১৮ ডিডজটেয ডিডজোর ক াি নডি নম্বটযয কেনীডফন্যা
১ভ
ভন্ত্রণারয়
০০

২য়
দপ্তয
০০

৩য়
ডজওগ্রাডপ
০০০০

৪ি থ
াখা
০০০

৫ভ
ডফলয়ডবডি
০০

৬ষ্ঠ
ক্রডভ
০০০

৭ভ
ন
০০

৮ভ
পাইর/কিা
-

ডিডজেমুটয ফন থনা ও দ্মা অটয়র ক াম্পানী ডরডভটেটিয জন্য ক াি ডফটেলন :
১ভ ২ ডিডজে :
১ভ ২ ডিডজে প্রডিষ্ঠান কম ভন্ত্রণারটয়য অধীনস্থ, কই ভন্ত্রণারটয়য কম ডফবাটেয অধীটন প্রডিষ্ঠান াজ টয কই ডফবাটেয ক াি। এটি
ভন্ত্রণারয় র্তথ ডনধ থাডযি। দ্মা অটয়র ক াম্পানী ডরডভটেি ডফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খডনজ ম্পদ ডফবাটেয অধীটন। এই ডফবাটেয ক াি নং২৮।
২য় ২ ডিডজে:
২য় ২ ডিডজে প্রডিষ্ঠাটনয ক াি, মা প্রডিষ্ঠাটনয স্ব স্ব ভন্ত্রনারয় র্তথ ডনধ থাডযি। দ্মা অটয়র ক াম্পানী ডরডভটেটিয জন্য ইা টফ ২২।
৩য় ৪ ডিডজে:
৩য় ৪ ডিডজে প্রডিষ্ঠান ফা দপ্তটযয কবৌেডর অফস্থান অনুমায়ী ডনধ থাযীি ক াি। এখাটন ২+২=৪ বাটে বাে যা মায়। প্রিভ ২টি উক্ত
অঞ্চটরয কজরা ক াি এফং টযয ২টি উটজরা ক াি। এটি ফাংরাটদ ডযংখান ব্যুটযা এয ওটয়ফাইে টি ংগ্র যা মায়। কম ক ান
প্রডিষ্ঠাটনয প্রধান াম থারটয়য জন্য এটি টফ ০০০০।
৪ি থ ৩ ডিডজে:
৪ি থ ৩ ডিডজে এটি ভাব্যফস্থা (ডাফ ও অি থ) এয ডফডবন্ন াখায জন্য ডনধ থাডযি ক াি:
ব্যফস্থানা ডযচার দপ্তয

াখা ক াি
১০০

উদাযন
২৮.২২.০০০০.১০০....

এ াউন্ট ও পাইন্যান্স

াখা ক াি
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০
১৬১
১৬২
১৬৩

উদাযন
২৮.২২.০০০০.১৫০....
২৮.২২.০০০০.১৫১....
২৮.২২.০০০০.১৫২....
২৮.২২.০০০০.১৫৩....
২৮.২২.০০০০.১৫৪...
২৮.২২.০০০০.১৫৫....
২৮.২২.০০০০.১৫৬....
২৮.২২.০০০০.১৫৭....
২৮.২২.০০০০.১৫৮....
২৮.২২.০০০০.১৫৯....
২৮.২২.০০০০.১৬০....
২৮.২২.০০০০.১৬১....
২৮.২২.০০০০.১৬২....
২৮.২২.০০০০.১৬৩....

MD’s Secretariat

GM (Accounts & Finance)
Main Accounts
Chemical Accounts
Staff & Fund Section
Computer Section
Trade Debtors Section
Bills Section
Freight Section
Cash & Banking Section
Product Sales Section
Wages & Miscellaneous Section
Cost, Budget & Capital Section
Share Section
ELBL Section

কর ডিাে থটভন্ট

াখা ক াি
২৫০
২৫১
২৫২
২৫৩

উদাযন
২৮.২২.০০০০.২৫০....
২৮.২২.০০০০.২৫১....
২৮.২২.০০০০.২৫২....
২৮.২২.০০০০.২৫৩....

অাটযন্স ডিাে থটভন্ট

াখা ক াি
৫৫০
৫৫১
৫৫২
৫৫৩

উদাযন
২৮.২২.০০০০.৫৫০....
২৮.২২.০০০০.৫৫১....
২৮.২২.০০০০.৫৫২....
২৮.২২.০০০০.৫৫৩....

াখা ক াি
৬৫১

উদাযন
২৮.২২.০০০০.৬৫১....

াখা ক াি
৭০০
৭০১
৭০২
৭০৫
৭০৪

উদাযন
২৮.২২.০০০০.৭০০....
২৮.২২.০০০০.৭০১....
২৮.২২.০০০০.৭০২....
২৮.২২.০০০০.৭০৫....
২৮.২২.০০০০.৭০৪....

াখা ক াি
৮০০

উদাযন
২৮.২২.০০০০.৮০০....

াখা ক াি
৮৫০
৮৫৫
৮৫৬
৮৫৭

উদাযন
২৮.২২.০০০০.৮৫০....
২৮.২২.০০০০.৮৫৫....
২৮.২২.০০০০.৮৫৬....
২৮.২২.০০০০.৮৫৭....

DGM Sales
Direct Business
Retail Trade
Technical Service

DGM (Ops)
Supply & Distribution
Purchase
Coastal Tanker/Import

ইডিডনয়াডযং প্ল্ুাডনং এন্ড কিটবরটভন্ট ডিাে থটভন্ট
Engineering

ডউম্যান ডযটাট থ ও এিডভডনটেন ডিাে থটভন্ট
DGM (HR)
AGM (Admin)
CMO
Manager (ER)
Asst. Manager(Admin)

অডিে ডিাে থটভন্ট
Internal Audit Department

প্রটজক্ট
Ctg.-Dhaka Pipeline Project
KAD Heardstand
Firefighting System Etc.
Jet A-1 Pipeline MI to SAIA

৫ভ ২ ডিডজে:
৫ভ ২ ডিডজে ৪ি থ ৩ডিডজটেয ফযাদ্দকৃি অডপটয পাইর ফা নডি নম্বয।  র পাইর নম্বয ২ ডিডজটেয টফ। এটি স্ব স্ব াখা ডনধ থাযন
যটফ।
৬ষ্ঠ ২ ডিডজে:
৬ষ্ঠ ৩ ডিডজে ৫ভ ২ডিডজটেয অধীটন কম ফ নডি/পাইর িা টফ কফ পাইটরয ক্রভানুাটয ডচঠিয নম্বয। এটি ডিন ডিডজটেয যটি
টফ। এটি টেয নম্বয ে করখট য াখা ফা ে করখ ডনধ থাডযি যটফ।

৭ভ ২ ডিডজে:
৭ভ ২ ডিডজে ুাটরন্ডায ফছয এয কল দ্যই ডিডজে। মিা: েটি ২০১৭ াটর করখা টর এটি টফ ১৭।
৮ভ অং:
এটি ১৮ ডিডজটেয নম্বটযয অডিডযক্ত অং, ড ন্তু ১৮ ডিডজটেয অন্তর্ভথক্ত নয়। এটি টরা ে মখন ডিা যা য়, ডিা কযডজস্টাটয
উক্ত টেয ক্রডভ নং কমটি করখা য়, কই নম্বযটি ১৭ ডিডজটেয টয ফা াটি ডরটখ ডদটয় ব্যফায যটি টফ।

