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৫ ভা  ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

       নরােদশ না দয়া পয  বাংলােদশ পে ািলয়াম করেপােরশন (িবিপিস)’র আওতাধীন িন বিণত কা ািনস েহর
পিরচালনা পষদ আংিশক পিরবতন বক ৩য় কলােম বিণত কমকতার েল ৪থ কলােম বিণত কমকতােক ২য় কলােম বিণত
কা ািনর পিরচালনা পষেদ পিরচালক িহেসেব মেনানয়ন দান করা হেলা:

..মম পষেদপষেদ   অব ানঅব ান   ওও  
কা ািনরকা ািনর  ন ামন াম  

দ ািয় রতদ ািয় রত   কমকত াকমকত ারর  ন ামন াম  ওও  পদ িবপদ িব মেন ামেন ান ীতন ীত   কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম  ওও  
পদ িবপদ িব

১ ২ ৩ ৪
১. পিরচালক

প া অেয়ল কা ািন 
িল:

জনাব আলতাফ হােসন চৗ রী
া ন পিরচালক (অথ)

িবিপিস

জনাব মাহা দ শহী ল আলম
পিরচালক (অথ)

িবিপিস
২. পিরচালক

এলিপ াস িল:
৩. পিরচালক

া াড এিশয়া ক 
অেয়ল কা: িল:

২।         যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
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মাঃ আ: খােলক মি ক
উপ-সিচব

ফান: ৯৫৫৮৫৮৯
ইেমইল: mullickdc@gmail.com
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) চয়ার ান, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন।
২) জনাব আলতাফ হােসন চৗ রী, া ন পিরচালক (অথ), বাংলােদশ পে ািলয়াম করেপােরশন।
৩) জনাব মাহা দ শহী ল আলম, পিরচালক (অথ), বাংলােদশ পে ািলয়াম করেপােরশন।।
৪) ব াপনা পিরচালক, এলিপ াস িলিমেটড।

১



৫) ব াপনা পিরচালক, প া অেয়ল কা ানী িলিমেটড।
৬) ব াপনা পিরচালক, া াড এিশয়া ক অেয়ল কা ািন িল:।
৭) সিচেবর একা  সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ।
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মাঃ আ: খােলক মি ক
উপ-সিচব
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