
বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী)

জ ির 
সীিমত

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.৮১১.৫১.০০৬.২২.১১ তািরখ: 
০৬ লাই ২০২২

২২ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় ২০২১২০২১--২২২২   অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   ি রি র   অঅ   তত   অিধকারঅিধকার   কমপিরক নাকমপিরক না   ব া ব ায়নবা ব ায়ন
সং াসং া   ড়াড়া   িতেবদনিতেবদন   মাণকসহমাণকসহ   রণরণ ।।

: পে াবাংলার প  ারক নং ২৮.০২.০০০০.০৭৩.০৩.১১৭.২২.৫৫ তািরখ ০২.০৬.২০২২

উপ   িবষয়  ও  ে া   পে র  চািহদা যায়ী  বাংলােদশ  াস  িফ   কা ানী  িলিমেটড  এর  ২০২১--২২  অথবছেরর
বািষক  কমস াদন  ি র  অ   ত   অিধকার  কমপিরক না  বা বায়ন  সং া   িতেবদন (ত  অিধকার িবষয়ক

িতেবদন ২০২১-২২)  িন বিণত  সকল  মাণকসহ  এত সে   রণ  করা  হেলা।

কায েমর মান কায ম কমস াদন চক একক চেকর 
মান

২০২১--২২ 
অথবছের 
অজন

মাণক ম

ািত ািনক ১০

[১.১] ত  
অিধকার আইন 
অ যায়ী 
িনধািরত 
সমেয়র মে  
ত  দান

[১.১.১]  িনধািরত 
সমেয়র মে  ত  

দান ত
% ১০ ১০ সং ি -১-৪

২০২১-২২ অথবছের তে র 
জ  কান আেবদন পাওয়া 
যায়িন।

স মতা ি ১৫

[১.২] 
েণািদতভােব 

কাশেযা  
ত  হালনাগাদ 
কের 
ওেয়বসাইেট 

কাশ

[১.২..১]  হালনাগাদ ত 
ত  ওেয়বসাইেট 

কািশত
তািরখ ০৩ ৩.০ সং ি -৫-৬

কা ািনর ত  অব করণ 
িনেদিশকা-২০২১ এর 
পিরিশ -১: েণািদত 

কাশেযা  তে র তািলকা 
অ যায়ী ওেয়বসাইেট 
(www.bgfcl.org.bd) 
িনয়িমত ত ািদ হালনাগাদ 
করা হে ।

[১..৩]  বািষক 
িতেবদন 
কাশ 

[১..৩..১]  বািষক 
িতেবদন কািশত তািরখ ০৩ ৩.০ সং ি -৭

১৩.১১.২০২১ তািরেখ অ ি ত 
কা ািনর ৬৬তম বািষক 

সাধারণ সভা উপলে  বািষক 
িতেবদন কাশ করা হয়।

১



স মতা ি ১৫
[১.৪] ত  
অিধকার 
আইন, ২০০৯ 
এর ৫ ধারা 
অ সাের 
যাবতীয় তে র 
ক াটাগির ও 
ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ

[১.৪.১]   তে র 
ক াটাগির ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত
তািরখ ০৩ ৩.০ সং ি -৮-১০

কা ািনর ত  অব করণ 
িনেদিশকা-২০২১ এ উি িখত 

কাশেযা  ও অ কাশেযা  
তে র তািলকা পে াবাংলার 
২৭..১২..২০২১ তািরেখর পে র 
িনেদশনার আেলােক 
কা ািনর সম য় সভায় 

আেলাচনা করা হয়।

[১.৫] ত  
অিধকার আইন 
ও িবিধিবধান 
স েক 
জনসেচতনতা 
ি করণ

[১.৫.১] চার কায ম 
স সং া ০৩ ৩.০ সং ি -১১-১৩

ত  অিধকার িবষয়ক চারপ  
চার করা হয়, অংশীজন সভায় 

এবং কা ািনর 
কমকতােদরেক িবষয়স হ 
অবিহত করা হয়। 

[১.৬] ত  
অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর 

িশ ণ 
আেয়াজন 

[১..৬..১] িশ ণ 
আেয়ািজত সং া ০৩ ৩.০ সং ি -১৪-১৬

কা ািনর কমকতােদরেক 
ত  অিধকার িবষেয় 
৩০.১১.২০২১, ২৮.০৩.২০২২ 
ও ১৫.০৬.২০২২ তািরেখ ৩  

িশ ণ দান করা হয়।

ধ বাদাে ,

৯-৭-২০২২

উপ-মহা ব াপক (জনসংেযাগ) ও ত  অিধকার 
িবষয়ক দািয় া  কমকতা, বাংলােদশ তল, াস ও 
খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)

মাঃ শােয়ব
ব াপনা পিরচালক (চলিত দািয় )

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.৮১১.৫১.০০৬.২২.১১/১(৭) তািরখ: ২২ আষাঢ ়১৪২৯
০৬ লাই ২০২২

সদয ়অবগিতর জ  রণ করা হেলা: 
১) পিরচালক ( শাসন), শাসন পিরদ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
২) এিপএ ম, িবিজএফিসএল

৯-৭-২০২২
এম. ক. মা ক 

উপ-মহা ব াপক ( বেদিশক সং হ) ও ত
অিধকার িবষয়ক দািয় া  কমকতা

২
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Typewriter
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Typewriter
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Typewriter
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DGM(FP)
Typewriter
সংযুক্তি-৫
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$�	��0$�	��0$�	��0$�	��0----����    

1(
����2�� (���)�� ��	 ������ 3 (���	 4�54# 

64 ��	 ���	
 �� (���	 4�54 

��।  ��!���	 ���78��� ��8�4� 3 ��) �64	 ���	
 3*���9:, ���;0 �<	 

��।  ��!���	 (������ 3 =�> �� ?4��	 @�	
" ���;0 �<	 

�A। ��B�C DE
	 $B��, F������E�� 3 �G�����	 4�54 ���;0 �<	 

�H। �4 ����� 3 �4 �I�	"�	 �� 3*���9:, ���;0 �<	 

�J। ��) ��!���	 FK ���F&���&� &	 ��*L
 	�?� 3 M�N� =9�, 
����-�����, ��� ����, O�P*�, QR4S &��  	�Q � 

3*���9:, ���;0 �<	 

�T। 2���M �4 �UI", $�	�V�� 3 ��B�C ��W��*� ��6�C ��) �64	 ���	
  3*���9:, ���;0 �<	 

�X। Y���� ��� Z[$��� 3 ��6* ��6�C ����� 3*���9:, ���;0 �<	 

�\। =�> �� ��,  )4�-=*/M* ��6�C �E��� ���	
" ���;0 �<	 

�^। ��7�	��	 �� ��DE	 FK ��	�F4�� _)�7 _���� ��6�C ���	
 3*���9:, ���;0 �<	 

��। ��4, $��", `����,  ��� �a	 &�� ()�Fb  ?c �b�d �a	 3 9- 49� 
`�����E ���*e(�< �4 ������	 ��4 

3*���9:, ���;0 �<	 

��। ��4, $��", `����,  ��� �a	 &�� ()�Fb  ?c �b�d �a	 3 9- 49� 
`�����E =�$� �f�$?	 ������ 

3*���9:, ���;0 �<	 

��। ��	 FK ��7�	�	 ��g  >� (�< ��� =���$c	 �P���$, )�	 
45 ��h�� ���iE �Cj �� >���: 

(�)   ) �f�$? �f�� �P	��$c' lE"� E*g ��	 ��4  

(m) �� ��	 FK �P	�� �	� E*g 

(7) �P	��	 ���	m 

lE"� =���$c	 &�' 
��$ (�b� �f�$?	 ���: 
	�?� >��� 

�A। ���F&���&� �f�� �!����- 

(�) ��� Zn*�/(�V ��6�C �����" 

(m) (�b� o��	 ��?< ���	
, (�p��� M*/o��	  4*����� 9�b��� 

3*���9:, ���;0 �<	 

�H।  ��!���	 ��7�	�  ��� ��6�C ()4�  :q�	  ��'�, ��'F� I�: ��	 
9�b���) 

3*���9:, ���;0 �<	 
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$�	��0$�	��0$�	��0$�	��0 - - - -����    

I��E��	 �2�r� (���)�� ��	 ������#I��E��	 �2�r� (���)�� ��	 ������#I��E��	 �2�r� (���)�� ��	 ������#I��E��	 �2�r� (���)�� ��	 ������#    

��h���m� ���iE F�7
	 I��E��	 �2�r� (��� �	� E� )�f�$?	 ��B�C DE
	 $	( : 

 1(
����2�� (����� ��� �� 

 ���2n �"�� 

 =�> �� ��  )4�- =*/M* ��6�C �E��� ���	
" 

 ��Q: �	$�: � )F����E(  

 (�V	 ��  

 6* ��) �64 ��6�C �� 

 Z$��	2�7"	 ������ 

 ��*�7 ����	 =�� 

  �� �� ���� s4
 ��6�C �����  

 (��� ��5��i�� �*, &4� �� ($�	��0-A) M�"� �K ��� �� 
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$�	��0$�	��0$�	��0$�	��0 - - - -AAAA    

(��� ��5��i�� �*, &4� ��	 ������: 
    
(�)   ��� ����� �	��		 ���:  >� (�<  ���  7�$�"* ��; 
(m)   ��� �� (���	 ��  ��� f�"* $?	 u�Bv�r� �!�	 �����	 ?��DW E� $�	 &w$ ���
�Fb� 

�� M����*� �C�� ��E�  7�$�"*�� ��x*�, ��$	�9: �� u�Bv�r� �!� (Intellectual Property 

Right) �!���� ��; 
(7)   ��� �� (���	 ��  ��� ���x M�� �� ����� ?��DW �	� $�	 &w$ ��, )>�:- 
  �)  =*�	, ��, 2b�: 3 =�7�	" =9� ��F: �� �	E�	 $�	���� ��6�C  ��� =7�4 ��; 

  =)  ���	 ����4* 3 _�	 E�	 $�	����F���  ��� =7�4 ��; 

 9)  M����E =�> �� (������iE	 $�	I���� 3 ���	�� ��6�C  ��� =7�4 ��; 

)�(    ��� �� (���	 �� (I��� =9�	 (*�7 ����DW E� $�	 �� �$	�� v�B  $� $�	 &�$ ��; 

(�)  ��� �� (���	 �� F�7
	 ��	�$r� ����� E� $�	 �� ��I�	��"� 4�4��	 _�� ��I�	 ��) � M�E� 

E� $�	 &�$ ��; 

(I)   ��� �� (���	 ��  ��� M��	 M��7� F"��	  7�$�"*�� �� E� $�	 &w$ ��; 

(g)   ��� �� (���	 ��  ��� M��	 F"�� �� ��	"�	� ��	�$r� ��$��$n E� $�	 &w$ ��; 

