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ন র: ২৮.০০.০০০০.০২১.৪৭.০০১.২০.১১৪ তািরখ: 
২৬ ন ২০২০

১২ আষাঢ ়১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
       নরােদশ না দয়া পয  এ িবভােগর অধীন িন বিণত ২৮  দ র/সং া/ কা ািনর িনেয়াগ ও পেদা িত কিম েত
(িসিনয়র/ িনয়র কিম ) এ িবভােগর িতিনিধ িহেসেব িন পভােব মেনানয়ন নিব াস করা হেলা:

ঃঃ   নংনং দ রদ র//সং াসং া// কা ািনরকা ািনর  ন ামন াম মেন ান ীতমেন ান ীত   কমকত াকমকত া িবকিবক   কমকত াকমকত া
১ ২ ৪ ৫
১. বংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন 

(িবিপিস)
শখ মাহা দ বলােয়ত হােসন

 উপসিচব (অপােরশন-১)
জনাব এইচ এম খািলদ ইফেতখার
 উপসিচব (অপােরশন-২ শাখা)

২. প া অেয়ল কাং িলঃ জনাব িফেরাজ আল মা ন
িসিনয়র সহকারী ধান (পির-৩)

ড. হা: মিন ামান
 উপসিচব (উ য়ন-২)

৩. য না অেয়ল কাং িলঃ জনাব মাঃ হাসা ামান
িসিনয়র সহকারী ধান (পির-২)

জনাব মা া িমজা র রহমান
 উপসিচব (অপােরশন-২)

৪. ই ান িরফাইনারী িলঃ ড. হা: মিন ামান
 উপসিচব (উ য়ন-২)

জনাব মাঃ ম ল হািফজ
 উপসিচব (উ য়ন-১)

৫. মঘনা পে ািলয়াম িলঃ ড. হা: মিন ামান
 উপসিচব (উ য়ন-২)

মাছা াৎ ফারহানা রহমান
 উপসিচব (বােজট)

৬. া াড এিশয়া ক অেয়ল কা ািন 
িলিমেটড

জনাব মাঃ ম ল হািফজ
 উপসিচব (উ য়ন-১)

জনাব আ াহ আিরফ মাহা দ
িসিনয়র সহকারী সিচব (উ য়ন-৫)

৭. এল িপ াস িলঃ জনাব এইচ এম খািলদ ইফেতখার
 উপসিচব (অপােরশন-২ শাখা)

শখ মাহা দ বলােয়ত হােসন
উপসিচব (অপােরশন-১)

৮. ই ান ি েক স াস িলিমেটড জনাব এইচ এম খািলদ ইফেতখার
 উপসিচব (অপােরশন-২ শাখা)

শখ মাহা দ বলােয়ত হােসন
উপসিচব (অপােরশন-১)

৯. বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ 
কেপােরশন ( পে াবাংলা)

মাছা াৎ ফারহানা রহমান
 উপসিচব (বােজট)

জনাব আ াহ আিরফ মাহা দ
িসিনয়র সহকারী সিচব (উ য়ন-৫)

১০. িততাস াস এ িড কাং মাছা াৎ ফারহানা রহমান
 উপসিচব (বােজট)

ড. হা: মিন ামান
 উপসিচব (উ য়ন-২)

১১. াস া িমশন কাং িলঃ জনাব শা  মাঃ কাম ল দা
িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব

জনাব মাঃ হাসা ামান
িসিনয়র সহকারী ধান (পির-২)

১২. বড় িরয়া কাল মাইিনং কাং িলঃ জনাব আ াহ আিরফ মাহা দ
িসিনয়র সহকারী সিচব (উ য়ন-৫)

জনাব মা া িমজা র রহমান
 উপসিচব (অপােরশন-২)

১৩. কণ লী াস িডি িবউশন কাং িলঃ জনাব এইচ এম খািলদ ইফেতখার
 উপসিচব (অপােরশন-২ শাখা)

মাছা াৎ ফারহানা রহমান
 উপসিচব (বােজট)

১৪. বাংলােদশ াস িফ  কাং িলঃ জনাব মা া িমজা র রহমান
 উপসিচব (অপােরশন-২)

জনাব মাঃ ম ল হািফজ
 উপসিচব (উ য়ন-১)
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১৫. িসেলট াস িফ  িলঃ জনাব আ াহ আিরফ মাহা দ
িসিনয়র সহকারী সিচব (উ য়ন-৫)

