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

িশ ণ শাখা
অিবলে  

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৬২.৪৩.০০১.২২.৫৪৬ তািরখ: 
২০ নেভ র ২০২২

৫ অ হাযণ় ১৪২৯

িবষয:় াচারাচার   সং াসং া   ইনইন --হ াউজহ াউজ   িশ েণিশ েণ   অংশ হণঅংশ হণ   সেসে ।।

কা ািনর ২০২২-২০২৩ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র অ  াচার কৗশল কমপিরক নার আওতায়
াচার সং া  ইনহাউজ িশ ণ আগামী ২৪২৪  নেভ রনেভ র ,  ,  ২০২২২০২২   তািরখতািরখ   র াজরাজ   হ িতবারহ িতবার   সকালসকাল   ৯.৩০৯.৩০

হেতহেত   রর   ১২.৩০১২.৩০   ঘ কাঘ কা   পযপয  সমেয়  িন বিণত কমকতােদর অংশ হেণ ধান কাযালেয়র কনফাের  েম
া িবিধ অ সরণ বক অ ি ত হেব। উ  িশ েণ িরেসাস পাসন িহেসেব েকৗ. িব িজৎ সাহা,

মহা ব াপক(পিরক না কৗশল), পে াবাংলা  িশ ণ দান করেবন।

: নং কমকতার নাম ও পদিব ( জ তার মা সাের নয়) িডিভশন/ িবভাগ/িফ
১ জনাব িবনয় মার ঘাষ, উপ-মহা ব াপক(হিবগ ) হিবগ  িফ
২ ডাঃ জােভদ আিজজ, ড  চীফ মিডক াল অিফসার মিডক াল িবভাগ
৩ জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম, উপ-মহা ব াপক( ার এ

ইনেভ ির কে াল)
ার এ  ইনেভ ির কে াল িবভাগ

৪ জনাব ফেয়জ উি ন আহােমদ, উপ-মহা ব াপক ( া েপাট) া েপাট িবভাগ
৫ জনাব মাঃ জামাল উি ন, ব াপক ( সফ  ইি িনয়ািরং) এনভায়রনেম  এ  সফ  িবভাগ
৬ জনাব সালা  উ ীন আহা দ, ব াপক( েসস ইি িনয়ািরং) উ য়ন িবভাগ।
৭ জনাব এস,এম, আিশ র রহমান, ব াপক( াব) কনেডনেসট েসিসং িবভাগ
৮ জনাব মাঃ আব র রিহম, ব াপক (হাউিজং সািভেসস) সািভেসস িবভাগ
৯ জনাব মাহা দ আির ল হক পারেভজ, ব াপক( জনােরটর

মইনেট া )
পাওয়ার জনােরশন এ  িফ
মইনেট া  িবভাগ

১০ জনাব মাঃ শাহাব উি ন, ব াপক ( প- রাল) িবল এ  প িবভাগ
১১ জনাব মাহা দ সালাহ উি ন, ব াপক ( া  মইনেট া ) িততাস িফ  ( মইনেট া ) িবভাগ
১২ জনাব মহ দ শাম ল আলম িব াস, ব াপক(িফ  শাসন-

িততাস দি ণ)
িততাস িফ  (দি ণ) িবভাগ

১৩ জনাব মাঃ জােভদ ইকবাল, ব াপক (সং াপন) সং াপন িবভাগ
১৪ জনাব এস,এম রািহব সারওয়ার, ব াপক (এে ট) এে ট িবভাগ
১৫ জনাব স জয় মার সরকার, ক  েকৗশলী/ ব াপক িততাস, হিবগ , বাখরাবাদ, মঘনা ও

কামতা িফে  ৪  প খনন এবং ৭
প ওয়াকওভার ক ।

১৬ জনাব মাহা দ কিবর হােসন, ব াপক(িফ  মইনেট া ) বাখরাবাদ িফ
১৭ জনাব মাহা দ মা ফা কামাল, ব াপক ( শাসন) শাসন িবভাগ
১৮ জনাব মাঃ আলম সরদার, ব াপক(এমআইএস) এমআইএস এ  বােজট িবভাগ
১৯ জনাব মাঃ আেনায়ার জািহদ, উপ- ব াপক(উৎপাদন) হিবগ  িফ
২০ জনাব মাঃ জােবদ রিশদ, উপ- ব াপক( জনােরল ফা ) ফা  িবভাগ
২১ জনাব আব ল হা ান, উপ- ব াপক কে সর িবভাগ
২২ জনাব আব াহ মাঃ সােহল রানা, উপ- ব াপক অপােরশন িডিভশন
২৩ জনাব মাঃ আ  তােরক, উপ- ব াপক (িফ  মইনেট া ) নরিসংদী িফ
২৪ জনাব জয়েদব মার দ , উপ- ব াপক (িজওলিজ) িরজাভয়ার ইি িনয়ািরং িবভাগ
২৫ জনাব িসরা ল হক, সহকারী ব াপক ানীয় সং হ িবভাগ
২৬ জনাব মাঃ আহসান হািবব, সহকারী ব াপক বেদিশক সং হ িবভাগ
২৭ জনাব মাঃ মাহা দ হাসান, সহকারী ব াপক ওেয়লেফয়ার িবভাগ
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২৮ জনাব মাঃ বলাল হাসাইন খান, সহকারী কমকতা মঘনা িফ
২৯ জনাব মাছাঃ শারিমন আ ার, সহকারী কমকতা জনসংেযাগ িবভাগ
৩০ জনাব মাঃ সাখা◌্ওয়াত হােসন, সহকারী কািরগরী কমকতা মকািনক াল মইনেট া  িবভাগ

উি িখত তািরখ ও সময় চী অ যায়ী অ ে য় িশ েণ আপনার িডিভশন/িবভাগ/িফ  হেত মেনানীত কমকতােদর
অংশ হেণর জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।

২০-১১-২০২২

িবতরণ :
১) মহা ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।
২) মহা ব াপক (পিরক না কৗশল), পে াবাংলা 
[আেলাচ  িশ েণ িরেসাস পাসন িহেসেব অংশ হেণর 
জ  অ েরাধ জানােনা হেলা]
৩) সকল উপ-মহা ব হাপক/ ক  পিরচালক/িফ  
ইনচাজ, িবিজএফিসএল।
৪) উপ-মহা ব াপক (িপিজএফএম ), 
িবিজএফিসএল [ িশ ণ চলাকালীন িনরিবি  িব ৎ 
সবা দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা]
৫) উপ-মহা ব াপক (ইএম ), িবিজএফিসএল 
[ িশ ণ চলাকালীন ই ারেনট সবাসহ কারিগরী 
সহায়তা দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা]

মাঃ মাহ ন নবী
মহা ব াপক ( শাসন)

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৬২.৪৩.০০১.২২.৫৪৬/১(৭) তািরখ: ৫ অ হাযণ় ১৪২৯
২০ নেভ র ২০২২

অ িলিপ: 
১) ব াপনা পিরচালক, িবিজএফিসএল
২) সকল সদ , নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।

২০-১১-২০২২
মাঃ মাহ ন নবী 

মহা ব াপক ( শাসন)

. ২
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