(F)  =���� ��I�	��"�  ��� ��x* &�� )� (��� =���� �� %�9u���	 ��x���� 	*g �>�� )�	 (��� 

=���� ��4����	 ���4� &�$ ��; 

(�)  ��C��"�  ��� ��x* )�	 (��� ��C ��F ��� �:�� $�	 &�$ ��; 

(�)   ��� �$	��	 ��C (�6*� &�� �$	��"	  D���	 3 ���W� (2���� �	� $�	 &�$ ��; 

(:)  =9� �P��	  ��� &�' ���� �0 �4*	 FK (���	 ��5������ 	*g &�$ ��; 

(8)  ����7� 3 ���
�Fb� ��	
  7�$� 	�m� ����"* &w$ ���	7�	 �� Y������ 7�x
���  ��� ��; 

(Q)  ��� 6* ��) �64 �!n E3*�	 �� � �� & ��x* ��B�C DE
	 �� � ���;0 6* �� &	 ��) �64 ��6�C 

 ��� ��; 

(�)  F��"* ����	 ���x �����	 E���	 ��	
 E� $�	 &�$ ��; 

(
)   ��� M��	 =9� ��	� ��	�?�  7�$�"* ��; 

(�)  $	"?�	 (�$c �� $	"?�	 (�r �a	 �!���� =7�4 ��; 

(>)  ��9��4� ��2 �,  $, ��� �!���� ��; 
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$�	��0$�	��0$�	��0$�	��0----HHHH    

 
���*e(�< �4 �����	 ���	
: 
 
 �4 �����	 ��4  : F��� &4,  �, 4�_� 
 $���  : Z$-4E�M���$� (Y����� ��DE) 
  ���  : ��XA��^ATX^ 
 9- 49� : dgmfp@bgfcl.org.bd 
 `����  : Y����� ��DE ��2�7, ���F&���&� (��� ��) ���*, ��	���	, ,�-
���.*� 
 
���V ���*e(�< �4 �����	 ���	
: 
 
 �4 �����	 ��4  : F���  4�E�§�  F�*�� =�" 
 $��"  : M���$� ((����) 

  ���  : ��XX�X^�^^^ 

 9- 49� : juad_mba@yahoo.com 
 `����  : (���� ��2�7, ���F&���&� (��� ��) ���*, ��	���	, ,�-
���.*� 
    

 

    

$�	��0$�	��0$�	��0$�	��0----JJJJ    

 

=�$� �f�$?	 ���	
: 
 
 �4 �����	 ��4 : F��� ��F�� =E��� 

 $��"  :  I*�	O��,  $%������  

  ��� : ��-\�\^^HH 

 9- 49�  : petchair@petrobangla.org.bd 

 `����  :   $%��S�	, A ��3	����F�	 ��/&, ����-���J। 
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$�	��0$�	��0$�	��0$�	��0----����    

1(
����2�� (���)�� ��	 ������ 3 (���	 4�54# 

64 ��	 ���	
 �� (���	 4�54 

��।  ��!���	 ���78��� ��8�4� 3 ��) �64	 ���	
 3*���9:, ���;0 �<	 

��।  ��!���	 (������ 3 =�> �� ?4��	 @�	
" ���;0 �<	 

�A। ��B�C DE
	 $B��, F������E�� 3 �G�����	 4�54 ���;0 �<	 

�H। �4 ����� 3 �4 �I�	"�	 �� 3*���9:, ���;0 �<	 

�J। ��) ��!���	 FK ���F&���&� &	 ��*L
 	�?� 3 M�N� =9�, 
����-�����, ��� ����, O�P*�, QR4S &��  	�Q � 

3*���9:, ���;0 �<	 

�T। 2���M �4 �UI", $�	�V�� 3 ��B�C ��W��*� ��6�C ��) �64	 ���	
  3*���9:, ���;0 �<	 

�X। Y���� ��� Z[$��� 3 ��6* ��6�C ����� 3*���9:, ���;0 �<	 

�\। =�> �� ��,  )4�-=*/M* ��6�C �E��� ���	
" ���;0 �<	 

�^। ��7�	��	 �� ��DE	 FK ��	�F4�� _)�7 _���� ��6�C ���	
 3*���9:, ���;0 �<	 

��। ��4, $��", `����,  ��� �a	 &�� ()�Fb  ?c �b�d �a	 3 9- 49� 
`�����E ���*e(�< �4 ������	 ��4 

3*���9:, ���;0 �<	 

��। ��4, $��", `����,  ��� �a	 &�� ()�Fb  ?c �b�d �a	 3 9- 49� 
`�����E =�$� �f�$?	 ������ 

3*���9:, ���;0 �<	 

��। ��	 FK ��7�	�	 ��g  >� (�< ��� =���$c	 �P���$, )�	 
45 ��h�� ���iE �Cj �� >���: 

(�)   ) �f�$? �f�� �P	��$c' lE"� E*g ��	 ��4  

(m) �� ��	 FK �P	�� �	� E*g 

(7) �P	��	 ���	m 

lE"� =���$c	 &�' 
��$ (�b� �f�$?	 ���: 
	�?� >��� 

�A। ���F&���&� �f�� �!����- 

(�) ��� Zn*�/(�V ��6�C �����" 

(m) (�b� o��	 ��?< ���	
, (�p��� M*/o��	  4*����� 9�b��� 

3*���9:, ���;0 �<	 

�H।  ��!���	 ��7�	�  ��� ��6�C ()4�  :q�	  ��'�, ��'F� I�: ��	 
9�b���) 

3*���9:, ���;0 �<	 
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$�	��0$�	��0$�	��0$�	��0 - - - -����    

I��E��	 �2�r� (���)�� ��	 ������#I��E��	 �2�r� (���)�� ��	 ������#I��E��	 �2�r� (���)�� ��	 ������#I��E��	 �2�r� (���)�� ��	 ������#    

��h���m� ���iE F�7
	 I��E��	 �2�r� (��� �	� E� )�f�$?	 ��B�C DE
	 $	( : 

 1(
����2�� (����� ��� �� 

 ���2n �"�� 

 =�> �� ��  )4�- =*/M* ��6�C �E��� ���	
" 

 ��Q: �	$�: � )F����E(  

 (�V	 ��  

 6* ��) �64 ��6�C �� 

 Z$��	2�7"	 ������ 

 ��*�7 ����	 =�� 

  �� �� ���� s4
 ��6�C �����  

 (��� ��5��i�� �*, &4� �� ($�	��0-A) M�"� �K ��� �� 
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$�	��0$�	��0$�	��0$�	��0 - - - -AAAA    

(��� ��5��i�� �*, &4� ��	 ������: 
    
(�)   ��� ����� �	��		 ���:  >� (�<  ���  7�$�"* ��; 
(m)   ��� �� (���	 ��  ��� f�"* $?	 u�Bv�r� �!�	 �����	 ?��DW E� $�	 &w$ ���
�Fb� 

�� M����*� �C�� ��E�  7�$�"*�� ��x*�, ��$	�9: �� u�Bv�r� �!� (Intellectual Property 

Right) �!���� ��; 
(7)   ��� �� (���	 ��  ��� ���x M�� �� ����� ?��DW �	� $�	 &w$ ��, )>�:- 
  �)  =*�	, ��, 2b�: 3 =�7�	" =9� ��F: �� �	E�	 $�	���� ��6�C  ��� =7�4 ��; 

  =)  ���	 ����4* 3 _�	 E�	 $�	����F���  ��� =7�4 ��; 

 9)  M����E =�> �� (������iE	 $�	I���� 3 ���	�� ��6�C  ��� =7�4 ��; 

)�(    ��� �� (���	 �� (I��� =9�	 (*�7 ����DW E� $�	 �� �$	�� v�B  $� $�	 &�$ ��; 

(�)  ��� �� (���	 �� F�7
	 ��	�$r� ����� E� $�	 �� ��I�	��"� 4�4��	 _�� ��I�	 ��) � M�E� 

E� $�	 &�$ ��; 

(I)   ��� �� (���	 ��  ��� M��	 M��7� F"��	  7�$�"*�� �� E� $�	 &w$ ��; 

(g)   ��� �� (���	 ��  ��� M��	 F"�� �� ��	"�	� ��	�$r� ��$��$n E� $�	 &w$ ��; 

(F)  =���� ��I�	��"�  ��� ��x* &�� )� (��� =���� �� %�9u���	 ��x���� 	*g �>�� )�	 (��� 

=���� ��4����	 ���4� &�$ ��; 

(�)  ��C��"�  ��� ��x* )�	 (��� ��C ��F ��� �:�� $�	 &�$ ��; 

(�)   ��� �$	��	 ��C (�6*� &�� �$	��"	  D���	 3 ���W� (2���� �	� $�	 &�$ ��; 

(:)  =9� �P��	  ��� &�' ���� �0 �4*	 FK (���	 ��5������ 	*g &�$ ��; 

(8)  ����7� 3 ���
�Fb� ��	
  7�$� 	�m� ����"* &w$ ���	7�	 �� Y������ 7�x
���  ��� ��; 

(Q)  ��� 6* ��) �64 �!n E3*�	 �� � �� & ��x* ��B�C DE
	 �� � ���;0 6* �� &	 ��) �64 ��6�C 

 ��� ��; 

(�)  F��"* ����	 ���x �����	 E���	 ��	
 E� $�	 &�$ ��; 

(
)   ��� M��	 =9� ��	� ��	�?�  7�$�"* ��; 

(�)  $	"?�	 (�$c �� $	"?�	 (�r �a	 �!���� =7�4 ��; 

(>)  ��9��4� ��2 �,  $, ��� �!���� ��; 
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$�	��0$�	��0$�	��0$�	��0----HHHH    

 
���*e(�< �4 �����	 ���	
: 
 
 �4 �����	 ��4  : F��� &4,  �, 4�_� 
 $���  : Z$-4E�M���$� (Y����� ��DE) 
  ���  : ��XA��^ATX^ 
 9- 49� : dgmfp@bgfcl.org.bd 
 `����  : Y����� ��DE ��2�7, ���F&���&� (��� ��) ���*, ��	���	, ,�-
���.*� 
 
���V ���*e(�< �4 �����	 ���	
: 
 
 �4 �����	 ��4  : F���  4�E�§�  F�*�� =�" 
 $��"  : M���$� ((����) 

  ���  : ��XX�X^�^^^ 

 9- 49� : juad_mba@yahoo.com 
 `����  : (���� ��2�7, ���F&���&� (��� ��) ���*, ��	���	, ,�-
���.*� 
    

 

    

$�	��0$�	��0$�	��0$�	��0----JJJJ    

 

=�$� �f�$?	 ���	
: 
 
 �4 �����	 ��4 : F��� ��F�� =E��� 

 $��"  :  I*�	O��,  $%������  

  ��� : ��-\�\^^HH 

 9- 49�  : petchair@petrobangla.org.bd 

 `����  :   $%��S�	, A ��3	����F�	 ��/&, ����-���J। 

 



বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

জনসংেযাগ িবভাগ

...

