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শখ হািসনার উে াগ
ঘের ঘের িব ৎ

ারক ন র: ২৭.৩২.০০০০.০১১.৩৫.০০৬.১৯.৪০৯ তািরখ: 
১২ ফ যা়ির ২০২০

২৯ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় িস িপিজ িসিবএলিসিপিজ িসিবএল  ২০১৯২০১৯--২০২০   অথবছেররঅথবছেরর   এিপএএিপএ’’রর   অ গতঅ গত  ‘ ‘ নতমনতম  একএক   ন নন ন   িড িজটালিডিজটাল   সবাসবা
চা তচা ত ’ ’ শীষকশীষক  কমস াদনকমস াদন   চেকরচেকর   ব া ব ায়নবা ব ায়ন ।।

মেহাদয়
          উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, িসিপিজিসিবএল ২০১৯-২০ অথবছেরর এিপএ’র আবি ক কৗশলগত
উে স েহর অ গত ‘ নতম এক  ন ন িডিজটাল সবা চা ত’ শীষক কমস াদন চেকর িবপরীেত িসিপিজিসিবএল
ক ক ন ন িডিজটাল সবা িহেসেব টিলটেকর মা েম 'অনলাইন ির টেম  িসে ম' ইেতামে ই চা  করা হেয়েছ।

          িসিপিজিসিবএল এর অনলাইন ির টেম  িসে ম সং া  মাণেকর ছিব সদয় অবগিতর জ  এতদসে  রণ করা
হেলা।

সং ি ঃ বণনামেত।

১২-২-২০ ২০

সিচব
সিচেবর দ র
িব ৎ িবভাগ 

মাঃ আব ল মা ািলব
ব াপনা পিরচালক

িি   আকষণঃআকষণঃ  সিচব, শাসন ও কমস াদন ব াপনা অ িবভাগ, িব ৎ িবভাগ
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ারক ন র: ২৭.৩২.০০০০.০১১.৩৫.০০৬.১৯.৪০৯/১(৮) তািরখ: ২৯ মাঘ ১৪২৬
১২ ফ যা়ির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িনবাহী পিরচালক (িপএ িড), িপ এ  িড িবভাগ, কাল পাওয়ার জনােরশন কা ানী বাংলােদশ িলিমেটড
২) িনবাহী পিরচালক (অথ), অথ ও িহসাব িবভাগ, কাল পাওয়ার জনােরশন কা ানী বাংলােদশ িলিমেটড
৩) িনবাহী পিরচালক ( ক ), ক  িবভাগ, কাল পাওয়ার জনােরশন কা ানী বাংলােদশ িলিমেটড
৪) ত াবধায়ক েকৗশলী ( ািনং), ািনং শাখা, কাল পাওয়ার জনােরশন কা ানী বাংলােদশ িলিমেটড
৫) উপ-মহা ব াপক (ভার া ), এইচ আর এম এ  এডিমন িবভাগ, কাল পাওয়ার জনােরশন কা ানী
বাংলােদশ িলিমেটড
৬) িনবাহী েকৗশলী, ািনং শাখা, কাল পাওয়ার জনােরশন কা ানী বাংলােদশ িলিমেটড
৭) উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (তিড়ৎ), ািনং শাখা, কাল পাওয়ার জনােরশন কা ানী বাংলােদশ িলিমেটড
৮) অিফস কিপ, িসিপিজিসিবএল

১২-২-২০ ২০

মাঃ িমজা র রহমান 
কা ানী সিচব
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