শখ মাহা দ বলােয়ত হােসন
 উপসিচব (অপােরশন-১)

১৬. পি মা ল াস কা ািন িলঃ শখ মাহা দ বলােয়ত হােসন
 উপসিচব (অপােরশন-১)

জনাব এইচ এম খািলদ ইফেতখার
 উপসিচব (অপােরশন-১)

১৭. বাংলােদশ পে ািলয়াম এ ে ােরশন 
এ  াডাকশনেকা ািন িলিমেটড 
(বােপ )

মাছা াৎ ফারহানা রহমান
 উপসিচব (বােজট)

শখ মাহা দ বলােয়ত হােসন
 উপসিচব (অপােরশন-১)

১৮. জালালাবাদ াস এ িড িসে ম 
িলঃ

ড. মা: রিফ ল ইসলাম
উপ ধান (পিরক না)

জনাব মাঃ ম ল হািফজ
 উপসিচব (উ য়ন-১)

১৯. ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ািন 
িলিমেটড

ড. হা: মিন ামান
 উপসিচব (উ য়ন-২)

জনাব মাঃ ম ল হািফজ
 উপসিচব (উ য়ন-১)

২০. বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কাং 
িলঃ

জনাব মা া িমজা র রহমান
 উপসিচব (অপােরশন-২)

শখ মাহা দ বলােয়ত হােসন
 উপসিচব (অপােরশন-১)

২১. পা িরত া িতক াস কাং িলঃ জনাব শা  মাঃ কাম ল দা
িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব

জনাব এইচ এম খািলদ ইফেতখার
 উপসিচব (অপােরশন-২ শাখা)

২২. রবন াস কা ািন িলিমেটড জনাব মাঃ হাসা ামান
িসিনয়র সহকারী ধান (পির-২)

শখ মাহা দ বলােয়ত হােসন
 উপসিচব (অপােরশন-১)

২৩. বাংলােদশ এনািজ র েলটির কিমশন 
(িবইআরিস)

জনাব মাঃ ম ল হািফজ
 উপসিচব (উ য়ন-১)

ড. মা: রিফ ল ইসলাম
উপ ধান (পিরক না)

২৪. বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট 
(িবিপআই)

জনাব মা া িমজা র রহমান
 উপসিচব (অপােরশন-২)

জনাব িফেরাজ আল মা ন
িসিনয়র সহকারী ধান (পির-৩)

২৫. হাইে াকাবন ইউিনট জনাব িফেরাজ আল মা ন
িসিনয়র সহকারী ধান (পির:-৩)

জনাব মাঃ হাসা ামান
িসিনয়র সহকারী ধান (পির-২)

২৬. িবে ারক পিরদ র জনাব মাঃ হাসা ামান
িসিনয়র সহকারী ধান (পির-২)

ড. মা: রিফ ল ইসলাম
উপ ধান (পিরক না)

২৭. খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড) জনাব িফেরাজ আল মা ন
িসিনয়র সহকারী ধান (পির:-৩)

জনাব মাঃ হাসা ামান
িসিনয়র সহকারী ধান (পির-২)

২৮. বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র 
(িজএসিব)

ড. মা: রিফ ল ইসলাম
উপ ধান (পিরক না)

জনাব িফেরাজ আল মা ন
িসিনয়র সহকারী ধান (পির:-৩)

 ২। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা, যা অবলে  কাযকর হেব।

১-৭-২০২০
মাছা াৎ ফারহানা রহমান

উপসিচব (অিতির  দািয় )
ফান: ৯৫৫৮৫৮৯

ইেমইল:
dsadmin2@emrd.gov.bd

ন র: ২৮.০০.০০০০.০২১.৪৭.০০১.২০.১১৪/১(১০) তািরখ: ১২ আষাঢ ়১৪২৭
২৬ ন ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) চয়ার ান (সরকােরর সিচব), বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
২) চয়ার ান, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
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৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট
৪) মহাপিরচালক , হাইে াকাবন ইউিনট
৫) মহাপিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)
৬) সিচব, সিচব-এর দ র, বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন
৭) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৮) ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ (অিতির  দািয় ), ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ এর কাযালয়,
িবে ারক পিরদ র
৯) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১০) া ামার, আইিস  শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

১-৭-২০২০
মাছা াৎ ফারহানা রহমান

উপসিচব (অিতির  দািয় )

৩


