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ন র: ২৮.০০.০০০০.০২১.১৯.০০২.১৮.২৮০ তািরখ: 
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২০ আি ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

            নরােদশ না দয়া পয  িন বিণত সং া/ কা ািনস েহর পিরচালনা পষদ আংিশক পিরবতন বক ২য় কলােম বিণত
কমকতা/ িতিনিধর েল ৩য় কলােম বিণত কমকতা/ িতিনিধেক ৪থ কলােম বিণত সং া/ কা ািনর পিরচালনা পষেদ
পিরচালক িহেসেব মেনানয়ন দান করা হেলা:

.ম.ম দ ািয় রতদ ািয় রত   
কমকত াকমকত া// িত িন িধরিত িন িধর  ন ামন াম  ওও  

পদ িবপদ িব

মেন ান ীতমেন ান ীত   কমকত াকমকত া// িত িন িধরিত িন িধর  ন ামন াম  ওও  
পদ িবপদ িব

পষেদপষেদ   অব ানঅব ান   ওও  কা ািনরকা ািনর  
ন ামন াম

১ ২ ৩ ৪
০১ -- জনাব মাঃ আ  বাইর হােসন বাব

 সিচব ( শাসন)
 ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 

পিরচালক
 কণ িল াস িডি িবউশন কাং 

িলঃ ( কিজিডিসএল)
০২ -- জনাব িদদাের আলম মাহা দ মাক দ 

চৗ রী
 উপসিচব (উ য়ন-১)

 ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

পিরচালক
 কণ িল াস িডি িবউশন কাং 

িলঃ ( কিজিডিসএল)

০৩ জনাব সংকর সাদ দব
 া ন অিতির  সিচব
 ও পিরচালক, িবিপিস

জনাব িদদাের আলম মাহা দ মাক দ 
চৗ রী

 উপসিচব (উ য়ন-১)
 ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

পিরচালক
 য না অেয়ল কাং িলঃ 

( জওিসএল)

০৪ জনাব মাহা দ ইকবাল
 া ন অিতির  সিচব

 খ কালীন গেবষক
 বাংলােদশ আইন কিমশন

জনাব মাঃ হাসা ামান
 উপসিচব (পিরক না-২)

 ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

পিরচালক
 প া অেয়ল কাং িলিমেটড 

(িপওিসএল)

০৫ -- জনাব মাঃ ঈদতা ল ইসলাম
 থম সিচব (  ও ভ াট শাসন)

 জাতীয় রাজ  বাড

পিরচালক
 কণ িল াস িডি িবউশন কাং 

িলঃ ( কিজিডিসএল)
০৬ েকৗ. মাঃ শাহী র ইসলাম

 পিরচালক (িপএসিস) (চলিত 
দািয় )

 পে াবাংলা

জনাব মাঃ আই ব খান চৗ রী
 পিরচালক (পিরক না)

 পে াবাংলা

পিরচালক
 রবন াস কাং িলঃ 

(এসিজিসএল)

০৭ জনাব মাঃ আই ব খান চৗ রী
 পিরচালক (পিরক না)

 পে াবাংলা

েকৗ. মাঃ শাহী র ইসলাম
 পিরচালক (িপএসিস) (চলিত দািয় )

 পে াবাংলা

পিরচালক
 জালালাবাদ াস িডি িবউশন 
িসে ম িলঃ ( জিজ িডএসএল)
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০৮ জনাব খান মই ল ইসলাম মা াক
 বাসা-৬৯, রাড নং-১২/এ, াট-

এ-১/২, ধানমি , ঢাকা

জনাব সাই ি ন আহেমদ ইয়া
 এপাটেম  নং-৪/িস, ১৮৮ ীণ রাড, 

ধানমি
 মাবাইল: ০১৭১৬-৭৪৮৭৪৮

পিরচালক
 িততাস াস া িমশন এ  
িডি িবউশন কা ািন িলঃ 

( িজ িডিসএল)
০৯ জনাব আির ামান িময়া ল

 জানগর এ ার াইজ
জনাব জা র রহমান

 ৫৮/িস, মাহনা উিলপ, াট-িব-১, 
পি ম রাজাবাজার, ঢাকা

 মাবাইল: ০১৭১৭-০৫৫০৬৪

পিরচালক
 প া অেয়ল কা ািন িলিমেটড 

(িপওিসএল)

