
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট 
স র-৮, ট-৫/এ, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০।
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ারক ন র: ২৮.০৪.০০০০.০০৪.২৪.০১৯.১৮.১৪৩ তািরখ: 
০৩ নেভ র ২০২২

১৮ কািতক ১৪২৯

িবষয:় “Annual Confidential Report (ACR) Writing” “Annual Confidential Report (ACR) Writing” শীষকশীষক 
হ েত   অব করণঅব করণ   সেসে ।।
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NoNo

Name & D es ignat ion (not  in t he ord er ofName & D es ignat ion (not  in t he ord er of   
s eniorit y)s eniorit y) O rganiz at ionO rganiz at ion R emark sR emark s

1 Mohammad Masum Mia, Upper 
Division Assistant Survey of Bangladesh

2 Mohammed Humayun Kabir, Assistant 
General Manager (HR) Meghna Petroleum Limited

3 Muhammad Mehedi Hasan, Deputy 
General Manager (HR)

Barapukuria Coal Mining 
Company Limited

4 Md. Jalal Uddin, Assistant General 
Manager (Technical Services) Meghna Petroleum Limited

5 Md. Nazmul Hasan Bhuiyan Nur, 
Human Resource Officer Meghna Petroleum Limited

6
S M Mafruz Shahin, Manager (Board)

Titas Gas Transmission & 
Distribution Co. Ltd.

7
Borun Kumar Roy, Manager

Titas Gas Transmission & 
Distribution Co. Ltd.

8
Md. Aminul Islam, Junior Officer (HR)

Padma Oil Company 
Limited

১

অনক া াস  Kg©kvjv

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট ক ক ২ – ৩ নেভ র, ২০২২ সমেয় ২ ( ই) কাযিদবেস “Annual

Confidential Report (ACR) Writing” শীষক Kg©kvjv পিরচািলত হয়। কােসর সফল সমাি র পর ৩ নেভ র, ২০২২ তািরখ

অপরাে  িন বিণত িশ ণাথ গণেক  Kg©kvjv   কাস হেত িনেদশ েম অব  করা হেলা:



9
Md. Anwar Hossain, Assistant General 
Manager (Operation)

Padma Oil Company 
Limited

10 Md. Sahiduzzaman, Senior Scientific 
Officer

Bangladesh Petroleum 
Institute

11 Abdullah All Noman, Scientific Officer Bangladesh Petroleum 
Institute

২। উে  য, কান িশ ণাথ েক িবিপআই থেক .এ. /িড.এ., িশ ণ ভাতা দান করা হয়িন; .এ. /িড.এ. ও
িশ ণ ভাতাসহ েযাজ  সকল ভাতা সংি  িত ান ক ক েদয় হেব।

৩-১১-২০২২

াপক ( জ তার মা সাের নয়) :
১) মহাপিরচালক (অিতির  সিচব), বাংলােদশ 
পে ািলয়াম ই উট
২) ব াপনা পিরচালক, িততাস াস া িমসন এ া  
িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩) ব াপনা পিরচালক, বড় িরয়া কাল মাইিনং 
কা ানী িলিমেটড (িবিসএমিসএল)
৪) ব াপনা পিরচালক, প া অেয়ল কা ানী িলিমেটড
৫) ােনিজং ডাইের র, মঘনা পে ািলয়াম িলিমেটড
৬) জনাব / বগম, .......
৭) সহকারী পিরচালক, িহসাব শাখা, বাংলােদশ 
পে ািলয়াম ই উট

খনচান
পিরচালক ( শাসন ও িশ ণ)

ফান: +৮৮০২৪১০৯০০৩৫
ফ া : +৮৮০২৮৯৩৩৩৩৬

ারক ন র: ২৮.০৪.০০০০.০০৪.২৪.০১৯.১৮.১৪৩/১(৩) তািরখ: ১৮ কািতক ১৪২৯
০৩ নেভ র ২০২২

অ িলিপ (সদয় অবগিতর জ ): 
১) িসিনয়র সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
২) চয়ার ান, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
৩) চয়ার ান, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)

৩-১১-২০২২
খনচান 

পিরচালক ( শাসন ও িশ ণ)

২


