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�শাসন পিরদ�র

 

 

ন�র: ৩০.৩৪.০০০০.০৭৪.০২.০০১.২১.৭১ তািরখ: 

০৯ িডেস�র ২০২১

২৪ অ�হায়ণ ১৪২৮

অিফস আেদশ ন�রঃ ৭১/২০২১

িবষয়ঃ িবমান �ীড়া ও সাং�িতক কিম�।  

       ক��পে�র িস�া� অ�যায়ী িবমান �ীড়া ও সাং�িতক কিম� িনে�া�ভােব �নগ �ঠন করা হেলাঃ

  

০১) পিরচালক �শাসন - সভাপিত
০২) মহা�ব�াপক �শাসন   - সহ-সভাপিত
০৩) জনাব শািকল �মরাজ, মহা�ব�াপক, িবএফিসিস   - সাধারণ স�াদক
০৪) জনাব �মাঃ �মাখেল�র রহমান, �ব�াপক িহসাব �য়ন   - �কাষা�� 
০৫) �ব�াপক িশ� স�ক� - সদ�
০৬) �ব�াপক িনরাপ�া - সদ�
০৭) জনাব জািহ�র রহমান, সহকারী �ব�াপক, িহসাব - সহ-সাধারণ স�াদক
০৮) জনাব িমজা�র রহমান, সহঃ �ব�াপক, অপােরশ� (িবএফিসিস) - সদ�
০৯) জনাব মিশ�র রহমান, সহঃ �ব�াপক �াউ� সািভ �স - সদ�
১০) জনাব �মাঃ নািভল �হােসন তামীম, সহঃ �ব�াপক (�জনােরল) - সদ�
১১) িবমান �িমক লীগ, িসিবএ/�বায়া/বাপা/�কিবন � এ�ােসািসেয়শন/সােয়ব এর ০১ (এক) জন কের

�িতিনিধ
- সদ�

কিম�র সভাপিত �েয়াজনেবােধ �য �কান কম �কত�া/কম �চারীেক কিম�র সদ� িহেসেব �কা-অ� করেত পারেবন।
   

০২। কিম�র কায �-পিরিধ িন��পঃ
(ক)�ীড়া ও সাং�িতক িবষেয় নীিতমালা �নয়ণ;
(খ) বাৎসিরক বােজট �নয়ণ, �য় িনব �াহকরণ ও আিথ �ক িবষেয় যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ;
(গ) আিথ �ক িবিধ অ�সাের �াংক �লনেদন স�াদন;
(ঘ) কিম� সমেয় সমেয় সাব-কিম�র গঠন ও �নগ �ঠন এবং ব�ন;
(ঙ) িবমােনর �ীড়া ও সাং�িতক কায �াবলীর আেয়াজন, পিরচালনা ও তদারিককরণ এবং উ�িতকে� পদে�প �হণ।

০৩। এ আেদশ �েব �র জাির�ত অিফস আেদশ নং-২৭/৯৭ তািরখ ৩১-০৭-১৯৯৭, অিফস আেদশ নং ৩২/৯৭ তািরখ ১০-০৯-১৯৯৭, অিফস আেদশ নং

২৩/২০০২ তািরখ ০৫-০৮-২০০২ এবং অিফস আেদশ নং ১৩/২০০৪ তািরখ ১৭-০৩-২০০৪ বািতল �ব �ক জাির করা হেলা, যা অিবলে� কায �কর হেব। 

৯-১২-২০২১

িজয়াউ�ীন আহেমদ

পিরচালক �শাসন

২৪ অ�হায়ণ ১৪২৮
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ন�র: ৩০.৩৪.০০০০.০৭৪.০২.০০১.২১.৭১/১(২০২) তািরখ: ২৪ অ�হায়ণ ১৪২৮

০৯ িডেস�র ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
 ১) সকল পিরচালক ও সমময �াদা

 
২) সকল মহা�ব�াপক ও সম-পদ ময �াদা

৩) সকল উপ-মহা�ব�াপক ও সমপদ ময �াদা
 

৪) সকল �ব�াপক ও সমপদ ময �াদা
 ৫) ইনচাজ� সকল এডিমন �সল

 
৬) �ব�াপক সম�য়ঃ �ব�াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�

৭) সহকারী �ব�াপক �শাসন, �শাসন ও মানব স�দ পিরদ�র
 

৮) কিন� কম �কত�া (�শাসন), এডিমন �সল িডএ
 

৯-১২-২০২১

িজয়াউ�ীন আহেমদ

পিরচালক �শাসন


