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ইউিনক হাইটস ( লেভল-১৭), ১১৭, কাজী নজ ল ইসলাম
এিভিনউ, ই াটন, ঢাকা-১২১৭

ারক ন র: ২৭.৩২.০০০০.০০৭.২৫.০০২.২২-০১৮ তািরখ: 
১০ জা য়াির ২০২৩

২৬ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় িস িপিজ িসিবএলিসিপিজ িসিবএল  এএ  জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  কমকম--পিরক নাপিরক না   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   এরএর   অ গিতঅ গিত   িতেবদনিতেবদন  [ [ ২য়২য়
াি কাি ক ( (অে াবরঅে াবর //২২২২ -- িডেস রিডেস র //২২২২ )] )] রণরণ   সেসে ।।

         উপ  িবষেয়র ি েত ২০২২-২৩ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না বা বায়েনর অ গিত
িতেবদন [২য় াি ক (অে াবর/২২-িডেস র/২২)] কাল পাওয়ার জনােরশন কা ািন বাংলােদশ িলিমেটড

(িসিপিজিসিবএল) হেত এত ারা সং  করতঃ সদয় পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর িনিম  আিদ  হেয় রণ
করা হেলা।

সং ি : বণনামেত।

১০-১-২০২৩

সিচব
সিচেবর দ র
িব ৎ িবভাগ 

মাঃ িমজা র রহমান
কা ািন সিচব

ফান: ০২ ২২২২২১৫০৯
ইেমইল: mizan064@gmail.com

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব , পিরক না-২, িব ৎ িবভাগ

ারক ন র: ২৭.৩২.০০০০.০০৭.২৫.০০২.২২-০১৮/১(৯) তািরখ: ২৬ পৗষ ১৪২৯
১০ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), কাল পাওয়ার জনােরশন কা ানী বাংলােদশ িলিমেটড
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২) জনাব মাহা দ শিহদ উ া, িনবাহী পিরচালক (অথ), িসিপিজিসিবএল, ঢাকা ও কিম র আহবায়ক।
৩) িনবাহী পিরচালক (িপএ িড/ ক ), িসিপিজিসিবএল, ঢাকা।
৪) জনাব িনতীশ চ  দ , উপ-মহা ব াপক (িনরী া), িসিপিজিসিবএল, ঢাকা ও কিম র সদ
৫) জনাব এস, এম আ ল মা াফ, ত াবধায়ক েকৗশলী (যাি ক) (ভার া ), িসিপিজিসিবএল, ঢাকা ও এিপএ
কিম র সদ  সিচব।
৬) জনাব মাঃ কাম ল ইসলাম, িনবাহী েকৗশলী (িডজাইন-১), িসিপিজিসিবএল, ঢাকা ও কিম র সদ ।
৭) জনাব শখ সা া র রহমান, উপ- ব াপক (এইচআরএম/এডিমন), িসিপিজিসিবএল, ঢাকা ও কিম র
সদ  সিচব
৮) জনাব মাঃ সিফউ াহ সরকার স জ, সহকারী া ামার, িসিপিজিসিবএল, ঢাকা ও কিম র সদ
৯) দ র কিপ/মা ার কিপ।

১০-১-২০২৩
মাঃ িমজা র রহমান 

কা ািন সিচব
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