
পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ািন) 
www.rpgcl.org.bd

ারক ন র: ২৮.১৯.০০০০.৩০৪.২৫.০০২.১৮.১৪ তািরখ: 
১৮ ফ যা়ির ২০২১

৫ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় "" াচারাচার   ওও  --শাসনশাসন   অজেনঅজেন   করণ ীয়করণ ীয়" " শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসকােস   াথাথ   মেনানয়নমেনানয়ন।।
: িবআইএম-এর প  নং: ৩৬.০৭.০০০০.০০৯.২৮.০০৫.২০.৮ তািরখ : ২৩ জা য়াির, ২০২১

উপ  িবষয় ও ে া  প র িত সদয় ি  আকষণ বক বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম  (িবআইএম)
আেয়ািজত " াচার ও -শাসন অজেন করণীয়" িবষয়ক িশ ণ কােস অংশ হেণর জ  আরিপিজিসএল-এর
িন বিণত কমকতা-কমচারীগণ- ক মেনানয়ন দান করা হেলা:

িমক িশ ণাথ েদর নাম ও পদিব মাবাইল না ার ও ই- মইল  িশ েণর সময়, তািরখ, ান

০১। েকৗ. মাঃ আলী আ ািহদ খান 
উপমহা ব াপক

01777-767956
azzahid96@yahoo.com

তািরখ: ২৭ ফ য়াির, ২০২১।
সময়: সকাল ০৯.০০ হেত িবকাল 
০৫.০০টা।

ান:  বাংলােদশ ই উট অব 
ােনজেম

৪, সাবহানবাগ, িমর র রাড, ঢাকা। 

০২। জনাব গাজী আ  নঈম
উপ ব াপক

01771-159177
gazianaim@gmail.com

০৩। জনাব মাঃ মাই ল হােসন খান
উপ ব াপক

01722-499246
mainulrpgcl@gmail.com

০৪। জনাব মাঃ হািফজ উ ীন
সহ: ব াপক

01732-589535
hafizuddin77@gmail.com

০৫। জনাব মাঃ আ াহ আল মা ন
সহকারী কমকতা

01722-195555
noamamun@gmail.com

০৬। জনাব মাঃ লজার হােসন
সহকারী কমকতা

01679-620660
guljar12345@gmail.com

০৭। জনাব মাঃ মিফ ল ইসলাম
উপসহকারী েকৗশলী

01911-221116
mofizul.kpi@gmail.com

০৮। জনাব মা: আ  ইয়ামীন
িহসাব সহকারী

01674593515a
ayamin199@gmail.com

০৯। জনাব মা: িল  খান
িহসাব সহকারী

01739651008
lituk476@gmail.com

০২। বিণত ০৯ জন কমকতা/কমচারীগেণর অংশ হেণর িবপরীেত িশ ণ িফ িবল দািখল সােপে  পরবত েত
িনয়মা যায়ী একাউ েপয়ী চেকর মা েম পিরেশাধ করা হেব।

০৩। ক পে র অ েমাদন েম এ প  রণ করা হেলা।

১৮-২-২০২১
(রনিজত মার সরকার)

১



 মহাপিরচালক                                                                       
বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম                                                    
৪, সাবহানবাগ, িমর র রাড, ঢাকা।

মহা ব াপক ( শাসন)

ারক ন র: ২৮.১৯.০০০০.৩০৪.২৫.০০২.১৮.১৪/১(১২) তািরখ: ৫ ফা ন ১৪২৭
১৮ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহা ব াপক (অথ), অথ িবভাগ, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
২) মহা ব াপক (অপােরশন) (অিতির  দািয় ), অপােরশন িবভাগ, পা িরত া িতক াস কা ানী
িলিমেটড
৩) উপমহা ব াপক (সং াপন) , সং াপন উপ-িবভাগ, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
৪) উপমহা ব াপক ( া  অপােরশন), া  অপােরশন িডপাটেম , কলাশ লা এলিপিজ া
৫) উপ ব াপক, (আইিস ) ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ
৬) উপ ব াপক, কায়ািল  কে াল সকশন, কলাশ লা এলিপিজ া
৭) উপ ব াপক, াডাকশন সকশন, কলাশ লা এলিপিজ া
৮) সহকারী ব াপক, ব াপনা পিরচালক এর দ র, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
৯) সহকারী ব াপক, পােসােনল সকশন, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
১০) সহকারী কমকতা, পােসােনল সকশন, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
১১) সহকারী কমকতা, িকউরেম  সকশন, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
১২) উপ সহকারী েকৗঃ/সহঃ কািরগরী কমকতা, মইনেট া  সকশন, কলাশ লা এলিপিজ া

১৮-২-২০২১
মাহ দা বগম 

ব াপক (এইচআরিড)

২