১০ জনাব মাঃ কাউসার আহেমদ
 ১৫৮, মিতিঝল (২য় তলা), ঢাকা

উইিলয়াম লয় সম ার
 ৭৪, সনপাড়া পবতা, িমর র-১০

 মাবাইল: ০১৭১৫-০২৪০৮৫

পিরচালক
 রবন াস কাং িলঃ 

(এসিজিসএল)
১১ জনাব শখ ফা ক হাসান িহট

 াট নং-িস/২, বাসা-৩২৫/৪/১, 
রাড-৭/এ, ধানমি

জনাব মাঃ রািশ ল বাশার ডলার
 বাসা-১৬ (২য় তলা), রাড-১৮, স র-৭, 

উ রা, ঢাকা
 মাবাইল: ০১৭১৬-৪৫৯৫৩৯

পিরচালক
 বাখরাবাদ াস িডি িবউশন 
কা ািন িলঃ (িবিজিডিসএল)

১২ জনাব আ স র ইমন
 াট-৪০৩, বাসা-৩, বড়বাগ, 

িমর র-২

বগম শারিমন লতানা িলিল
 বকিশবাজার, ৫/১, এেসট ডেভলপেম  

িল:, লালবাগ, ঢাকা
 মাবাইল: ০১৭১৭-৬৯২১৮৩

পিরচালক
 পা িরত া িতক াস 

কা ািন িলঃ (আরিপিজিসএল)

১৩ জনাব মাক র আলম ডাব
 বাসা-২৫, রাড-৩, ক-এফ, 

বন

সয়দ এপতার হােসন িপয়ার
১০, গােডন টাওয়ার, বা পাড়া হাউজ, 

দরগা গইট, িসেলট
 মাবাইল: ০১৭১১০৩৭২৬০

পিরচালক
 িসেলট াস িফ স িলঃ 

(এসিজএফএল)

১৪ জনাব মাঃ রােশ ল মাহ দ 
রােসল

 ১৬২/িস, এিলফ া  রাড, ঢাকা

জনাব মাঃ মিন ামান
 লক সাকাস, কলাবাগান

 মাবাইল: ০১৯১৭-৫৯৭৯৯৯

পিরচালক
 কণ িল াস িডি িবউশন কাং 

িলঃ ( কিজিডিসএল)
১৫ জনাব মাহা দ হাসান উ ামান 

িলটন
 ৩৪/৩৫/১ উেমশ দ  রাড, 

বকশীবাজার, ঢাকা

অ ািপকা ড. হাসেন-আরা বগম
 িনবাহী পিরচালক

 এমএসএস

পিরচালক
 পি মা ল াস কা ািন িলঃ 

(িপিজিসএল)

১৬ জনাব সাই ল ইসলাম, াট-এ/২, 
বাসা-৭, রাড-১, স র-৬, উ রা

মাসাঃ রািজনা নাছিরন রাজী
কালারদিনয়া, নািজর র, িপেরাজ র     

মাবাইল: ০১৬১২-৪৪৭৭৭৭

পিরচালক
 পি মা ল াস কা ািন িলঃ 

(িপিজিসএল)
১৭ জনাব ই াক আহেমদ িশ ল

 ১১০ ি  ল ীট, ধানমি
জনাব আ ল ফজল মাঃ নািফউল কিরম

 বাড়ী-H-295, F-A01, Free 
School Street, াঠালবাগান ঢাল, 

ঢাকা
 মাবাইল: ০১৭১১-১৭১৯৬৫

পিরচালক
 মঘনা পে ািলয়াম িলঃ 

(এমিপএল)

১৮ জনাব সাই ি ন আহেমদ ইয়া
 এপাটেম  নং-৪/িস, ১৮৮ ীণ 

রাড, ধানমি

জনাব মাহা দ হাসান উ ামান িলটন
 ৩৪/৩৫/১ উেমশ দ  রাড, বকশীবাজার, 

ঢাকা
 মাবাইল: ০১৮১৯-৪৪৩৭৯১

পিরচালক
 য না অেয়ল কাং িলঃ 

( জওিসএল)

২।   যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
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৫-১০ -২০ ২০

