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ারক ন র: ২৮.০২.০০০০.০১৩.০৬.০১৪.২০.২ তািরখ: 
২৩ ন ২০২০

৯ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় সরকািরসরকাির   াপনায়াপনায়   পা িনপািন   জেমজেম   মশারমশার   লাভালাভা   জ ােনাজ ােনা   িতেরােধিতেরােধ   ব াব া   হণহণ ।।
: ২৮.০০.০০০০.০২০.৩২.০০৮.১৭.১৪০৭  ১৮ ন ২০২০

     উপ  িবষেয় ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর ে া  পে র মা েম িরত পে র ছায়ািলিপ (সং ি সহ) এতদসে
রণ করা হেলা। ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর উ  পে র মা েম ানীয় সরকার িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র আধা-

সরকাির পে র ছায়ািলিপ রণ বক উ  পে র িনেদশনা মাতােবক যথাযথ ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেয়েছ।
এমতাব ায়, ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর উ  পে র িনেদশনা মাতােবক যথাযথ ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা।

সং ি : বণনা যায়ী।

২৩-৬-২০২০

িবতরণ :
১) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালেকর দ র, 
বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড
২) ব াপনা পিরচালক, াস া িমশন কা ানী 
িলিমেটড (িজ িসএল)
৩) ব াপনা পিরচালক , বাংলােদশ পে ািলয়াম 
এ ে ােরশন এ  াডাকশন কা ানী িলঃ (বােপ )
৪) ব াপনা পিরচালক, ম পাড়া ানাইট মাইিনং 
কা ানী িলিমেটড

৫) ব াপনা পিরচালক, পি মা ল াস কা ানী 
িলিমেটড
৬) ব াপনা পিরচালক, জালালাবাদ াস া িমসন এ া  

রনিজত মার সরকার
মহা ব াপক

১



িডি িবউশন িসে ম িলিমেটড
৭) ব াপনা পিরচালক, কণ লী াস িডি িবউশন 
কা ানী িলিমেটড

৮) ব াপনা  পিরচালক, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন 
কা ানী িলিমেটড

৯) ব াপনা পিরচালক, রবন াস কা ানী িলিমেটড
১০) ব াপনা পিরচালক, িততাস াস া িমসন এ া  
িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১১) ব াপনা পিরচালক, বড় িরয়া কাল মাইিনং 
কা ানী িলিমেটড (িবিসএমিসএল)

১২) ব াপনা পিরচালক, পা িরত া িতক াস 
কা ানী িলিমেটড

১৩) ব াপনা পিরচালক , ব াপনা পিরচালক এর দ র, 
িসেলট াস িফ স িলিমেটড
১৪) জনাব মাহাঃ মাহ ল হাসান, ব াপক ও আ ায়ক, 
সংি  পির ার-পির  কিম , িসিভল ইি িনয়ািরং শাখা, 
বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন 
( পে াবাংলা)

ারক ন র: ২৮.০২.০০০০.০১৩.০৬.০১৪.২০.২/১(৬) তািরখ: ৯ আষাঢ ়১৪২৭
২৩ ন ২০২০

অ িলিপ: 
১) পিরচালক (অথ), অথ পিরদ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
২) পিরচালক (িপএসিস), িপএসিস পিরদ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন
( পে াবাংলা)
৩) চয়ার ান-এর একা  সিচব, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন
( পে াবাংলা)
৪) সহকারী ব াপক, শাসন পিরদ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৫) পিরচালক-এর একা  সিচব, অপােরশন ও মাই  পিরদ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ
করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৬) পিরচালক-এর একা  সিচব, পিরক না পিরদ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন
( পে াবাংলা)

২৩-৬-২০২০
রনিজত মার সরকার 

মহা ব াপক

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

পােসােনল শাখা

২



ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৩৩.০৭.০০০.২০-৩০৩ তািরখ: 
২৬ ন ২০২০

১২ আষাঢ ়১৪২৭

ানীয় সরকার িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র উপ-আ ািনক প  ন র :
৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০৪৭.১৯.৫৩৯ তািরখ : ১৪.০৫.২০২০ এর পিরে ি েত মি পিরষদ িবভােগর ারক
ন র : ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.১০৭ তািরখ : ২৩.০৫.২০২০; ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর ারক
ন র : ২৮.০০.০০০০.০২০.৩২.০০৮.১৭.১৪০৭ তািরখ : ১৮.০৬.২০২০ ও পে াবাংলার ারক ন র :
২৮.০২.০০০০.০১৩.০৬.০১৪.২০.২ তািরখ : ২৩.০৬.২০২০ এর মা েম সারা দেশ ড  ও িচকন িনয়া রােগর

া ভাব রাধকে  সরকারী াপনায় পািন জেম মশার লাভা জ ােনা িতেরােধ যথাযথ ব া হেণর িনেদশনা
দান করা হয় (কিপ সং )। 

এমতাব ায়, ানীয় সরকার িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র উপ-আ ািনক পে র পিরে ি েত মি পিরষদ িবভাগ,
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ ও পে াবাংলার িনেদশনা কা ািনর সকল েরর কমকতা-কমচারীগেণর অবিহতকরণ

এবং অ সরণ ও িতপালন করার জ  া ন বক রণ করা হেলা।

২। িবষয়  অধীন  কমকতা-কমচারীগণেক অবিহতকরেণর অ েরাধ করা হেলা।

২৬-৬-২০২০

১) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালেকর দ র, বাংলােদশ াস 
িফ  কা ানী িলিমেটড
২) মহা ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।
৩) উপ-মহা ব াপক (সকল)/ ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।

এ. .এম. শাহ আলম
মহা ব াপক ( শাসন)

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৩৩.০৭.০০০.২০-৩০৩/১(৩) তািরখ: ১২ আষাঢ ়১৪২৭
২৬ ন ২০২০

অ িলিপ: 
১) চয়ার ান-এর একা  সিচব, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
২) সহকারী ব াপক, শাসন পিরদ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৩) পিরচালক-এর একা  সিচব, অপােরশন ও মাই  পিরদ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন
( পে াবাংলা)

২৬-৬-২০২০
এ. .এম. শাহ আলম 

মহা ব াপক ( শাসন)

৩
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