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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
শাসন-৩ অিধশাখা 

www.emrd.gov.bd
জ ির 

অিত গাপনীয়

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০২২.১১.০০১.১৭.১৪১ তািরখ: 
০২ ন ২০২১

১৯ জ  ১৪২৮

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   পে া িলয়ামপে া িলয়াম   কেপােরশনকেপােরশন  ( ( িব িপিসিবিপিস )-)-এরএর   পিরচালনাপিরচালনা   পষেদরপষেদর   ব িহঃপিরচালকগেণরবিহঃপিরচালকগেণর
স ানীস ানী  ি করণি করণ ।।

: অথ িবভােগর রা ায়  িত ান শাখা-৫ এর ারক নং: ০৭.০০. ০০০০.১৩০.২৮.০১৬.১২-৩৭, তািরখঃ
২০/০৫/২০২১।

    উপ  িবষয় ও ে া  পে র আেলােক বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন (িবিপিস)-এর পিরচালনা পষেদর
বিহঃপিরচালকগেণর স ানী ভাতা ৩,৫০০/- (িতন হাজার) টাকা হেত ি  কের িনে া  শেত ৫,০০০/- ( াচ হাজার)
টাকায় নঃিনধারণ করা হেলা।

 ক)  নঃিনধািরত স ানীর হার আেদশ জারীর তািরখ থেক কাযকর হেব;
 খ)  বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন (িবিপিস)-এর িনজ  তহিবল হেত উ  য় িনবাহ করেত হেব; এবং
 গ)  এ িবষেয় চিলত যাবতীয় িবিধ-িবধান/আ ািনকতা িতপালন করেত হেব।

২।  এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা। 

২-৬-২০২১

চয়ার ান, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ পে ািলয়াম 
কেপােরশন

মাছা: মােশদা ফরেদৗস
উপসিচব

ফান: ৯৫৫১১৪৩
ইেমইল: dsadmin3@emrd.gov.bd

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০২২.১১.০০১.১৭.১৪১/১(৩) তািরখ: ১৯ জ  ১৪২৮
০২ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয় ( ঃআঃ উপসিচব, রা ায়  িত ান শাখা-৫)।
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ।
৩) জলা িহসাব র ণ কমকতা , চ াম।

২-৬-২০২১

১

মাছা: মােশদা ফরেদৗস 
উপসিচব
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