সভাপিত মাঃ তৗিফ র রহমান ত  
 ব াপনা পিরচালক

সভার তািরখ ২৩ িডেস র, ২০২১
সভার সময় ১০.০০ ঘ কা

ান ভা য়াল াটফম
উপি িত রকেডড

সভাপিত িডেস র, ২০২১ মােস অ ি ত কা ািনর ৬১তম মািসক সম য় সভায় অংশ হণকারী সকলেক াগত জানান। িতিন ২০২১
পি কা বছেরর শষ সম য় সভা অ ি ত হে  উে খ কের সকেলর া  ও দীঘা  কামনা কের সভার কায ম  কেরন।   

আেলাচনা:

সভায় ২৫-১১-২০২১ তািরেখ অ ি ত কা ািনর ৬০তম ভা য়াল সম য় সভার িস া স হর বা বায়ন অ গিতসহ অ া
িবষেয় িন প আেলাচনা, পযােলাচনা ও িস া  হীত হয় :

ঃনং আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
২.০।
২.১।

অপােরশন িডিভশন::
সভােক অবিহত করা হয় য, কা ািনর হাইে সার 
পাইপলাইেনর উপর /সংল  িমর উপর িনিমত 
অৈবধ াপনা উে েদর লে  া ণবািড়য়া জলা 

শাসেনর সােথ যাগােযাগ অ াহত আেছ। ইেতামে  
সংি  এলাকা েলা িচি ত কের ায়ী ঁ  বসােনার 

ব া করা হেয়েছ এবং জায়গা েলা খািল কের 
দয়ার জ  সংি  ি েদরেক মৗিখকভােব তাগাদা 
দয়া হেয়েছ।  

কা ািনর হাইে সার 
পাইপলাইেনর উপর /সংল  িমেত 
িনিমত অৈবধ াপনা উে েদর 

ব া করেত হেব। ভিব েত যন 
কান াপনা িনমাণ স ব না হয় স 
িবষেয়ও ি  রাখেত হেব এবং 
সময়মত পদে প হণ করেত হেব। 

হিবগ , বাখরাবাদ, নরিসংদী ও 
মঘনা িফ স েহর লাকালয় 
সংল  িমস হও দখল  রাখার 
িবষেয় েয়াজনীয় পদে প হণ 
করেত হেব। 

মহা ব াপক ( শাসন)/ 
(অপােরশন)/

উপ-মহা ব াপক (িততাস-দঃ)/ 
(িনরাপ া)

২.২। সভােক অবিহত করা হয় য, িনরাপ া ব া 
জারদারকরেণর লে  িসিস িভ সংেযাজেনর জ  
গ ত কিম  ক ক য়ত  িসিস িভর টকিনক াল 
ও আিথক িবষয়স হ পযােলাচনা বক িসিফেকশন 

ণয়ন কের া ণবািড়য়া  িফ / াপনার 
জ  MR উ াপণ করা হেয়েছ এবং বােজেট 

েয়াজনীয় অেথর সং ান রাখা হেয়েছ। পরবত েত 
অ া  িফ স েহ িসিস িভ সংেযাজেনর জ ও 

ব া হণ করা হে  মেম সভােক অবিহত করা হয়। 
 

ধান কাযালয় এবং িততাস িফ েক 
সামি কভােব িসিস িভর 
আওতা  করার কায ম ু ও 
যথাযথভােব স  করেত হেব। 
পরবত েত অ া  িফ স েহ 
িসিস িভ সংেযাজেনর ব া 
করেত হেব।

সকল মহা ব াপক 
এবং

সংি  কিম  ও সকল িফ  
ইনচাজ

১
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সংযুক্তি-৯



২.৩। উপ-মহা ব াপক (িততাস িফ -দি ণ) সভােক 
অবিহত কেরন য, িততাস িফে র ৫  াস েপর 
পাে  সংি  পিরিচিত স িলত 
সাইনেবাড Amcon fibreglass  এ 
ি ন নভােব তির কের াটােনা হেয়েছ। উ  বােড 

সংি  েপর খননকাল, খনন গভীরতাসহ আ ষি ক 
ত  উপ াপন করা হেয়েছ। 

সভায় কা ািনর ধান কাযালয়সহ িবিভ  
িফ / লােকশেনর পির ার-পির তা বজায় রাখার 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়।   

কা ািনর অ া  িফে র 
ওেয়লেহড পস েহর পােশ সংি  
পিরিচিত স িলত সাইনেবাড 

াটােনার ব া করা যেত পাের। 

সকল িফ / লােকশন/ াপনার 
সািবক পির ার-পির তা বজায় 
রাখেত সকল িডিভশনাল ও িবভাগীয় 

ধানগণেক অিধকতর আ িরক ও 
তৎপর হেত হেব।

সকল মহা ব াপক
এবং

সকল উপ-মহা ব াপক
ও িফ  ইনচাজ

৩.০। পিরক না ও উ য়ন িডিভশন :
৩.১। সভােক অবিহত করা হয় য, িততাস-িজ 

লােকশেন ETP াপেনর লে  দরপ  িব ি র 
িবপরীেত া  দরপ স েহর ায়েনর কাজ চলমান 
রেয়েছ। 

আেলাচনা েম মহা ব াপক (পিরক না ও উ য়ন) 
সভােক অবিহত কেরন য, কা ািনর সকল িফে র 
জ  পিরেবশ অিধদ র হেত পিরেবশগত ছাড়প  
হণ আব ক করা হেয়েছ এবং এ ে  াস 

উৎপাদনকারী িত ান িহেসেব 
িফ স েহ ETP াপেনর বা বাধকতা রেয়েছ বেল 
জানা গেছ। ফেল, কা ািনর সকল 
িফে  ETP াপেনর ব া হণ জ রী বেল 

তীয়মান। 

িততাস-িজ 
লােকশেন ETP াপেনর কায ম 

ু ও যথাযথভােব স াদন করেত 
হেব।

ETP াপেনর িনিম  বােজেট 
েয়াজনীয় অেথর সং ান রেখ 

পযায় েম সকল 
িফে  ETP াপন কায ম হণ 
করেত হেব।

মহা ব াপক ( এস)/ (িপিড) 
এবং

উপ-মহা ব াপক (িসিভল)/ 
(ইএস)

৩.২। সভােক অবিহত করা হয় য, কে র left-
over মালামােলর তািলকা ক ােনজেম  
সফটওয় ােরর িনিদ  ম েত রকড  করা 
হেয়েছ এবং তািলকা মহা ব াপক (পিরঃ ও উ য়ন)-
ক দান করা হেয়েছ। কা ািনর কােজ 
কে র left-over মালামাল হেত েয়াজনীয় 

মালামাল সং েহর ে  উ  সফটওয় াের 
সি েবিশত তািলকা সহায়ক হেব বেল আশা করা 
যাে । সভােক আরও অবিহত করা হয় য, 

কে র left-over মালামােলর মে  র 
পিরমােণ িসেমে র ক রেয়েছ যা কা ািনর কােজ 

বহার করা যায়।  

কে র left-over মালামাল 
অ  কে  বা কা ািনর কােজ 

বহােরর িনিম  অিধকতর েচ া 
চালােত হেব। 

কে র left-over মালামােলর 
মে  র পিরমােণ িসেমে র ক 
রেয়েছ িবধায় এখন হেত সামিয়ক 
সমেয়র জ  কা ািনর কােজ 
িসেম  য় বা িসেমে র 
জ  MR উ াপণ িন ৎসািহত করা 
যাে । 

সকল মহা ব াপক ও উপ-
মহা ব াপক 

৪.০। র ণােব ণ িডিভশন :
৪.১। সভােক অবিহত করা হয় য, ারস এ  ইনেভ ির 

কে াল িবভােগর ক ােনজেম  সফটওয় ােরর 
আপে েডশন স  হেয়েছ। উ  সফটওয় াের 
মালামােলর ডাটা এি / া ফার কায ম স াদন 
করা হে । 

ক ােনজেম  সফটওয় ােরর 
মা েম কা ািনর সকল 
মালামােলর ক এ  ইনেভ ির 
রকড কায ম ু ও যথাযথভােব 
স াদন করেত হেব। 

মহা ব াপক (র ণােব ণ)/
উপ-মহা ব াপক (এস আইিস)

২



৪.২। সংি  কিম  সভােক অবিহত কের য, কা ািনর 
জ  ওেয়ব াউড সং েহর িনিম  বাংলােদশ 
কি উটার কাউি ল (িবিসিস) ক ক ৪  ফরম 
যথাযথভােব রণ কের জমা দােনর জ  দয়া 
হেয়েছ। ত ে  ১  ফরম কা ািনর সফটওয় ার 

াভাইডার ক ক রণত  এবং অপর ১  ি  
স াদন িবষয়ক। ফরমস হ রেণর েয়াজনীয় 

ব া হণ করা হেয়েছ। তাছাড়া, ওেয়ব াউেডর 
সােথ ডাটা ােরজ ফ ািসিল র অিধকতর ফল তা 

াি র জ  অিত অ  হাের পার-পাসন স হণ 
করার জ  িবিসিস পরামশ দান কেরেছ। 

কা ািনর জ  ওেয়ব াউড সং হ 
কায ম যথাশী  স  করেত হেব।

তাছাড়া, ওেয়ব াউেড ডাটা 
ােরজ িনেদিশকাসহ এ র 
বহার িবিধমালা ণয়ন করেত 

হেব। 

িবিসিসর পরামশ িবেবচনা কের 
ডাটা ােরজ ফ ািসিল র 
অিধকতর ফল তা াি র জ  
কা ািনর িত  িডিভশেনর জ  

 হােরর স সং হ করা যেত 
পাের।

মহা ব াপক (র ণােব ণ) এবং
কিম র সদ

৪.৩। িবগত সম য় সভার িনেদশনার পিরে ি েত া েপাট 
িবভােগর পিরবহন ( ল) এর আওতাধীেন থাকা াক 
২ র (১  বড় এবং ১  িমিন াক) যথাযথ সং ার 
কায ম স ািদত হওয়ায় ব াপনা পিরচালক 
সভায় সে াষ কাশ কেরন। 

স েম কা ািনর িবিভ  িবভােগর দা িরক 
কােজর জ  বরা ত গাড়ীস হ স েক সভায় 
আেলাচনা হয়। দা িরক কােজর জ  বরা ত িক  
িক  গাড়ী িবভাগীয় ধােনর পিরবহন ( ল) কােজ 

