
          ১. জনাব মা: মহ ব হাসান কে াল, এসএমিস, আহবায়ক
          ২. জনাব রিবউল ইসলাম খান, এমিস, সদ
          ৩.জনাব মা: একরা ল হক,  উপ-সহ: েকৗ:, সদ -সিচব
          ৪.জনাব মাঃ আ ল খােয়র, ইেলকি িশয়ান, সদ
          ৫.জনাব শংকর চ  পাল, গাড়ীচালক, সদ
          ৬.জনাব মা: রিফ ল ইসলাম, ঝা দার , সদ
          ৭.জনাব মা: আ ল মিতন, গে টনার অপােরটর, সদ
          ৮.জনাব মা: ওসমান গিণ স , পা  অপােরটর, সদ
          ৯.জনাব মা: হািফ র রহমান, া ার, সদ
          ১০.জনাব মাঃ ছায়ে ল হক, িনরাপ া হরী, সদ
          ১১.জনাব আ ল হািকম আক , িনরাপ া হরী, সদ
          ১২.জনাব লহাস িময়া, িনরাপ া হরী, সদ
          ১৩.জনাব আিমর হােসন, ম এেটে , সদ
ঝ। পির ার ও পির তা পিরচালনা কিম ঃ
          ১. জনাব িনঝর ম মদার, এমিস, আহবায়ক
          ২.জনাব রািজ ল হক, এমিস, সদ
          ৩.জনাব মা: একরা ল হক, উপ-সহ: েকৗ:, সদ -সিচব
          ৪. জনাব মা: আেতারালী, এিসও, সদ
          ৫. জনাব মা: সিলম উ াহ, সাটিরিপকার কাম কি : অপা:, সদ
          ৬. জনাব মা: আহসান হাবীব, সাট া িরক কাম কি : অপা:, সদ
          ৭. জনাব কিনকা, ঝা দার, সদ
          ৮.জনাব শংকর দাস, ঝা দার, সদ
          ৯.জনাব মা: আিজম উি ন, মালী, সদ
          ১০.জনাব িদলীপ মার দাস, ঝা দার, সদ
          ১১.জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, ঝা দার,, সদ
          ১২.জনাব মাঃ বা ল িময়া, গািড়চালক, সদ
          ১৩.জনাব কাজী দারািশেকা, গািড়চালক, সদ
          ১৪.জনাব মাঃ সােরায়ার হােসন, অিফস সহায়ক, সদ
          ১৫.জনাব মাঃ আিমর হােসন, িনরাপ া হরী, সদ
          ১৬.জনাব মা: আঃ মােমন, অিফস সহায়ক, সদ
         ১৭. জনাব মা: দওয়ান িময়া, অিফস সহায়ক, সদ
         ১৮. জনাব মা: আ র রউফ, অিফস সহায়ক, সদ
         ১৯. জনাব রিফ ল ইসলাম, িনরাপ া হরী, সদ
ঞ। আ ায়ন পিরচালনা কিম :

৩



          ১.জনাব হা দ মই ল ইসলাম, এসএমিস, আহবায়ক
          ২.জনাব তানভীর হাসাইন,  এসএমিস, সদ
          ৩.জনাব আিম র, এসএমিস, সদ
          ৪.জনাব য লাল সরকার, এিসও, সদ
          ৫.জনাব কাজী শাম ল হক, এিসও, সদ
          ৬.জনাব আিত র রহমান, এিসও, সদ -সিচব
          ৭.িমেসস রাকসানা পারভীন, জনাব রাকসানা পারভীন, সাট া িরক কাম কি : অপা:, সদ
          ৮.জনাব শাম াহার খা ন , সাট া িরক কাম কি : অপা:, সদ
          ৯.জনাব তাহিমনা আ ার, টিলেফান অপােরটর, সদ
          ১০.জনাব সােরায়ার হােসন তা কদার, গািড়চালক, সদ
          ১১.জনাব মা: মিজ র রহমান, অিফস সহায়ক, সদ
          ১২.জনাব মা: আ র রা াক, ধান পাচক, সদ
          ১৩.জনাব মা: সাদ আহমেদ, ম এেটে , সদ
          ১৪.জনাব শা  আখতার, অিফস সহায়ক, সদ
          ১৫. জনাব মা: আ র রা াক, অিফস সহায়ক, সদ

২। েয়াজেনর িনরীে  ক প  য কান কমকতা/কমচারীেক কা-অপট করেত পারেবন।

৩। উপ-কিম  স হেক ােদর কম পিরক না ও স া  বােজট  ৩০ অে াবর, ২০১৯ ি . তািরেখর মে  সািবক সম য় কিম র
মা েম শাসন শাখায় উপ াপেনর জ  অ েরাধ করা হেলা।

৭-১০ -২০ ১৯

েকৗঃ মাঃ আলী আ াছ
পিরচালক

ন র: ৩৬.০৭.০০০০.০২২.২৩.০০১.১৮.৭৮/১(৩৪) তািরখ: ২১ আি ন ১৪২৬
০৬ অে াবর ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( িশ ণ) এর দ র, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
২) পিরচালক, পিরচালক (অথ) এর দ র, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
৩) সকল কমচারী, িবআইএম
৪) সকল অ ষদ সদ , িবআইএম
৫) সকল কমকতা, িবআইএম

৭-১০ -২০ ১৯

িনঝর ম মদার
উ তন শাসিনক কমকতা (অিতির  দািয় )

৪


