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ন র: ২৭.২৬.০০০০.০০৫.০৮.০০২.১৭.৭১০ তািরখ: ২৭ িডেস র ২০২০

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
রাল পাওয়ার কা ানী িলিমেটড (আরিপিসএল) এর উে ােগ আগামী ৩১ িডেস র, ২০২০ ি ঃ তািরখ রাজ হ িতবার বলা ২:০০ ঘ কা হেত ““ শ াসনশ াসন   (Good(Good

Governance) Governance) সংহত করণসংহত করণ””  িবষয়ক িশ েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। সদর দ র ও াে র কমকতা-কমচারীেদর িশ েণর আওতায় িনেয় আসা এবং কেরানা
ভাইরাস ( কািভড-১৯) এর সং মণেরােধ িশ ণ  Zoom Apps (ভা য়াল াটফম) এর মা েম আেয়াজন করা হেব।

িশ েণ অংশ হেণর link িন প:
Zoom link:Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/81257085898pwd=SDJYOVF6RE5LNStjc2w2bUpXbmlRdz09
Meeting ID: 812 5708 5898    Meeting ID: 812 5708 5898    Passcode: 488693Passcode: 488693

িন বিণত ৬৫ ( য়ষি ) জন কমকতা-কমচারী ““ শ াসনশ াসন   (Good Governance) (Good Governance) সংহত করণসংহত করণ””  িবষয়ক িশ েণ অংশ হণ করেবন:
মম ন ামন াম পদবীপদবী

সদরসদর  দ রদ র
১।  জনাব মাঃ ইকবাল কিরম িনবাহী েকৗশলী
২।  জনাব মাহা দ আসা ামান  িনবাহী েকৗশলী (িপএ িস)
৩। জনাব িমজা শিফ ল ইসলাম িনবাহী েকৗশলী 
৪। জনাব মাঃ িজ র রহমান ব াপক (আইিস /এমআইএস)
৫। জনাব খা কার শির ল ইসলাম ব াপক ( শাসন)
৬। জনাব মা: মা ািফ র রহমান উপ- ব াপক (িহসাব/অথ)
৭। জনাব মিহউি ন সরকার উপ- ব াপক (অথ ও িহসাব) 
৮। জনাব মাহা দ কামাল হােসন উপ- ব াপক (মানব স দ)
৯। জনাব মানা আফেরাজ উপ- ব াপক (মানব স দ)
১০। জনাব মাঃ আ ল বােতন সহকারী ব াপক (এস এ  এন) 
১১। জনাব মাঃ আ স সািমর তা কদার সহকারী েকৗশলী
১২। জনাব নওশীন জাহান সহকারী েকৗশলী
১৩। জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম সহকারী ব াপক (অিডট)
১৪। জনাব মাঃ মা র-রিশদ সহকারী ব াপক (িহসাব/অথ) 
১৫। জনাব সালমা আহেমদ কিন  সহকারী ব াপক (মানবস দ)
১৬। জনাব বজ র রহমান কিন  সহকারী ব াপক (িহসাব/অথ) 
১৭। জনাব মাঃ আ র রা াক উপ-সহকারী েকৗশলী 
১৮। জনাব িম ন রায় উপ-সহকারী েকৗশলী 
১৯। জনাব মাঃ সা াম হােসন কিন  সহকারী ব াপক ( শাসন)
২০। জনাব তািনয়া পারভীন অিফস সে টারী
২১। জনাব মাঃ শািকল জামান অিডটর
২২। জনাব মাছাঃ মা ফা খা ন িরিসপসিন  
২৩। জনাব মেহ ন িনসা ইভা অিফস সহকারী
২৪। জনাব মাঃ এমরান সহকারী িহসাবর ক (িহসাব/অথ)

ময়মন িসংহময়মন িসংহ   প াওয় ারপ াওয় ার  শনশন
২৫। জনাব এ এইচ এম রােশদ ত াবধায়ক েকৗশলী ও া  ইনচাজ
২৬। জনাব সাদ হাঃ সােবর িনবাহী েকৗশলী
২৭।  জনাব হা দ আিম ল ইসলাম  উপ-িবভাগীয় েকৗশলী
২৮। জনাব মাহা দ শওকত আলী চৗ রী  সহকারী েকৗশলী
২৯। জনাব মাঃ কাম ামান সহকারী েকৗশলী
৩০। জনাব জতবা আলমগীর সহকারী েকৗশলী
৩১। জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম সহকারী েকৗশলী
৩২। জনাব হা দ রহমান সাবহান সহকারী ব াপক 
৩৩। জনাব িস.এম. মা ািফ র রহমান সহকারী েকৗশলী
৩৪। জনাব ধীমান ভৗিমক সহকারী েকৗশলী
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৩৫। জনাব মাঃ ফািহম হােসন কিন  সহকারী ব াপক ( শাসন)