বহার করেত হে  িবধায় দা িরক কােজ সম া 
হে  মেম সভােক অবিহত করা হয়। তাছাড়া, িবিভ  
িবভােগর দা িরক কােজর জ  বরা ত 
গাড়ীস েহর মকািনক াল কি শন স েকও অবিহত 
হওয়া যেত পাের মেম সভায় অিভমত কাশ করা 
হয়। 

কা ািনর িবিভ  িবভােগর দা িরক 
কােজর জ  বরা ত গাড়ীস হ 
কবলমা  দা িরক কােজ বহার 
করেত হেব এবং সংি  িবভাগীয় 

ধােনর া তা অ যায়ী তার জ  
পিরবহন ( ল) গাড়ীর ব া করেত 
হেব। 

িবিভ  িবভােগর দা িরক কােজর 
জ  বরা ত গাড়ীস েহর 
মকািনক াল কি শনসহ সািবক 
ত ািদ পরবত  সম য় সভায় 
উপ াপন করেত হেব।

মহা ব াপক (র ণােব ণ)

৫৫.০। শাসন িডিভশন:
৫.১। সভােক অবিহত করা হয় য, কা ািনর সকল ায়ী 

কমকতা ও কমচারীর সািভস রকড িডিজটাল 
ডাটােবজ আকাের সংর েণর িনিম  সং হীত 
কা মাইজড সফটওয় াের ডাটা এি  কায ম শষ 
পযােয় আেছ। সফটওয় ার েত সািভস রকড সংি  
এ েটনেডড িক  অপশন সংেযাজন কের সখােন উ  
ডাটাস হ এি  করা হে ।

কমকতা ও কমচারীেদর সািভস 
রকড সফটওয় াের সি েবিশত 
ডাটােবজ ছক মহা ব াপকগেণর 
সভায় উপ াপন করেত হেব। 

মহা ব াপক ( শাসন)

৫.২। সভায় অিফস সময় চী যথাযথভােব অ সরেণর 
িবষেয় আেলাচনা হয়। এ িবষেয় পে াবাংলার 
িনেদশনা রেয়েছ। অিফস সময় চীর যথযথ অ সরণ 
তথা অিফেস েবশ-বািহেরর সময়কাল িডিজটািল 
রকড রাখার লে  বােয়ােমি  এেটনেড  িসে ম 
সংেযাজন করা যেত পাের মেম সভায় অিভমত  
করা হয়। 

অিফস সময় চী যথাযথভােব 
অ সরেণর িবষেয় িডিভশনাল ও 
িবভাগীয় ধানগণেক অিধকতর 
তৎপর ও সেচ  হেত হেব।

অিফেস েবশ-বািহেরর সময়কাল 
িডিজটািল রকড রাখার লে  

ধান কাযালেয় বােয়ােমি  
এেটনেড  িসে ম াপেনর িনিম  
বােজেট অেথর সং ান রাখাসহ 

েয়াজনীয় উে াগ হণ করা যেত 
পাের।

মহা ব াপক ( শাসন)

৩



৫.৩। মিডক াল িবভাগ :
সভায় িচিকৎসা য় বােজট সীমার মে  পিরচালন ও 
িনয় েণর িবষেয় আেলাচনা হয়। এ িবষেয় েয়াজনীয় 
উে াগ হেণর পাশাপািশ িবেদশী ঔষধ 

সি পশেনর াপাের কা ািনর িচিকৎসকগণেক 
র ণশীল হওয়ার জ  পরামশ দান করা যেত পাের 
মেম সভায় অিভমত  করা হয়।

িচিকৎসা য় বােজট সীমার মে  
পিরচালন ও িনয় েণ সেচ  হেত 
হেব। 

তাছাড়া, একই জেনিরক াগ দশী 
ও িবেদশী উভয় াে র পাওয়া গেল 
দশী া র সি পশন ও িবল 
পিরেশাধ করেত হেব।

সকল মহা ব াপক/ উপ-
মহা ব াপক/ ড  চীফ 

মিডক াল অিফসার, কা ািনর 
সকল মিডক াল অিফসার 

৫.৪। মানবস দ িবভাগ:
সভােক অবিহত করা হয় য, কমকতা িনেয়া গর লে  
িলিখত পরী া হণ কায ম চলমান আেছ এবং 
কমচারী িনেয়ােগর লে  কািশত িনেয়াগ িব ি র 
িবপরীেত আেবদনপ  হণ ১৫-১২-২০২১ তািরেখ 
শষ হেয়েছ।  

কা ািনর পিরচালনা 
পষেদর িনেদশনা 
অ যায়ী কমকতা ও কমচারী 
িনেয়াগ কায ম ু ও যথাযথভােব 
স  করেত হেব। 

মহা ব াপক ( শাসন)/
উপ-মহা ব াপক (এইচআর)

৫.৫। সভােক অবিহত করা হয় য, া -ভ াট ও অথ 
আইেনর উপর অথ ও িহসাব িডিভশেনর কমকতােদর 
পাশাপািশ ক  সংি  কমকতা এবং 
িফ / াপনাস েহর সংি  কমকতাগেণর িশ েণর 

ব া হণ করা হেয়েছ। 

া -ভ াট ও অথ আইেনর উপর অথ 
ও িহসাব িডিভশেনর কমকতােদর 
পাশাপািশ ক  সংি  কমকতা 
এবং িফ / াপনাস েহর সংি  
কমকতাগেণর িশ ণ কায ম 
অ াহত রাখেত হেব। 

মহা ব াপক ( শাসন)/(অথ ও 
িহসাব) 
এবং 
উপ-

মহা ব াপক (অথ)/(এইচআর)

৬.০। আিথক ও িহসাব কায ম :
৬.১। সভােক অবিহত করা হয় য, কা ািনর অপােরশনাল 

য় িবেশষ কের অিধকাল ভাতা, ণ ও মেনাহারী, 
যাতায়াত খরচ, আ ায়ন য়, যানবাহন ভাড়া ও 
মরামত য়, িপওএল ( ালািন য়), এ/িডএ 
ইত ািদ খােতর য় সরকাির িস া  ও পে াবাংলার 
িনেদশনা যথাযথভােব অ সরেণর জ  সকলেক আরও 
সেচ  হওয়া েয়াজন। 

সকল কার য় সংেকাচন 
এবং বােজট সীমার 
মে  য় িনয় ণ ও পিরচালেন 
সরকাির িস া  ও পে াবাংলার 
িনেদশনা যথাযথভােব অ সরণ 
করেত হেব। 

সকল মহা ব াপক/ উপ-
মহা ব াপক/ িফ  ইনচাজ

৭.০। কা ািন সিচবালয় :
৭.১। উপ-মহা ব াপক ( রেকৗশল) সভােক  অবিহত 

কেরন য, ই-নিথ বতমােন িডিজটাল নিথ (িড-নিথ) 
িহেসেব নামকরণ করা হেয়েছ যা সহসাই চা  হেব। 
ই-নিথর সবািধক বহারকারী ৪  িত ােনর মে  
িবিজএফিসএল ১ ন র অব ােন থাকায় িড-নিথেত 
অ ি েত িবিজএফিসএল অ ািধকার পােব। িড-নিথ 
চা  হেল পযায় েম িশ ণ কায ম পিরচািলত হেব 
মেম সভােক অবিহত করা হয়। এছাড়া, সরকােরর 
একেসবা া ােম িবিজএফিসএল- ক স ৃ করেণর 
িনিম  যাগােযাগ অ াহত আেছ মেম সভােক অবিহত 
করা হয়। 

ই-নিথর আপে েডড ভাসন িডিজটাল 
নিথর উপর িশ ণ এবং 
িবিজএফিসএল- ক একেসবা 
কায েমর সােথ স ৃ করেণর 
িবষেয় েয়াজনীয় কায ব া হণ 
করেত হেব।

সকল মহা ব াপক/ উপ-
মহা ব াপক/ ক  পিরচালক

৮.০। বািষক কমস াদন ি  :
৮.১। সভােক অবিহত করা হয় য, ম ীপিরষদ িবভাগ ক ক 

২০২১-২০২২ অথবছর থেক বািষক কমস াদন 
ি র (APA) অধীেন জাতীয় াচার কৗশল 

কমপিরক না, ই-গভ া  ও 
উ াবন কমপিরক না, অিভেযাগ িতকার ব া 
কমপিরক না, সবা দান িত িত কমপিরক না ও 
ত  অিধকার বা বায়ন কমপিরক না সি েবিশত 
করা হেয়েছ। 
ফেল, কা ািনর ২০২১-২০২২ অথবছেরর APA এর 
শতভাগ ল মা া অজেন উপ  িবষয়স হ সং া  

বািষক কমস াদন ি র 
(APA) এর 
২০২১-২০২২ অথবছেরর ল মা ার 
শতভাগ (১০০%) অজেন সংি  
সকলেক সেচ  থাকেত 
হেব। APA এর আওতাধীন 
কৗশলগত িবষয়স হ যথাঃ জাতীয় 

াচার কৗশল (NIS), ই-
গভ া  ও উ াবন (E-Gov. & 
Innovation), অিভেযাগ িতকার 

সকল মহা ব াপক ও
সংি  কিম

৪



হীত সময়াব  কমপিরক না যথাসমেয় এবং 
যথাযথভােব বা বায়ন করেত হেব এবং এ লে  
সকেলর সািবক সহেযািগতা অ াহত রাখেত হেব। 
আেলাচনা েম সংি  কমকতাগণ িনে া  
িবষয়স েহর িত সভার ি  আকষণ কেরনঃ

ক) জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নাঃ
ফাকাল পেয়  সভােক অবিহত কেরন য, 
এত সং া  কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত 
সে াষজনক।

খ) ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক নাঃ 
ফাকাল পেয়  সভােক অবিহত কেরন য, ই-গভ া  
ও উ াবন কমপিরক নার এক  বড় অংশ হে  ই-
নিথর বহার ি  করা এবং বৎসের তা ইবার 

ায়ন করা। এ পিরে ি েত কা ািনর অজন 
ায়েনর জ  ২০২১-২০২২ অথবছের হাড ফাইল 

এবং ই-নিথেত িন ত ফাইেলর সং া ৩০ 
িডেস র, ২০২১ এবং ৩০ ন, ২০২২ তািরেখর মে  
ফাকাল পেয়  উপ-মহা ব াপক (িপিজএফএম ) 
বরাবর রেণর জ  অিফস ারক জাির করা 
হেয়েছ। এ িবষেয় সকেলর সািবক সহেযািগতা ত াশা 
করা হয়।

তাছাড়া, বা বািয়ত ইেনােভ ভ/ জনশীল কমপ িত/ 
উ ম চচা িলর ম  থেক ১-৫  চচা যািচত ছেক 

রেণর জ  ধানম ীর কাযালেয়র অিফস ারেকর 
অ ি েম া ণবািড়য়া জলা শাসন ক ক 
অ েরাধ জানােনা হেয়েছ। এ িবষেয় েয়াজনীয় 

