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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

ব  অিধদ েরর িস েজ  চাটার ণয়েনর জ  ২৩/০৮/২০২২ তািরেখর নং ২৪.০২.০০০০.০০১.১৬.০১৫.২২-১৮২ সং ক আেদেশ গ ত কিম  বািতল কের বািষক
কমস াদন ি র আওতায় সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না ২০২২-২৩ এর কায ম [১.১] অ সাের িস েজ  চাটার- এর উ য়ন, পিরবতন, পিরবধন,
সংেযাজন, হালনাগাদকরণ এবং িস েজ  চাটার বা বায়ন পিরবী েণর জ  িন পভােব কিম  নগঠন করা হেলাঃ
                        
   [১.১] মািসক িভি েত সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম  নগঠনঃ 

ঃঃ   নং◌ঃনং◌ঃ ন ামন াম  ওও  পদবীপদবী কম লকম ল কিম েতকিম েত   পদবীপদবী
১. জনাব মাঃ সাই র রহমান

উপপিরচালক (কািরগির)
ব  অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা। আহবায়ক

২. জনাব ফিরদা ইয়াছিমন
সহকাির পিরচালক (কািরগির)

ব  অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা। সদ

৩. জনাব য় মার মহ
সহকাির পিরচালক (কািরগির)

ব  অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা। সদ

৪. জনাব মাঃ মিন ল ইসলাম
সহকাির পিরচালক (কািরগির)

ব  অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা। সদ  ও িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা

৫. জনাব মহােদব মার দবনাথ
উপপিরচালক (কািরগির)

ব  অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা। সদ  সিচব ও ফাকাল পেয়  কমকতা

            
০২। উ  কিম েত সািচিবক দািয়  পালন করেবন জনাব রােবয়া আ ার, উ মান সহকারী এবং জনাব আিশষ মার সাহা অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর, িশ া
শাখা। 
             ০৩। এ কিম  েয়াজেন কান উপ  সদ েক কা-অ  করেত পারেবন।
                        
                 ০৪। কিম রকিম র  কাযপ িরিধঃকাযপ িরিধঃ
                        (ক) ব  অিধদ েরর ণীত িস েজ  চাটার- এর উ য়ন, পিরবতন, পিরবধন, সংেযাজন, হালনাগাদকরণ;
                        (খ) িস েজ  চাটার বা বায়ন পযেব ণ;
             (গ) এ সং া  িতেবদন ব  ও পাট ম ণালয় এবং ব  অিধদ েরর এিপএ কিম  বরাবর রণ;
                        (ঘ) িস েজ  চাটার সং া  অবিহতকরণ সভাসহ িবিভ  সভার আেয়াজন;
                        (ঙ) িস েজ  চাটার সং া  অ া  কাযািদ।

৩-১১-২০২২
মাঃ ামান
মহাপিরচালক
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) জনাব মাঃ সাই র রহমান, উপপিরচালক ( শাসন), ব  অিধদ র, ঢাকা। 
২) জনাব মহােদব মার দবনাথ, উপপিরচালক (কািরগির), ব  অিধদ র, ঢাকা।
৩) সদ  সিচব এিপএ কিম , ব  অিধদ র, ঢাকা।
৪) জনাব ফিরদা ইয়াছিমন, সহকাির পিরচালক (িশ া), ব  অিধদ র, ঢাকা।
৫) জনাব য় মার মহ , সহকাির পিরচালক (িশ া), ব  অিধদ র, ঢাকা।
৬) জনাব মাঃ মিন ল ইসলাম, সহকাির পিরচালক (িশ া), ব  অিধদ র, ঢাকা।
৭) জনাব রােবয়া আ ার, উ মান সহকারী, িশ া শাখা, ব  অিধদ র, ঢাকা।
৮) জনাব আিশষ মার সাহা, অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর (িশ া) মেহাদেয়র ি গত সহকারী, ব  অিধদ র, ঢাকা।
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মাঃ ামান
মহাপিরচালক
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