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িবিসআইিস ভবন, ৩০-৩১ িদল শা বা/এ,
ঢাকা-১০০০, বাংলােদশ।

ন র: ৩৬.০১.০০০০.১১৬.১৯.০০১.২০.৪৯ তািরখ: 
১১ ম ২০২১

২৮ বশাখ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

          সং ার ােথ িনে া  কমকতা য়েক তােদর বতমান বতন ও বতন ম অপিরবিতত রেখ নােমর
পাে  উি িখত কারখানা/ িত ােন এত ারা বদলী করা হেলা:

ম. নাম ও পদবী বতমান কম ল বদলী ত কম ল/পদবী
০১. জনাব আ  সােদক 

তা কদার 
(২৫৬৯-২), ব াপনা 
পিরচালক (অিত. দািয় )

িবআইএসএফ,
িমর র, ঢাকা।

মহা ব াপক(এম এস) ও 
এম এস িবভাগীয় ধান, 
িবিসআইিস ধান কাযালয়, ঢাকা।

০২. জনাব মাঃ আলমগী ল 
ইসলাম 
(২৬৪৮-৪), মহা ব াপক 
(এম এস)

জএফিসএল,
তারাকাি , 
সিরষাবাড়ী, 
জামাল র

মহা ব াপক (এম এস) ও 
ব াপনা পিরচালক (অিতির  

দািয় ), িবআইএসএফ, ব নগর, 
িমর র, ঢাকা।

          বদলী ত কমকতাগণ বতমান কম ল হেত ছাড়প  হণ বক সং ার চয়ার ান মেহাদেয়র
বরাবর যাগদান প  পশ করেবন।

১১-৫-২০২১
মাহা দ জািকর হােসন

মহা ব াপক ( শাসন), কমচারী ধান এর
পে ।

ন র: ৩৬.০১.০০০০.১১৬.১৯.০০১.২০.৪৯/১(৬১) তািরখ: ২৮ বশাখ ১৪২৮
১১ ম ২০২১

সদয় অবগিত কাযােথ অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নেহ)। 
১) পিরচালক................... (সকল), িবিসআইিস, ঢাকা।
২) কেপােরট ডাইের র, বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন, ঢাকা।
৩) ব াপনা পিরচালক/িনবাহী পিরচালক/ ক  পিরচালক ..............(সকল )

১



৪) িসিনয়র িজম/িজএম/উপ-মহা ব াপক.................... (সকল) িবিসআইিস, ঢাকা।
৫) িহসাব িনয় ক, িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন, ঢাকা।
৬) জনাব আ  সােদক তা কদার, ব াপনা পিরচালক, িবআইএসএফ, ব নগর, িমর র, ঢাকা।
৭) জনাব মাঃ আলমগী ল ইসলাম, মহা ব াপক (এম এস), জএফিসএল, তারাকাি , সিরষাবাড়ী, জামাল র।
৮) মহা ব াপক, আইিস  িবভাগ, িবিসআইিস - সং ার ◌্ওেয়ব সাইেট আপেলাড করার অ েরাধসহ।
৯) উপ-মহা ব াপক, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন, ঢাকা।
১০) িহসাব িবভাগীয় ধান,, জএফিসএল/িবআইএসএফ
১১) সিচব, িপএফ া ,, িবিসআইিস, ঢাকা।
১২) অিফস কিপ।

১১-৫-২০২১
মাঃ মা দ পারেভজ
উপ-কমচারী ধান

২