ব া হণ করা হে । 

গ) অিভেযাগ িতকার ব া কমপিরক নাঃ
অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) উপ-
মহা ব াপক (িনরী া) সভােক অবিহত কেরন য, 
কা ািনেত বতমান সময় পয  অিন  কান 
অিভেযাগ নই।

ঘ) সবা দান িত িত কমপিরক নাঃ
সবা দান িত িত সং া  কিম র আ ায়ক উপ-
মহা ব াপক (িততাস-দি ণ) সভােক অবিহত কেরন 
য, এত সং া  কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত 
সে াষজনক।

ঙ) ত  অিধকার বা বায়ন কমপিরক নাঃ
ত  কমকতা উপ-মহা ব াপক ( বেদিশক সং হ) 
সভােক অবিহত কেরন য, পে াবাংলার িডেস র 
২০২১ মােসর মািসক সম য় সভার িস া  মাতােবক 
ত  অিধকার আইন ২০০৯ এর ৫ ধারা অ যায়ী 
২০২১-২০২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক নায় 
যাবতীয় তে র ক াটাগির ও ক াটালগ 
তির/হালনাগাদকরণ কের কাশেযা  ও 
অ কাশেযা  তে র তািলকা ত কের তা সংর ণ 

ব া (GRS), সবা দান 
িত িত (Citizen Charter) ও 

ত  অিধকার (RTI) িত 
বা বায়ন সং া  সরকােরর যািচত 
ত /উপা / িতেবদন যথাসমেয় ও 
যথাযথভােব উপ াপন করেত হেব 
এবং এ ে  সকলেক সািবক 
সহেযািগতা করেত হেব। 

৫
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কেত হেব এবং িবষয়  মািসক সম য় সভায় 
আেলাচনা করেত হেব। 

কা ািনর কায ম সং া  আেলাচনা শেষ সভায় কা ািনর মহা ব াপক ( শাসন) জনাব এ  এম শাহ আলম এর আগামী
২৭-১২-২০২১ তািরখ অবসর-উ র েত যাবার িবষেয় সকেলর ি  আকষণ করা হয়। তৎপরত েত ৩০-১২-২০২১ তািরেখ উপ-
মহা ব াপক (জনসংেযাগ) জনাব মাঃ মিন ল হক অবসর-উ র েত যােবন মেম সভা অবিহত হয়। এ পিরে ি েত, কা ািনর
মহা ব াপকগণসহ উপি ত অ া  কমকতাগণ কমজীবেন ােদর িন া ও আ িরকতার িবষয়  রণ কেরন এবং দীঘিদেনর
একসােথ পথচলায় সংঘ ত ল- াি  মা র ি েত দখার অ েরাধ জানান। সভায় অবসর হণকারী ২জন উ তন
কমকতার া , দীঘা  এবং র অবসেরা র জীবন কামনা করা হয়।  

পিরেশেষ, ব াপনা পিরচালক দেশর কেরানা পিরি িতেত সতকতার সােথ যথাযথ া িবিধ মেন চলার জ  পরামশ দান
কেরন। কা ািনর উ য়ন ও অ গিত অ াহত থা ক - এ আশাবাদ  কের সকলেক ধ বাদ জািনেয় িতিন সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন। 

 

মাঃ তৗিফ র রহমান ত  
ব াপনা পিরচালক

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.৮৭৬.৪২.০৬১.২১ তািরখ: 
০২ জা য়াির ২০২২

১৮ পৗষ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহা ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।
২) উপ-মহা ব াপক ও ক  পিরচালক (সকল), িবিজএফিসএল।
৩) ব াপক ( মঘনা), মঘনা িফ  , বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড
৪) ব াপক (সম য়), ব াপনা পিরচালেকর দ র , বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড
৫) উপ- ব াপক, িসিলম র া , বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড

 

মাঃ ৎফর রহমান 
উপ-মহা ব াপক (জনসংেযাগ)
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“িব ৎ ও ালািন িনরাপ া
সেবা  অ ািধকার”

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন
( পে াবাংলা) 

বাড িডপাটেম  
www.petrobangla.org.bd

জ ির 

ারক ন র: ২৮.০২.০০০০.০৭১.০৪.০০১.১৫/৩৭২ তািরখ: 
২৭ িডেস র ২০২১

১২ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় তত   অিধকারঅিধকার   িবষেয়িবষেয়  ২০২১২০২১--২০২২২০২২   অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কমপিরক নারকমপিরক নার   আওতায়আওতায় ‘ ‘তত   অিধকারঅিধকার
আইনআইন , ,  ২০০৯২০০৯  এরএর   ৫৫  ধ ার াধ ার া   অ সােরঅ সাের   যাবতীয়যাবতীয়   তে রতে র   ক াট াগিরক াট াগির   ওও  ক াট ালগক াট ালগ
তিরতির //হ ালনাগাদকরেণরহ ালনাগাদকরেণর   জজ   মা িসকমািসক  সম য়সম য়  সভারসভার   আেলাচ িচেতআেলাচ িচেত   অ তঅ ত  িবষয় রিবষয় র   িস ািস া

সংিসংি   সকলেকসকলেক  অবিহতকরণঅবিহতকরণ ।।

     ‘ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অ সাের ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২০২২ অথবছেরর বািষক
কমপিরক নায় যাবতীয় তে র ক াটাগির ও ক াটালগ তির/হালনাগাদকরণ কের যাবতীয় কাশেযা /অ কাশেযা
তে র িনিদ  সাধারণ ক াটাগির ও ক াটালগ তির/হালনাগাদকরণ িবষেয় পে াবাংলার ১২/১২/২০২১ তািরেখ অ ি ত
মািসক সম য় সভার কাযিববরণী হেত উ ত িন প িস া  সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা
হেলা:

“িস া ঃ 
(১) কাশেযা  ও অ কাশেযা  তে র তািলকা ত কের   িবভােগ তা সংর ন করেত হেব এবং িবষয়
কা ািনর মািসক সম য় সভায় আেলাচনা করেত হেব।

কায ব ায়ঃ সকল কা ািনর ব াপনা পিরচালক।”

২৭-১২-২০২১

িবতরণ :
১) ব াপনা পিরচালক, পি মা ল াস কা ানী 
িলিমেটড
২) ব াপনা  পিরচালক, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন 
কা ানী িলিমেটড

শাহীন আ ার
উপ-মহা ব াপক ( বাড)
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৩) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ াস িফ  
কা ানী িলিমেটড
৪) ব াপনা পিরচালক, কণ লী াস িডি িবউশন 
কা ানী িলিমেটড
৫) ব াপনা পিরচালক, বড় িরয়া কাল মাইিনং 
কা ানী িলিমেটড (িবিসএমিসএল)
৬) ব াপনা পিরচালক, ম পাড়া ানাইট মাইিনং 
কা ানী িলিমেটড
৭) ব াপনা পিরচালক, রবন াস কা ানী 
িলিমেটড
৮) ব াপনা পিরচালক, জালালাবাদ াস া িমসন 
এ া  িডি িবউশন িসে ম িলিমেটড
৯) ব াপনা পিরচালক, াস া িমশন কা ানী 
িলিমেটড (িজ িসএল)
১০) ব াপনা পিরচালক  (চলিত দািয় ), ব াপনা 
পিরচালক এর দ র, িসেলট াস িফ স িলিমেটড
১১) ব াপনা পিরচালক, পা িরত া িতক াস 
কা ানী িলিমেটড
১২) ব াপনা পিরচালক , বাংলােদশ পে ািলয়াম 
এ ে ােরশন এ  াডাকশন কা ানী িলঃ (বােপ )
১৩) ব াপনা পিরচালক, িততাস াস া িমসন এ া  
িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড

ারক ন র: ২৮.০২.০০০০.০৭১.০৪.০০১.১৫/৩৭২/১ তািরখ: ১২ পৗষ ১৪২৮
২৭ িডেস র ২০২১

অ িলিপ: 
১) উপ-মহা ব াপক (িভিজেল ), বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)

২৭-১২-২০২১
শাহীন আ ার 

উপ-মহা ব াপক ( বাড)

২



বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

জনসংেযাগ িবভাগ

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.৮৭৬.১২.০০২.২২ তািরখ: 
১৯ ন ২০২২

৫ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় তত   অিধকারঅিধকার   িবষেয়িবষেয়  ২০২১২০২১--২০২২২০২২   অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কমপিরক নারকমপিরক নার   অঅ   চারচার   কায মকায ম
স াদনস াদন ।।

অ  কা ািনর ত  অিধকার কমপিরক না ২০২১-২০২২ এর কমস াদন চক ১.৫.১ “ চার কায ম স ” এর
আওতায় ত  অিধকার সং া  ি কার আপনার িফ /িবভাগ/দ ের চােরর ব া হেণর জ  কা ািনর জনসংেযাগ
িবভাগ ক ক ি ত ি কারস হ (ত  অিধকার সং া  ি কার)  এতদসে  রণ করা হেলা।

১৯-৬-২০২২

সকল উপ-মহা ব হাপক/ ক  পিরচালক/িফ  ইনচাজ, 
িবিজএফিসএল।

এম. ক. মা ক
উপ-মহা ব াপক ( বেদিশক সং হ) ও ত

অিধকার িবষয়ক দািয় া  কমকতা,
িবিজএফিসএল

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.৮৭৬.১২.০০২.২২/১(৯) তািরখ: ৫ আষাঢ ়১৪২৯
১৯ ন ২০২২

অ িলিপ: 
১) ব াপনা পিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড
২) মহা ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।

১৯-৬-২০২২
এম. ক. মা ক 

উপ-মহা ব াপক ( বেদিশক সং হ)
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সংযুক্তি-১১
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Typewriter
সংযুক্তি-১২



বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

িশ ণ শাখা
জ ির 

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৬২.৪৯.০০১.২২/৫০৪ তািরখ: ২২ মাচ ২০২২
িবষয:় তত   অিধকারঅিধকার   আইনআইন   ওও  িব িধ িবধানিবিধ িবধান   স েকস েক  সেচতনতাসেচতনতা   িি "  " িবষয়কিবষয়ক  ইনহ াউজইনহ াউজ   িশ েণিশ েণ

অংশ হণঅংশ হণ   সেসে  । ।

কা ািনর ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র (এিপএ) কমপিরক নার আওতায় "ত  অিধকার আইন ও
িবিধিবধান স েক সেচতনতা ি " িবষয়ক ২য় ইনহাউজ িশ ণ আগামীআগামী  ২৮২৮   মাচমাচ,  ,  ২০২২২০২২   তািরখতািরখ   র াজরাজ
সামবারসামবার   সকালসকাল   ৯.৩০৯.৩০   হ েতহেত   রর   ১২১২ ::৩০৩০  পযপয   সমেয়সমেয়  িন বিণতিন বিণত   কমকতাগেণরকমকতাগেণর   অংশ হেণঅংশ হেণ   ধ ানধান

