
 سید خالد سراج سبحانی

 نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر

 کیمیکل انجینئر تعلیمی قابلیت:

 ایم ڈی/سی ای او، او جی ڈی سی ایل  عہدہ:

 ء2021اکتوبر 22 جوائننگ کی تاریخ:

 کمیٹی، ممبر ہیومن ریسورس کمیٹی ٹیکنیکلممبر  کمیٹی:

 او جی ڈی سی ایل بلڈنگ، بلیو ایریا، اسالم آباد پتہ:

ایم پی  ے نمائندے کے طور پرکو او جی ڈی سی ایل ک 2021 اکتوبر  22 نے خالد سراج سبحانیسید 

اور ٹیکنیکل ہیومن ریسورس کمیٹی کی۔ وہ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور  سی ایل بورڈ میں شمولیت اختیار

 کمیٹی کے رکن ہیں۔

آف بزنس، یونیورسٹی آف  ہاس سکولکیمیکل انجینئر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ    مسٹر سبحانی

میں  اور ایم آئی ٹی، بوسٹن سے لیڈرشپ پروگرام  سے ایگزیکٹو مینجمنٹ پروگرام کیلیفورنیا، برکلے

میں ان کا  ایگزون کیمیکل پاکستان لمیٹڈکے طور پر  ہیں۔ ایک تجربہ کار ایگزیکٹوڈگریوں کے حامل 

اینگرو  پھرکیمیکل پاکستان لمیٹڈ اور  بعد میں اینگرو ہے، یہ ادارہ  سال پر محیط  33 کیریئر

برطانیہ میں  بلنگھممیں ایسو کیمیکل اور، کینیڈا ایڈمنٹن دوران انہوں نے  کارپوریشن لمیٹڈ بن گیا۔ اس 

۔ گزشتہ برسوں میں انہوں نے اینگرو میں متعدد خدمات بھی انجام دیں آئی سی آئی سائٹ پر طویل مدتی 

،  کی ترقی اور تنوع میں اہم کردار ادا کیا کمپنیہے جہاں انہوں نے  کیاسینئر ایگزیکٹو عہدوں پر کام 

 ۔انے میں ان کا کردار بھی شامل ہےوں میں سے ایک بنپپاکستان کے بڑے کاروباری گرو کمپنی کو

اینگرو سے ریٹائرمنٹ سے قبل انہوں نے اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ، اینگرو فرٹیالئزر لمیٹڈ اور اینگرو 

تھل نے  ینڈ کیمیکلز لمیٹڈ کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر کام کیا۔ جناب سبحانیپولیمر ا

خدمات  پاور تھر پرائیویٹ لمیٹڈ کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر بھی دو سال تک نووا

مپنی لمیٹڈ ب پاور کحاینگرو کارپوریشن لمیٹڈ )ڈائریکٹر(،  نے سبحانیاس سے قبل جناب انجام دیں۔  

  الریب )ڈائریکٹر(، اینگرو فوڈز لمیٹڈ )ڈائریکٹر(، سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی لمیٹڈ )ڈائریکٹر(، 

انرجی لمیٹڈ )ڈائریکٹر(، اینگرو فرٹیالئزر لمیٹڈ )بورڈ چیئرمین(، اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ )بورڈ 

 مین(، تھر پاور کمپنی لمیٹڈ )بورڈ چیئرمین(  اینگرو چیئرمین(، اینگرو ووپاک ٹرمینل لمیٹڈ )بورڈ چیئر

( لمیٹڈ )بورڈ چیئرمین( اور پرائیویٹٹرمینل )  ایلنگی )بورڈ چیئرمین(، اینگرو  لمیٹڈ قادر پور  پاورجن

میں بھی خدمات انجام  زکے بورڈ ( لمیٹڈ )بورڈ چیئرمین(پرائیویٹایگری پروڈکٹس )  ایکسمپ اینگرو 

 دیں ۔

ٹیکنیکل کمیٹیوں اور ہیومن ریسورس  کی انرجی لمیٹڈ میں بورڈ پاور کمپنی اور الریب بحانہوں نے

 دیں۔ کمیٹیوں کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام

اوورسیز چیمبر  -نائب صدر  میں مندرجہ ذیل بھی شامل ہیں، کی چند دیگر مصروفیات جناب سبحانی

وینیل کلورائیڈ سیفٹی ایسوسی ایشن آف نارتھ  –(، ڈائریکٹر )او آئی سی سی آئی زآف کامرس اینڈ انڈسٹری

سوسائٹی فار ہیومن ریسورس مینجمنٹ  ،بزنس ایڈوائزری کونسل رکن امریکہ، بیٹن روج، امریکہ، 

انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن  –)ایس ایچ آر ایم(، ممبر اکیڈمک کونسل اینڈ فیکلٹی سلیکشن بورڈ 

پاکستان جاپان  –ایف پی سی سی آئی،  رکن  –ڈنگ کمیٹی برائے ماحولیات سکھر، سندھ، ممبر سٹین

 ۔بزنس فورم )پی جے بی ایف(



اور ڈائریکٹر  لمیٹڈ )ایف ایف بی ایل( کے بورڈ میں قاسم  بن فرٹیالئزر   فوجیاس وقت  مسٹر سبحانی

اینڈ انویسٹمنٹ کمیٹی کے  یکلٹیکنکی  ہیں۔ وہ ایف ایف بی ایل بورڈ  کمیٹی کے رکناینڈآران کی ایچ آر 

 ۔رہے ہیںرکن بھی 

 


