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

ারক ন র: ২৮.১৯.০০০০.৩০৪.২৫.০০২.১৮.১৩ তািরখ: 
১৪ ফ যা়ির ২০২১

১ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় িশ ণিশ ণ   কােসকােস   াথাথ   মেনানয়নমেনানয়ন।।
: িবআইএম-এর প  নং: ৩৬.০৭.০০০০.০০৬.৩১.০০১.২১.১০৫৬, তািরখ : ২৫ জা য়াির, ২০২১।

উপ  িবষয় ও ে া  পে র িত সদয় ি  আকষণ বক বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম  (িবআইএম) ক ক
আেয়ািজত "PPR 2008 and Annual Procurement Planning" িবষয়ক িশ ণ কােস অংশ হেণর জ
আরিপিজিসএল-এর িন বিণত কমকতাগণ- ক মেনানয়ন দান করা হেলা:

িমক  িশ ণাথ েদর নাম ও পদিব মাবাইল ও ই- মইল িশ েণর সময়, তািরখ, ান
০১। জনাব মা: ইয়ািসর আরাফাত

সহকারী ব াপক
01722-818121
arafat18045@gmail.com

তািরখ: ১৪-১৮ ফ য়াির, ২০২১
সময়: সকাল  ১০.০০ হেত িবকাল 
 ০৪.০০টা।

ান: িবআইএম, ০৪, সাবহানবাগ, 
িমর র রাড, ঢাকা।

০২। জনাব মা: িজয়াউর রহমান
সহকারী ব াপক

01712-786370
ziaurrahman370@gmail.com

০৩। জনাব এস.এম খাই ল ইসলাম
সহকারী ব াপক

01716-853475
khairul01061965@gmail.com

০৪। জনাব মা: আই ব আলী
সহকারী কমকতা

01916-750723
ayub.rpgcl@gmail.com

বিণত ০৪ জন কমকতার অংশ হেণর িবপরীেত িশ ণ িফ বাবদ িবল দািখল সােপে  পরবত েত িনয়মা যায়ী
একাউ েপিয় চেকর মা েম পিরেশাধ করা হেব।

১৪-২-২০২১

মহাপিরচালক
বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম

(রনিজত মার সরকার)
মহা ব াপক ( শাসন)

ারক ন র: ২৮.১৯.০০০০.৩০৪.২৫.০০২.১৮.১৩/১(৯) তািরখ: ১ ফা ন ১৪২৭
১৪ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১



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 ( া  অপােরশন), া  অপােরশন িডপাটেম , কলাশ লা এলিপিজ া
৪) উপ ব াপক, (আইিস ) ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ
৫) উপ ব াপক, ব াপনা পিরচালক এর দ র, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
৬) সহকারী ব াপক, অ াকাউ স সকশন, কলাশ লা এলিপিজ া
৭) সহকারী েকৗশলী, াডাকশন সকশন, কলাশ লা এলিপিজ া
৮) সহকারী েকৗশলী/কািরগরী কমকতা, মইনেট া  সকশন, কলাশ লা এলিপিজ া
৯) সহকারী কমকতা, া  অপােরশন িডপাটেম , কলাশ লা এলিপিজ া

১৪-২-২০২১
মাহ দা বগম 

ব াপক (এইচআরিড)

২