কাযালেয়রকাযালেয়র   কনফ ােরকনফ াের   েমেম   া িবিধ অ সরণ বক অ ি ত হেব। উ  ইন-হাউজ িশ েণ িরেসাস পাসন িহেসেব
কা ািনর ত  অিধকার িবষয়ক দািয় া  কমকতা জনাব এম ক মা ক, উপ-মহা ব াপক( বেদিশক সং হ)
িরেসাস পাসন িহেসেব লকচার দান করেবনঃ

ঃঃ   নংনং ন ামন াম  পদ িবপদ িব িবভাগিবভাগ // িফিফ // কক
১ জনাব হ দ গালাম মা ফা উপ-মহা ব াপক ( শাসন)  শাসন িবভাগ
২ জনাব এ, ,এম নািছ ামান উপ-মহা ব াপক(িনরাপ া)  িনরাপ া িবভাগ
৩ জনাব মাহাং আ ল কােশম চৗ রী উপ-মহা ব াপক(এমআইএস এ  

বােজট)
 এমআইএস এ  বােজট িবভাগ

৪ জনাব দাস েণ  মার ব াপক ( ােনজেম  অিডট)  িনরী া িবভাগ
৫ জনাব এ, ,এম, মিন ামান  ব াপক(ফেরন ােটিরয়ালস 

িরিসিভং)
 ার এ  ইনেভ ির কে াল 
িবভাগ

৬ জনাব িলপন ম মদার ব াপক ( জনােরল সািভেসস)   সািভেসস িবভাগ
৭ জনাব মাহা দ জায়াদ আলী ব াপক ( শাসন)   শাসন িবভাগ
৮ জনাব জা রা আ ার ব াপক (িপআরএল এ  লীভ)-কমকতা   শাসন িবভাগ
৯ জনাব দীল আফেরাজা ব াপক (এম িয় িরেলশন)   ওেয়লেফয়ার িবভাগ
১০ জনাব খােলদা ইয়াছিমন ব াপক (িপআরএল এ  লীভ)-কমচারী   সং াপন িবভাগ
১১ জনাব শািকল আহেমদ ব াপক(কে সর ইেলকি ক াল 

মইনেট া )-িততাস
কে সর িবভাগ

১২ জনাব মাঃ সািমউল হাসান মািনক ব াপক (এসিড এ  ভ াট) অথ িবভাগ
১৩ জনাব মাঃ শির ল ইসলাম ব াপক(লাইট ভিহক াল 

মইনেট া )
মকািনক াল মইনেট া  

িবভাগ
১৪ জনাব এম, এম, কামাল উ ীন ব াপক ( বেদিশক সং হ) বেদিশক সং হ িবভাগ
১৫ জনাব প জ মার ম ল ব াপক/ ক  েকৗশলী কে সর ক  ( -এন)
১৬ জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম ব াপক(কনেডনেসট েসিসং) বাখরাবাদ িফ
১৭ জনাব মাহা দ আ  ছােল ছা ব াপক (িসএ  এফ) বেদিশক সং হ িবভাগ
১৮ জনাব মাঃ আসা ল ইসলাম ব াপক ( ার একাউ স) িহসাব িবভাগ
১৯ জনাব স জীব মার হাড় উপ- ব াপক ( া  এ  

ইন ের )
অথ িবভাগ

২০ জনাব মাহা দ আকরা ামান 
তা কদার

উপ- ব াপক( জনােরল ফা ) ফা  িবভাগ

১

DGM(FP)
Typewriter
সংযুক্তি-১৩



২১ জনাব আব ল হা ান উপ- ব াপক(ওেয়ল টি ং এ  
সােভ)

ওেয়ল সািভেসস িবভাগ

২২ জনাব আব াহ মাঃ সােহল রানা উপ- ব াপক(উৎপাদন-িততাস 
দি ণ)

িততাস িফ (দি ণ) িবভাগ

২৩ জনাব ক,এম, িরয়াজ উপ- ব াপক(িফ  মইনেট া ) হিবগ  িফ
২৪ জনাব মাঃ জািকর হােসন উপ- ব াপক(উৎপাদন) হিবগ  িফ
২৫ জনাব মাহা দ রতন িমঞা উপ- ব াপক( জনােরটর 

অপােরশন)
পাওয়ার জনােরশন এ  িফ  
মইনেট া  িবভাগ

২৬ জনাব মাঃ মা র রশীদ চৗ রী উপ- ব াপক(কনেডনেসট 
েসিসং)

কনেডনেসট েসিসং িবভাগ

২৭ জনাব মাঃ খািলদ হােসন উপ- ব াপক ( া  মইনেট া ) িততাস িফ  ( মইনেট া ) 
িবভাগ

২৮ জনাব মাঃ আ  হাসান শাহিরয়ার উপ- ব াপক (উৎপাদন-িততাস 
উ র)

িততাস িফ (উ র) িবভাগ

২৯ জনাব ফা ক আহেমদ উপ- ব াপক (িরেপা ং) পিরক না িবভাগ
৩০ জনাব কাজী বদ ন নাহার মী উপ- ব াপক(িরজাভয়ার 

ইি িনয়ািরং)
িরজাভয়ার ইি িনয়ািরং িবভাগ

৩১ জনাব মাঃ মা দ আল মা ন উপ- ব াপক (সম য়) কে সর এ  জনােরটর িবভাগ
৩২ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম উপ- ব াপক (ক াশ এ  াংক) িবল ও  প িবভাগ
৩৩ জনাব মাহা দ সিফউ াহ উপ- ব াপক(িসিভল 

মইনেট া )
িসিভল ইি িনয়ািরং িবভাগ

৩৪ জনাব মাহা দ কামাল উ ীন উপ- ব াপক( ডেভলপেম  ফা ) ফা  িবভাগ
৩৫ জনাব সােজদা বগম সহকারী ব াপক ( া ন) মিডেকল িবভাগ
৩৬ জনাব িসরা ল হক সহকারী ব াপক ানীয় সং হ িবভাগ
৩৭ জনাব মাঃ মাহা দ হাসান সহকারী ব াপক ওেয়লেফয়ার িবভাগ
৩৮ জনাব ফয়সাল আহা দ সহকারী ব াপক বাখরাবাদ িফ
৩৯ জনাব মাহ জ আলম সহকারী ব াপক বাখরাবাদ িফ
৪০ জনাব মাঃ মা র রহমান সহকারী ব াপক িসিভল ইি িনয়ািরং িবভাগ
৪১ জনাব ি য়াংকা আচা সহকারী ব াপক িবল এ  প িবভাগ
৪২ জনাব মাঃ মিন ামান সহকারী ব াপক শাসন িবভাগ
৪৩ জনাব মা: া ল ইসলাম সহকারী ব াপক এমআইএস এ  বােজট িবভাগ
৪৪ জনাব মাঃ ফজ ল কিবর মা ন সহকারী কমকতা বাড এ  িল াল িবভাগ
৪৫ জনাব মাহা দ ইয়ািসর আরাফাত সহকারী কমকতা িবল এ  প িবভাগ

উি িখত সময় চী অ যায়ী িবষেয়া  ইন-হাউজ িশ েণ আপনার িডিভশন/িবভাগ/িফ / ক  হেত মেনানীত
কমকতােক অংশ হেণর িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।

২২-৩-২০২২

উপ-মহা ব াপক ও ক  পিরচালক (সকল), 
িবিজএফিসএল।

মাঃ িব াল হােসন
উপ-মহা ব াপক (মানব স দ)

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৬২.৪৯.০০১.২২/৫০৪/১(১১) তািরখ: ২২ মাচ ২০২২

২



অ িলিপ: 
১) মহা ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।
২) উপ-মহা ব াপক ( বেদিশক সং হ), িবিজএফিসএল{ িরেসাস পাসন িহেসেব অংশ হেণর জ  অ েরাধ
জানােনা হেলা।]
৩) উপ-মহা ব াপক (িপিজএফএম ), িবিজএফিসএল{ িনরিবা  িব ৎ সবা দােনর জ  অ েরাধ
জানােনা হেলা।}
৪) উপ-মহা ব াপক (ইএম ), িবিজএফিসএল{ ই ারেনট সবাসহ কািরগরী সহায়তা দােনর জ
অ েরাধ করা হেলা।}

২২-৩-২০২২
মাঃ িব াল হােসন 

উপ-মহা ব াপক (মানব স দ)

৩



বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

িশ ণ শাখা
জ ির 

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৬২.৪৯.০০১.২২/৫১৮ তািরখ: 
১৩ ন ২০২২

৩০ জ  ১৪২৯

িবষয:় ""তত   অিধকারঅিধকার " " িবষেয়িবষেয়  কমকতােদরকমকতােদর   ৩য়৩য়  ইনহ াউজইনহ াউজ   িশ েণিশ েণ   অংশ হণঅংশ হণ   সেসে  । ।

কা ািনর ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র (এিপএ) কমপিরক নার আওতায় "ত  অিধকার" িবষেয়
কমকতােদর ৩য় ইনহাউজ িশ ণ আগামীআগামী  ১৫১৫  নন ,  ,  ২০২২২০২২   তািরখতািরখ   র াজরাজ   ধবারধবার   সকালসকাল   ৯.৩০৯.৩০   হ েতহেত   রর
১২১২ ::৩০৩০  পযপয   সমেয়সমেয়  িন বিণতিন বিণত   কমকতাগেণরকমকতাগেণর   অংশ হেণঅংশ হেণ   ধ ানধান   কাযালেয়রকাযালেয়র   কনফ ােরকনফ াের   েমেম   া িবিধ
অ সরণ বক অ ি ত হেব। উ  ইন-হাউজ িশ েণ িরেসাস পাসন িহেসেব কা ািনর ত  অিধকার িবষয়ক
দািয় া  কমকতা জনাব এম ক মা ক, উপ-মহা ব াপক( বেদিশক সং হ) িরেসাস পাসন িহেসেব লকচার দান
করেবনঃ

ঃঃ   নংনং ন ামন াম  
(( জ ত ারজ ত ার  মা সােরমা সাের  নয়নয় ))

পদ িবপদ িব িবভাগিবভাগ // িফিফ // কক

০১ জনাব মীর মাঃ আশরা ল ইসলাম উপ-মহা ব াপক/ ক  পিরচালক ৭  েপর ওয়াকওভার ক

০২ জনাব িবনয় মার ঘাষ উপ-মহা ব াপক(িততাস িফ -
মইনেট া )

