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ন র: ৩০.৩৩.০০০০.১১২.৯৯.০০৫.১৮.৩১ তািরখ: 
১১ নেভ র ২০১৮

২৭ কািতক ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

            বাংলােদশ িরজম বােডর (িব িব) ২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর জ  েয়াজনীয় প , সংি  সবা, কায বা ভৗত সবা য়
ইত ািদ সং া  যাবতীয় িকউরেম  কায েমর লে  পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা ২০০৮ এর ৮ (১) িবিধ অ যায়ী িন বিণত
কমকতা সম েয় ০৭ (সাত) সদ িবিশ  দরপ /দর াব  ায়ন কিম  গঠন করা হেলা: 

দরপপ  /দর াব ায়ন কিম  
১। পিরচালক ( শাসন ও অথ), বাংলােদশ 

িরজম বাড
চয়ারপাসন

২। িতিনিধ, বসামিরক িবমান পিরবহন ও 
পযটন ম ণালয়

সদ

৩। িতিনিধ, বাংলােদশ কি উটার 
কাউি ল, ঢাকা

সদ

৪। িতিনিধ, চলি  ও কাশনা অিধদ র সদ
৫। িতিনিধ, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশন 

কা ানী িল:, 
সদ

৬। িতিনিধ, একেসস  ইনফরেমশন 
া াম, আগার াও, ঢাকা

সদ

৭। উপ-পিরচালক (পিরক না ও গেবষণা), 
বাংলােদশ িরজম বাড

সদ -সিচব

০২।       কিম  িপিপএ-২০০৬ ও িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী যাবতীয় কায ম ক  করেব। এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব। 

১২-১১-২০ ১৮

মাঃ জাহা ীর হােসন
ধান িনবাহী কমকতা

ন র: ৩০.৩৩.০০০০.১১২.৯৯.০০৫.১৮.৩১/১(২২) তািরখ: ২৭ কািতক ১৪২৫
১১ নেভ র ২০১৮

িবতরন: ( জ তার িভি েত নয়) ১ হেত ৫ নং সদ েক একজন উপ  িতিনিধ মেনানয়ন দােনর জ  সিবনেয়
অ েরাধ করা হেলা। 

১



১) সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহা-পিরচালক, চলি  ও কাশনা অিধদ র, ১১২ সািকট হাউজ রাড , ঢাকা -১০০০ ।
৩) িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, আইিস  টাওয়ার, আগার াও, শের-বাংলানগর, ঢাকা।
৪) ক  পিরচালক, এ ুআই,আইিস  টাওয়ার, আগার াও, শের বাংলানগর, ঢাকা।
৫) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশন কা ানী িল:, টিলেযাগােযাগ ভবন, ৩৭/ই, ই াটন, ঢাকা।
৬) পিরচালক, শাসন ও অথ অ িবভাগ, বাংলােদশ িরজম বাড।
৭) পিরচালক, িবপণন, পিরক না ও জনসংেযাগ অ িবভাগ, বাংলােদশ িরজম বাড।
৮) উপ-পিরচালক, পিরক না ও গেবষণা অিধশাখা, বাংলােদশ িরজম বাড।
৯) বাংলােদশ িরজম বােডর সকল কমকতা/কমচারী।

১২-১১-২০ ১৮

মাঃ জাহা ীর হােসন
ধান িনবাহী কমকতা

২


