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ন র: ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৭.৬৭৭ (অংশ-৩).১৯/৫২৬ তািরখ: 
২৩ মাচ ২০২১

৯ চ  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

       কেপােরশেনরিন বিণত কমকতা/কমচারীেদরেক  ােদর নােমর পাে  উি িখত কম েল বদলী/পদায়ন করা হ’ল:

ঃ নং নাম ও পদবী বতমান কম ল বদলী/পদায়ন ত কম ল
০১ জনাব মাঃ শিহদ তা কদার

সহঃ িহসাবর ন কমকতা
মাহা দ র বাস িডেপা বিরশাল বাস িডেপা

০২ জনাব মাহা দ তাফা ল কিবর
সহঃ িহসাবর ন কমকতা

 ধান কাযালয়, িহসাব িবভাগ জায়ারসাহারা বাস িডেপা

০৩ জনাব মাঃ ামান
িহসাব সহকারী ড-১

বিরশাল বাস িডেপা মাহা দ র বাস িডেপা

                                                                                                                    

২।     কেপােরশেনর আেদশ নং- ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৭.৬৭৭(অংশ-৩).১৯/১৩৩(ক), তািরখ- ২০/০১/২০২১ ি ঃ
অ যায়ী  বদলী ত জনাব গালাম সেরায়ার রানা, সহকারী িহসাবর ণ কমকতােক জায়ারসাহারা বাস িডেপার
পিরবেত ধান কাযালয়, িহসাব িবভােগ ও জনাব মাহা দ মা া র রহমান, িহসাব সহকারী ড-১ ক
যা াবাড়ী বাস িডেপার পিরবেত ধান কাযালয়, িহসাব িবভােগ বদলীকরত অংশ  সংেশাধন করা হ’ল।

৩।     কেপােরশন/জন ােথ এ আেদশ জাির করা হ’ল।

                                                                           ক পে র অ েমাদন েম,

২৩-৩-২০২১
িব  মার সরকার

মহা ব াপক

ন র: ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৭.৬৭৭
(অংশ-৩).১৯/৫২৬/১(৪৩)

তািরখ: ৯ চ  ১৪২৭
২৩ মাচ ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
১



হইল: 
১) চয়ার ান, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
২) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও অপােরশন) িবভাগ, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
৩) পিরচালক (অিতির  দািয় ), অথ ও িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
৪) পিরচালক, কািরগির িবভাগ, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
৫) মহা ব াপক, িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
৬) মহা ব াপক, কািরগির দ র, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
৭) উপ-মহা ব াপক (চলিত দািয় ), ািনং িবভাগ, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
৮) সিচব, সিচবালয় সাধারণ শাখা, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
৯) ার অিফসার, ক ীয় ার, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
১০) উপ-মহা ব াপক, অিডট িবভাগ, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
১১) িহসাব র ণ কমকতা, িবল শাখা, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
১২) িহসাব র ণ কমকতা, প- রাল শাখা, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
১৩) িহসাব র ণ কমকতা, ফা  শাখা, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
১৪) সহকারী েকৗশলী, এে ট িবভাগ, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
১৫) উপ-মহা ব াপক, অপােরশন িবভাগ, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
১৬) উপ-মহা ব াপক (ভার া ), িনমাণ িবভাগ, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
১৭) িসিনয়র ম কমকতা, ম শাখা, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
১৮) ধান িনরাপ া কমকতা, িনরাপ া শাখা, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
১৯) ােনজার (অপাঃ), িবআর িস মিতিঝল বাস িডেপা
২০) ােনজার (অপাঃ), িবআর িস জায়ারসাহারা বাস িডেপা
২১) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস িমর র ি তল বাস িডেপা
২২) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস মাঃ র বাস িডেপা
২৩) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস ক াণ র বাস িডেপা
২৪) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস গাবতলী বাস িডেপা
২৫) ােনজার (অপাঃ), িবআর িস গাজী র বাস িডেপা
২৬) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস নরিসংদী বাস িডেপা
২৭) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস িম া বাস িডেপা
২৮) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস সানা র বাস িডেপা
২৯) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস িসেলট বাস িডেপা
৩০) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস চ াম বাস িডেপা
৩১) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস বিরশাল বাস িডেপা
৩২) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস লনা বাস িডেপা
৩৩) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস রং র বাস িডেপা
৩৪) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস ব ড়া বাস িডেপা
৩৫) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস পাবনা বাস িডেপা
৩৬) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস িদনাজ র বাস িডেপা
৩৭) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস ঢাকা াক িডেপা
৩৮) ােনজার (অপাঃ) , িবআর িস চ াম াক িডেপা
৩৯) ইউিনট ধান, িবআর িস ক ীয় িশ ণ ইনি উট, গাজী র

২



৪০) ইউিনট ধান, িবআর িস িশ ণ ইনি উট, তজ াও
৪১) ইউিনট ধান, িবআর িস িশ ণ ইনি উট, ংিগপাড়া
৪২) ইউিনট ধান, িবআর িস ক ীয় মরামত করখানা
৪৩) ইউিনট ধান, িবআর িস সমি ত ক ীয় মরামত কারখানা, গাজী র

২৩-৩-২০২১
িব  মার সরকার

মহা ব াপক

৩