িততাস িফ  ( মইনেট া ) িবভাগ

০৩ জনাব ফেয়জ উি ন আহােমদ উপ-মহা ব াপক (এে ট) এে ট িবভাগ

০৪ জনাব মাঃ আব ল হক উপ-মহা ব াপক (ওেয়লেফয়ার) ওেয়লেফয়ার িবভাগ

০৫ জনাব মাঃ জামাল উি ন ব াপক ( সফ  ইি িনয়ািরং) এনভায়রণেম  এ  সফ  িবভাগ

০৬ জনাব মাঃ আব র রিহম ব াপক (হাউিজংসািভেসস) সািভেসস িবভাগ

০৭ জনাব মাঃ গালাম িকবিরয়া ব াপক (বােজট) এমআইএস এ  বােজট িবভাগ

০৮ জনাব মাঃ ফােয় ল ইসলাম ব াপক ( েজ  অিডট) িনরী া িবভাগ

০৯ জনাব মাহা দ জায়াদ আলী ব াপক( শাসন) শাসন িবভাগ

১০ জনাব মাঃ জােভদ ইকবাল ব াপক(সং াপন) সং াপন িবভাগ

১১ জনাব মাঃ ল হক ী ব াপক (এমআইএস) এআইএস এ  বােজট িবভাগ

১২ জনাব মাঃ মাহ ল নবাব ব াপক/ ক  -ত িবদ ৭  েপর ওয়াকওভার ক

১৩ জনাব এস,এম রািহব সারওয়ার ব াপক (পােসােনল) শাসন িবভাগ

১৪ জনাব মাহা দ িজয়াউর রহমান ব াপক( ক রকডস) এস আইিস িবভাগ

১৫ জনাব পংকজ কাি  সরকার ব াপক (িরেপা ং) পিরক না িবভাগ

১৬ জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান ব াপক(উৎপাদন) নরিসংদী িফ

১৭ জনাব এম. ক. রাদ ব াপক(িনরাপ া-
দি ণ), িব.বািড়য়া িনরাপ া িবভাগ

১

DGM(FP)
Typewriter
সংযুক্তি-১৪



১৮ জনাব মাঃ মারাদ আলী ব াপক(িফ  মইনেট া )-
নরিসংদী

নরিসংদী িফ

১৯ জনাব মাহা দ ইসমাইল মা া ব াপক(িরজাভয়ার ইি িনয়ািরং) িরজাভয়ার ইি িনয়ািরং িবভাগ

২০ জনাব মাঃ রােগব হাসনাইন ব াপক(জনসংেযাগ) জনসংেযাগ িবভাগ

২১ জনাব আ  বকর উপ- ব াপক( জনােরটর অপােরশন) িপিজএফএম  িবভাগ

২২ জনাব মাহা দ এনা ল কিরম উপ- ব াপক(উৎপাদন-িততাস 
দি ণ) িততাস িফ (উৎপাদন)িবভাগ

২৩ জনাব কাজী ইয়ািছন আরাফাত উপ- ব াপক ( া  মইনেট া ) িততাস িফ  ( মইনেট া ) িবভাগ

২৪ জনাব মাঃ ইমদা ল হক উপ- ব াপক( া  এ  ইন ের ) অথ িবভাগ

২৫ জনাব সনত মার সাহা উপ- ব াপক(িবল) িবল এ  প িবভাগ

২৬ জনাব আ ল হািকম সানা সহকারী ব াপক বেদিশক সং হ িবভাগ

২৭ জনাব রিফ ল ইসলাম সহকারী ব াপক মঘনা িফ

২৮ জনাব মাঃ ব াল হােসন সহকারী ব াপক িহসাব িবভাগ

২৯ জনাব মাঃ শািহ র রহমান সহকারী কমকতা িনরী া িবভাগ

৩০ জনাব তাপসী রােবয়া সহকারী কমকতা ওেয়লেফয়ার িবভাগ

উি িখত সময় চী অ যায়ী িবষেয়া  ইন-হাউজ িশ েণ আপনার িডিভশন/িবভাগ/িফ / ক  হেত মেনানীত
কমকতােক অংশ হেণর িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।

১৩-৬-২০২২

িবতরণ :
১) উপ-মহা ব াপক ও ক  পিরচালক (সকল), 
িবিজএফিসএল।
২) ব াপক ( মঘনা), িবিজএফিসএল

মাঃ িব াল হােসন
উপ-মহা ব াপক (মানব স দ)

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৬২.৪৯.০০১.২২/৫১৮/১(১১) তািরখ: ৩০ জ  ১৪২৯
১৩ ন ২০২২

অ িলিপ: 
১) মহা ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।
২) উপ-মহা ব াপক ( বেদিশক সং হ), িবিজএফিসএল[িরেসাস পাসন িহেসেব অংশ হেণর জ  অ েরাধ
জানােনা হেলা।]
৩) উপ-মহা ব াপক (িপিজএফএম ), িবিজএফিসএল [িনরিবা  িব ৎ সবা দােনর জ  অ েরাধ
জানােনা হেলা।]
৪) উপ-মহা ব াপক (ইএম ), িবিজএফিসএল [ই ারেনট সবাসহ কািরগরী সহায়তা দােনর জ  অ েরাধ
করা হেলা।]

২



১৩-৬-২০২২
মাঃ িব াল হােসন 

উপ-মহা ব াপক (মানব স দ)

৩



বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

িশ ণ শাখা
জ ির 

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৬২.৪৯.০০১.২২/৫০৪ তািরখ: ২২ মাচ ২০২২
িবষয:় তত   অিধকারঅিধকার   আইনআইন   ওও  িব িধ িবধানিবিধ িবধান   স েকস েক  সেচতনতাসেচতনতা   িি "  " িবষয়কিবষয়ক  ইনহ াউজইনহ াউজ   িশ েণিশ েণ

অংশ হণঅংশ হণ   সেসে  । ।

কা ািনর ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র (এিপএ) কমপিরক নার আওতায় "ত  অিধকার আইন ও
িবিধিবধান স েক সেচতনতা ি " িবষয়ক ২য় ইনহাউজ িশ ণ আগামীআগামী  ২৮২৮   মাচমাচ,  ,  ২০২২২০২২   তািরখতািরখ   র াজরাজ
সামবারসামবার   সকালসকাল   ৯.৩০৯.৩০   হ েতহেত   রর   ১২১২ ::৩০৩০  পযপয   সমেয়সমেয়  িন বিণতিন বিণত   কমকতাগেণরকমকতাগেণর   অংশ হেণঅংশ হেণ   ধ ানধান

কাযালেয়রকাযালেয়র   কনফ ােরকনফ াের   েমেম   া িবিধ অ সরণ বক অ ি ত হেব। উ  ইন-হাউজ িশ েণ িরেসাস পাসন িহেসেব
কা ািনর ত  অিধকার িবষয়ক দািয় া  কমকতা জনাব এম ক মা ক, উপ-মহা ব াপক( বেদিশক সং হ)
িরেসাস পাসন িহেসেব লকচার দান করেবনঃ

ঃঃ   নংনং ন ামন াম  পদ িবপদ িব িবভাগিবভাগ // িফিফ // কক
১ জনাব হ দ গালাম মা ফা উপ-মহা ব াপক ( শাসন)  শাসন িবভাগ
২ জনাব এ, ,এম নািছ ামান উপ-মহা ব াপক(িনরাপ া)  িনরাপ া িবভাগ
৩ জনাব মাহাং আ ল কােশম চৗ রী উপ-মহা ব াপক(এমআইএস এ  

বােজট)
 এমআইএস এ  বােজট িবভাগ

৪ জনাব দাস েণ  মার ব াপক ( ােনজেম  অিডট)  িনরী া িবভাগ
৫ জনাব এ, ,এম, মিন ামান  ব াপক(ফেরন ােটিরয়ালস 

িরিসিভং)
 ার এ  ইনেভ ির কে াল 
িবভাগ

৬ জনাব িলপন ম মদার ব াপক ( জনােরল সািভেসস)   সািভেসস িবভাগ
৭ জনাব মাহা দ জায়াদ আলী ব াপক ( শাসন)   শাসন িবভাগ
৮ জনাব জা রা আ ার ব াপক (িপআরএল এ  লীভ)-কমকতা   শাসন িবভাগ
৯ জনাব দীল আফেরাজা ব াপক (এম িয় িরেলশন)   ওেয়লেফয়ার িবভাগ
১০ জনাব খােলদা ইয়াছিমন ব াপক (িপআরএল এ  লীভ)-কমচারী   সং াপন িবভাগ
১১ জনাব শািকল আহেমদ ব াপক(কে সর ইেলকি ক াল 

মইনেট া )-িততাস
কে সর িবভাগ

১২ জনাব মাঃ সািমউল হাসান মািনক ব াপক (এসিড এ  ভ াট) অথ িবভাগ
১৩ জনাব মাঃ শির ল ইসলাম ব াপক(লাইট ভিহক াল 

মইনেট া )
মকািনক াল মইনেট া  

িবভাগ
১৪ জনাব এম, এম, কামাল উ ীন ব াপক ( বেদিশক সং হ) বেদিশক সং হ িবভাগ
১৫ জনাব প জ মার ম ল ব াপক/ ক  েকৗশলী কে সর ক  ( -এন)
১৬ জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম ব াপক(কনেডনেসট েসিসং) বাখরাবাদ িফ
১৭ জনাব মাহা দ আ  ছােল ছা ব াপক (িসএ  এফ) বেদিশক সং হ িবভাগ
১৮ জনাব মাঃ আসা ল ইসলাম ব াপক ( ার একাউ স) িহসাব িবভাগ
১৯ জনাব স জীব মার হাড় উপ- ব াপক ( া  এ  

ইন ের )
অথ িবভাগ

২০ জনাব মাহা দ আকরা ামান 
তা কদার

উপ- ব াপক( জনােরল ফা ) ফা  িবভাগ

১

DGM(FP)
Typewriter
সংযুক্তি-১৫



২১ জনাব আব ল হা ান উপ- ব াপক(ওেয়ল টি ং এ  
সােভ)

ওেয়ল সািভেসস িবভাগ

২২ জনাব আব াহ মাঃ সােহল রানা উপ- ব াপক(উৎপাদন-িততাস 
দি ণ)

িততাস িফ (দি ণ) িবভাগ

২৩ জনাব ক,এম, িরয়াজ উপ- ব াপক(িফ  মইনেট া ) হিবগ  িফ
২৪ জনাব মাঃ জািকর হােসন উপ- ব াপক(উৎপাদন) হিবগ  িফ
২৫ জনাব মাহা দ রতন িমঞা উপ- ব াপক( জনােরটর 

অপােরশন)
পাওয়ার জনােরশন এ  িফ  
মইনেট া  িবভাগ

২৬ জনাব মাঃ মা র রশীদ চৗ রী উপ- ব াপক(কনেডনেসট 
েসিসং)