৩৬। জনাব মাঃ িরপন আলী উপ-সহকারী েকৗশলী
৩৭। জনাব মাঃ আল ইমরান উপ-সহকারী েকৗশলী
৩৮। জনাব আহাদ মাঃ শওকত হায়দার ার সহকারী 
৩৯। জনাব আল মাহ দ অিফস সে টারী
৪০। জনাব মাঃ িবলাল হােসন িসিকউির  পারভাইজার

গ াজী রগ াজী র  ৫২৫২  মঃওঃমঃওঃ   েয়লেয়ল -- েয়লেয়ল   প াওয় ারপ াওয় ার  াা
৪১। জনাব মাহা দ জাহা ীর আলম ম মদার ত াবধায়ক েকৗশলী ও া  ইনচাজ
৪২। জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম িনবাহী েকৗশলী
৪৩। জনাব মাঃ ইকবাল কিবর সহকারী েকৗশলী
৪৪।  জনাব শীপন মার হালদার  সহকারী েকৗশলী
৪৫।  জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম  সহকারী ব াপক
৪৬। জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম উপ-সহকারী েকৗশলী
৪৭। জনাব মাঃ মসেলম আহেমদ উপ-সহকারী েকৗশলী
৪৮। জনাব মাঃ সােয়ম উি ন উপ-সহকারী েকৗশলী
৪৯। জনাব সােরায়ার মােশদ িসিকউির  পারভাইজার
৫০। জনাব আসা ল ইসলাম কিন  অিফস সহকারী

গ াজী রগ াজী র  ১০৫১০৫   মঃওঃমঃওঃ   HFO HFO ফায় াডফায় াড   প াওয় ারপ াওয় ার  াা
৫১। জনাব মাঃ আসা ামান িনবাহী েকৗশলী
৫২। জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম উপ-িবভাগীয় েকৗশলী
৫৩। জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম সহকারী েকৗশলী
৫৪।  জনাব মাঃ গালাম র ানী  সহকারী েকৗশলী
৫৫। জনাব মাঃ সিফউ াহ া উপ- সহকারী েকৗশলী
৫৬। জনাব মাঃ আই র রহমান উপ- সহকারী েকৗশলী

রাউ জানরাউ জান   ২৫২৫   মঃওঃমঃওঃ   েয়লেয়ল -- েয়লেয়ল   প াওয় ারপ াওয় ার  াা
৫৭। জনাব মাঃ মা ন আকতার িনবাহী েকৗশলী
৫৮। জনাব চৗ রী আির র হািব র সহকারী েকৗশলী
৫৯। জনাব ত মার ঘাষ উপ-সহকারী েকৗশলী
৬০। জনাব সাগর চ  দাশ উপ-সহকারী েকৗশলী
৬১। জনাব মাঃ সাহাদাত হােসন উপ-সহকারী েকৗশলী
৬২। জনাব মাঃ িজয়া উ ীন ইমন উপ-সহকারী েকৗশলী
৬৩। জনাব আব র রহমান কিন  সহকারী ব াপক (মানব স দ/ শাসন)
৬৪। জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম অিফস সহকারী
৬৫। জনাব মাঃ হািব র রহমান িসিকউির  পারভাইজার

িনধািরত তািরখ ও সমেয় উপেরা  Virtual Platform (Zoom Cloud Meeting link) এর মা েম সং  থেক উ  িশ েণ অংশ হেণর জ
সংি  সকলেক অ েরাধ জানােনা হেলা।

ক পে র অ েমাদন েম।

২৭-১২-২০২০
মাঃ মাহ র রহমান

মহা ব াপক (মানব স দ ও শাসন)
ফান: ০২-৪৮৯৫৮৩৫৯

ইেমইল: gmhr@rpcl.gov.bd

ন র: ২৭.২৬.০০০০.০০৫.০৮.০০২.১৭.৭১০/১(৯) তািরখ: ২৭ িডেস র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১) ব াপনা পিরচালক, আরিপিসএল, ঢাকা।
২) িনবাহী পিরচালক ( েকৗশল), আরিপিসএল, ঢাকা।
৩) িনবাহী পিরচালক (অথ ও িহসাব), আরিপিসএল, ঢাকা।
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৪) ত াবধায়ক েকৗশলী ও া  ইনচাজ, এমিপএস, ময়মনিসংহ।
৫) ত াবধায়ক েকৗশলী ও া  ইনচাজ, িজিপিপ, গাজী র।
৬) িনবাহী েকৗশলী ও া  ইনচাজ, আরিপিপ, রাউজান।
৭) জনাব ..................,.............., আরিপিসএল।
৮) মানব স দ ও শাসন িবভাগ, আরিপিসএল, ঢাকা।
৯) অিফস কিপ।

২৭-১২-২০২০
মাহা দ আিশ র রহমান

ব াপক ( িশ ণ)

৩


