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“ শখ হািসনার দশন,
সব মা েষর উ য়ন”

ন র ৩৯.০১.০০০০.২১৫.৯৯.০০১.১৯.২৭ তািরখ 
০৮ জা য়াির ২০২০

২৪ পৗষ ১৪২৬
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িবষয:় জ ািতরজািতর   িপতািপতা   ব বব ব   শখশখ   িজ রিজ র   রহমানরহমান   এরএর   জ শতবািষকীজ শতবািষকী  উদযাপেনরউদযাপেনর   অংশঅংশ  িহ েসেবিহ েসেব   পরমাপরমা
শিশি   কক , ,  ঢ াকারঢ াকার   ক া ােসক া ােস   ৩৩ ( ( িতনিতন ) ) িদন াপীিদন াপী  স িমনারসিমনার //িসে া িজয়ামসহিসে া িজয়ামসহ   কিমশনকিমশন   ক কক ক
উ ািবতউ ািবত   পপ   দশনীরদশনীর   জজ   কিমকিম   গঠনগঠন   সেসে ।।

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান এর জ শতবািষকী উদযাপেনর অংশ িহেসেব পরমা  শি  ক , ঢাকার ক া ােস ৩
(িতন) িদন াপী সিমনার/িসে ািজয়ামসহ বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন ক ক উ ািবত প  দশনীর যাবতীয় কায ম

ভােব স  করার লে  কিমশেনর িন বিণত কমকতােদর সম েয় এক  কিম  গঠন করা হেলা।

১। পিরচালক, পরমা  শি  ক , ঢাকা আহবায়ক
২। পিরচালক, ব ািনক ত  িবভাগ, বাপশক, ঢাকা সদ -সিচব
৩। জনাব মা: ফা ক হােসন চৗ রী, ধান ব ািনক কমকতা, পশেক, ঢাকা সদ
৪। ড. মাহা দ তােরক চৗ রী,  ব ািনক কমকতা, পশেক, ঢাকা সদ
৫। জনাব মা: হাসান শহীদ, ধান শাসিনক কমকতা, পরমা  শি  ক , ঢাকা সদ
৬। জনাব মা ফ হােসন, উ: লাইে িরয়ান, ব: ত  িবভাগ, বাপশক, ঢাকা সদ
৭। জনাব মান রা খা ন রিল, ব ািনক কমকতা, ব ািনক ত  িবভাগ, বাপশক, ঢাকা সদ

০২। এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব এবং নরােদশ না দয়া পয  বলবৎ থাকেব।

৮-১-২০ ২০

( মাঃ হা র রিশদ খান)
ঊধতন শাসিনক কমকতা, সং াপন -১ শাখা

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কিমশেনর সকল িবভাগীয় পিরচালক/ ধান/শাখা ধানগণ............................ ধান কাযালয়, ঢাকা।
২) মহা-পিরচালক/পিরচালক/ভার া  পিরচালকগণ.............................বাপশক-এর সকল ক / িত ান।
৩) পিরচালক, আইিসএস, পশগ , সাভার, ঢাকা। (কিমশেনর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৪) সদয় াতােথঃ (০১) চয়ার ান, বাপশক, ঢাকা। (০২) সদ  ( েকৗশল), বাপশক, ঢাকা। (০৩) সদ  ( ভৗত িব ান),
বাপশক, ঢাকা। (০৪)সদ  (পিরক না), বাপশক, ঢাকা। 
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