কনেডনেসট েসিসং িবভাগ

২৭ জনাব মাঃ খািলদ হােসন উপ- ব াপক ( া  মইনেট া ) িততাস িফ  ( মইনেট া ) 
িবভাগ

২৮ জনাব মাঃ আ  হাসান শাহিরয়ার উপ- ব াপক (উৎপাদন-িততাস 
উ র)

িততাস িফ (উ র) িবভাগ

২৯ জনাব ফা ক আহেমদ উপ- ব াপক (িরেপা ং) পিরক না িবভাগ
৩০ জনাব কাজী বদ ন নাহার মী উপ- ব াপক(িরজাভয়ার 

ইি িনয়ািরং)
িরজাভয়ার ইি িনয়ািরং িবভাগ

৩১ জনাব মাঃ মা দ আল মা ন উপ- ব াপক (সম য়) কে সর এ  জনােরটর িবভাগ
৩২ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম উপ- ব াপক (ক াশ এ  াংক) িবল ও  প িবভাগ
৩৩ জনাব মাহা দ সিফউ াহ উপ- ব াপক(িসিভল 

মইনেট া )
িসিভল ইি িনয়ািরং িবভাগ

৩৪ জনাব মাহা দ কামাল উ ীন উপ- ব াপক( ডেভলপেম  ফা ) ফা  িবভাগ
৩৫ জনাব সােজদা বগম সহকারী ব াপক ( া ন) মিডেকল িবভাগ
৩৬ জনাব িসরা ল হক সহকারী ব াপক ানীয় সং হ িবভাগ
৩৭ জনাব মাঃ মাহা দ হাসান সহকারী ব াপক ওেয়লেফয়ার িবভাগ
৩৮ জনাব ফয়সাল আহা দ সহকারী ব াপক বাখরাবাদ িফ
৩৯ জনাব মাহ জ আলম সহকারী ব াপক বাখরাবাদ িফ
৪০ জনাব মাঃ মা র রহমান সহকারী ব াপক িসিভল ইি িনয়ািরং িবভাগ
৪১ জনাব ি য়াংকা আচা সহকারী ব াপক িবল এ  প িবভাগ
৪২ জনাব মাঃ মিন ামান সহকারী ব াপক শাসন িবভাগ
৪৩ জনাব মা: া ল ইসলাম সহকারী ব াপক এমআইএস এ  বােজট িবভাগ
৪৪ জনাব মাঃ ফজ ল কিবর মা ন সহকারী কমকতা বাড এ  িল াল িবভাগ
৪৫ জনাব মাহা দ ইয়ািসর আরাফাত সহকারী কমকতা িবল এ  প িবভাগ

উি িখত সময় চী অ যায়ী িবষেয়া  ইন-হাউজ িশ েণ আপনার িডিভশন/িবভাগ/িফ / ক  হেত মেনানীত
কমকতােক অংশ হেণর িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।

২২-৩-২০২২

উপ-মহা ব াপক ও ক  পিরচালক (সকল), 
িবিজএফিসএল।

মাঃ িব াল হােসন
উপ-মহা ব াপক (মানব স দ)

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৬২.৪৯.০০১.২২/৫০৪/১(১১) তািরখ: ২২ মাচ ২০২২

২



অ িলিপ: 
১) মহা ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।
২) উপ-মহা ব াপক ( বেদিশক সং হ), িবিজএফিসএল{ িরেসাস পাসন িহেসেব অংশ হেণর জ  অ েরাধ
জানােনা হেলা।]
৩) উপ-মহা ব াপক (িপিজএফএম ), িবিজএফিসএল{ িনরিবা  িব ৎ সবা দােনর জ  অ েরাধ
জানােনা হেলা।}
৪) উপ-মহা ব াপক (ইএম ), িবিজএফিসএল{ ই ারেনট সবাসহ কািরগরী সহায়তা দােনর জ
অ েরাধ করা হেলা।}

২২-৩-২০২২
মাঃ িব াল হােসন 

উপ-মহা ব াপক (মানব স দ)

৩



বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

িশ ণ শাখা
জ ির 

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৬২.৪৯.০০১.২১/৪৮৫ তািরখ: 
২৮ নেভ র ২০২১

১৩ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় তত   অিধকারঅিধকার   িবষয়কিবষয়ক  অনলাইনঅনলাইন   ইনইন --হ াউজহ াউজ   িশ েণিশ েণ   অংশ হণঅংশ হণ   সংেগসংেগ।।

কা ািনর ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র (এিপএ) কমপিরক নার আওতায় তত   অিধকারঅিধকার   িবষয়কিবষয়ক
কমকতােদর ১ম িশ ণ আগামী ৩০ নেভ র, ২০২১ তািরখ রাজ ম লবার সকাল ৯.৩০ ঘ কা হেত র ১২.৩০
ঘ কা পয  সমেয় িন বিনত কমকতাগেনর অংশ হেণ ম অ ােপর মা েম আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  অনলাইন ইন-
হাউজ িশ েণ কা ািনর জনাব এম ক মা ক, উপ-মহা ব াপক( বেদিশক সং হ) িরেসাস পাসন িহেসেব লকচার

দান করেবনঃ

ঃঃ   নংনং কমকত ারকমকত ার    ন ামন াম
(( জ ত ারজ ত ার  মা সােরমা সাের  নয়নয় ))

পদ িবপদ িব িবভাগিবভাগ // িফিফ

০১। জনাব মাঃ আমান উ াহ বাহার উপ-মহা ব াপক ( রেকৗশল) রেকৗশল িবভাগ
০২। জনাব মাহা দ ল আিমন উপ-মহা ব াপক (িনরী া) িনরী া িবভাগ
০৩। জনাব মাঃ আ র রিফক ামািনক উপ-মহা ব াপক (িপিজএফএম ) পাওয়ার জনােরশন এ  িফ  

মইনেট া  িবভাগ
০৪। জনাব মাঃ বা ল িময়া উপ-মহা ব াপক (পিরক না) পিরক না িবভাগ
০৫। জনাব মাঃ জািহদ হােসন ব াপক( হিভ ভিহক াল 

মইনেট া )
মকািনক াল মইনেট া  িবভাগ

০৬। জনাব মাঃ ফজেল রা ী ব াপক(িফ  মইনেট া ) নরিসংদী িফ
০৭। জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম ব াপক অপােরশন িডিভশন
০৮। জনাব জসিমন আ ার ব াপক ( ােটিরয়ালস ই ) ার এ  ইনেভ রী কে াল িবভাগ

০৯। জনাব মাহা দ মিন ামান খান ব াপক (িল াল) বাড এ  িল াল িবভাগ
১০। জনাব মাহা দ জায়াদ আলী ব াপক ( শাসন) শাসন িবভাগ
১১। জনাব মাঃ আ  শামা ব াপক (আইডি উ ) ইেলকি ক াল মইনেট া  িবভাগ

১২। জনাব জা াত আরা বনা ব াপক (পিরক না) পিরক না িবভাগ
১৩। জনাব মাহা দ জয়নাল আেবদীন ব াপক( মঘনা) মঘনা িফ
১৪। জনাব শািকল আহেমদ ব াপক/ ক  েকৗশলী কে সর িবভাগ
১৫। জনাব প জ মার ম ল ব াপক/ ক  েকৗশলী িততাস-িস ও নরিসংদী িফে  

কে সর াপন ক  
১৬। জনাব মাহা দ আছা ামান ব াপক(ওেয়ল টি ং এ  সােভ) ওেয়ল সািভেসস িবভাগ
১৭। জনাব মাহা দ মা ফা কামাল ব াপক(িফ  শাসন-িততাস উ র) িততাস িফ  (উ র) িবভাগ
১৮। জনাব মাহা দ ইসমাইল মা া উপ- ব াপক(িরজাভয়ার 

ইি িনয়ািরং)
িরজাভয়ার ইি িনয়ািরং িবভাগ

১৯। জনাব মাঃ আেনায়ার জািহদ উপ- ব াপক(উৎপাদন) হিবগ  িফ

১

DGM(FP)
Typewriter
সংযুক্তি-১৬

DGM(FP)
Typewriter



২০। জনাব সাইন মাহা দ জাকািরয়া উপ- ব াপক( ােনজেম  অিডট) িনরী া িবভাগ

২১। জনাব মাঃ আসা ামান উপ- ব াপক (এসিড এ  ভ াট) অথ িবভাগ
২২। জনাব স জীব মার হাড় উপ- ব াপক ( া  এ  ইন ের ) অথ িবভাগ
২৩। জনাব ক,এম, িরয়াজ উপ- ব াপক(িফ  মইনেট া ) হিবগ  িফ
২৪। জনাব মাহা দ মা দ রানা উপ- ব াপক(িফ  মইনেট া ) বাখরাবাদ িফ
২৫। জনাব সােদ র রহমান উপ- ব াপক(কনেডনেসট েসিসং) কনেডনেসট েসিসং িবভাগ

২৬। জনাব মাহা াদ আিন র রহমান উপ- ব াপক(কে সর অপােরশন)-
িততাস

কে সর িবভাগ

২৭। জনাব মাঃ আলমগীর হােসন সহকারী ব াপক সািভেসস িবভাগ
২৮। জনাব মাঃ আহসান হাবীব সহকারী ব াপক বেদিশক সং হ িবভাগ
২৯। জনাব ফয়সাল আহা দ সহকারী ব াপক বাখরাবাদ িফ
৩০। জনাব আই. ইউ. এম. দািনয়াল সহকারী ব াপক িততাস িফ  ( মইনেট া ) িবভাগ

৩১। জনাব িনশাত তাসিলমা সহকারী কমকতা শাসন িবভাগ

আেলাচ  অনলাইন িশ েণ িনধািরত তািরেখ সকাল ৯.১৫ ঘ কায় ম অ ােপ িনে া  আইিড এবং পাসওয়াড বহার
কের আপনার িডিভশন/িবভাগ/িফ  হেত  মেনানীত কমকতাগণেক অংশ হেণর িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ
 জানােনা হেলা।

Zoom Meeting ID : 824 1474 8920
Password : 123456

২৮-১১-২০২১

উপ-মহা ব াপক ও ক  পিরচালক (সকল), 
িবিজএফিসএল।

মাঃ িব াল হােসন
উপ-মহা ব াপক (মানব স দ)

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৬২.৪৯.০০১.২১/৪৮৫/১(৯) তািরখ: ১৩ অ হাযণ় ১৪২৮
২৮ নেভ র ২০২১

অ িলিপঃ 
১) মহা ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।
২) উপ-মহা ব াপক ( বেদিশক সং হ){িরেসাস পাসন িহেসেব অংশ হেণর জ  অ েরাধ জানােনা◌্
হেলা।}

২৮-১১-২০২১
মাঃ িব াল হােসন 

উপ-মহা ব াপক (মানব স দ)

২