মাছা াৎ ফারহানা রহমান
উপসিচব

ফান: ৯৫৫৮৫৮৯
ইেমইল: dsadmin2@emrd.gov.bd

ন র: ২৮.০০.০০০০.০২১.১৯.০০২.১৮.২৮০/১(৪৩) তািরখ: ২০ আি ন ১৪২৭
০৫ অে াবর ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, অভ রীণ স দ িবভাগ ও চয়ার ান, জাতীয় রাজ  বাড
২) চয়ার ান (সরকােরর সিচব), বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
৩) চয়ার ান, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৪) জনাব মাঃ আ  বাইর হােসন বাব , সিচব, শাসন অ িবভাগ, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৫) জনাব মাঃ ঈদতা ল ইসলাম, থম সিচব,  ও ভ াট শাসন অিধশাখা, জাতীয় রাজ  বাড
৬) জনাব িদদাের আলম মাহা দ মাক দ চৗ রী, উপসিচব, উ য়ন-১ অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৭) জনাব মাঃ আই ব খান চৗ রী, পিরচালক (পিরক না), পিরক না পিরদ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ
করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৮) েকৗ. মাঃ শাহী র ইসলাম, পিরচালক (িপএসিস), িপএসিস পিরদ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ
করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৯) উপসিচব, পিরক না-২ অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১০) ব াপনা পিরচালক, িততাস াস া িমসন এ া  িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১১) ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
১২) ব াপনা পিরচালক , ব াপনা পিরচালক এর দ র, িসেলট াস িফ স িলিমেটড
১৩) ব াপনা পিরচালক (চলিত দািয় ), জালালাবাদ াস া িমসন এ া  িডি িবউশন িসে ম িলিমেটড
১৪) ব াপনা পিরচালক, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৫) ব াপনা পিরচালক (চলিত দািয় ), কণ লী াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৬) ােনিজং ডাইের র, মঘনা পে ািলয়াম িলিমেটড
১৭) ব াপনা পিরচালক, প া অেয়ল কা ানী িলিমেটড
১৮) ব াপনা পিরচালক, য না অেয়ল কা ানী িলিমেটড
১৯) ব াপনা পিরচালক, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড
২০) ব াপনা পিরচালক, রবন াস কা ানী িলিমেটড
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২১) জনাব সংকর সাদ দব, া ন অিতির  সিচব ও পিরচালক, িবিপিস
২২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
২৩) জনাব মাহা দ ইকবাল, া ন অিতির  সিচব ও খ কালীন গেবষক, বাংলােদশ আইন কিমশন
২৪) অ ািপকা ড. হাসেন-আরা বগম, িনবাহী পিরচালক, এমএসএস
২৫) জনাব খান মই ল ইসলাম মা াক, বাসা-৬৯, রাড নং-১২/এ, াট-এ-১/২, ধানমি , ঢাকা
২৬) জনাব সাই ি ন আহেমদ ইয়া, এপাটেম  নং-৪/িস, ১৮৮ ীণ রাড, ধানমি
২৭) জনাব আির ামান িময়া ল, জানগর এ ার াইজ
২৮) জনাব জা র রহমান, ৫৮/িস, মাহনা উিলপ, াট-িব-১, পি ম রাজাবাজার, ঢাকা
২৯) জনাব মাঃ কাউসার আহেমদ, ১৫৮, মিতিঝল (২য় তলা), ঢাকা
৩০) উইিলয়াম লয় সম ার, ৭৪, সনপাড়া পবতা, িমর র-১০
৩১) জনাব শখ ফা ক হাসান িহট , াট নং-িস/২, বাসা-৩২৫/৪/১, রাড-৭/এ, ধানমি
৩২) জনাব মাঃ রািশ ল বাশার ডলার, বাসা-১৬ (২য় তলা), রাড-১৮, স র-৭, উ রা, ঢাকা
৩৩) জনাব আ স র ইমন, াট-৪০৩, বাসা-৩, বড়বাগ, িমর র-২
৩৪) বগম শারিমন লতানা িলিল, বকিশবাজার, ৫/১, এেসট ডেভলপেম  িল:, লালবাগ, ঢাকা
৩৫) জনাব মাক র আলম ডাব , বাসা-২৫, রাড-৩, ক-এফ, বন
৩৬) সয়দ এপতার হােসন িপয়ার, ১০, গােডন টাওয়ার, বা পাড়া হাউজ, দরগা গইট, িসেলট
৩৭) জনাব মাঃ রােশ ল মাহ দ রােসল, ১৬২/িস, এিলফ া  রাড, ঢাকা
৩৮) জনাব মাঃ মিন ামান, লক সাকাস, কলাবাগান
৩৯) জনাব মাহা দ হাসান উ ামান িলটন, ৩৪/৩৫/১ উেমশ দ  রাড, বকশীবাজার, ঢাকা
৪০) জনাব সাই ল ইসলাম, াট-এ/২, বাসা-৭, রাড-১, স র-৬, উ রা
৪১) মাসাঃ রািজনা নাছিরন রাজী, কালারদিনয়া, নািজর র, িপেরাজ র
৪২) জনাব ই াক আহেমদ িশ ল, ১১০ ি  ল ীট, ধানমি
৪৩) জনাব আ ল ফজল মাঃ নািফউল কিরম, বাড়ী-H-295, F-A01, Free School Street, াঠালবাগান
ঢাল, ঢাকা
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মাছা াৎ ফারহানা রহমান
উপসিচব
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