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রাল পাওয়ার কা ানী িলিমেটড (আরিপিসএল) এর উে ােগ আগামী ০১/০১/২০২১ ও ০২/০১/২০২১ ইং তািরখ রাজ বার ও শিনবার সকাল ৯:৩০ ঘ কা
হেত িদন াপী ““উ াবনীউ াবনী  স মতাস মতা   িি ””  িবষয়ক ০২ ( ই) িদন াপী িশ েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। িশ ণ  বাংলােদশ পাওয়ার ই ইপেম

া ফ াকচািরং কা ানী িলিমেটড (িবিপইএমিস), সনা ক াণ ভবন, ট ী, গাজী র এ অ ি ত হেব িবধায় মেনানীত িশ ণাথ েদর িশ ণ েল সশরীের
উপি ত থেক িশ েণ অংশ হণ করেত হেব। বিণত িশ েণ আরিপিসএল এর সদর দ র, ময়মনিসংহ পাওয়ার শন, গাজী র ৫২ মঃওঃ ও গাজী র ১০৫
মঃওঃ পাওয়ার া  এবং িবিপইএমিস- ত কমরত িন বিণত কমকতা-কমচারীগণ অংশ হণ করেবন:

মম ন ামন াম পদবীপদবী
সদরসদর  দ রদ র

১। জনাব মাঃ িজ র রহমান ব াপক (আইিস /এমআইএস)
২। জনাব শহী ল ইসলাম উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (িপএ িস)
৩। জনাব মাহা দ িরজভী শাহিরয়ার উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (িসিভল)
৪। জনাব মাঃ সােলহ আশফা ল কিরম উপ-িবভাগীয় েকৗশলী
৫। জনাব রায়হান শরীফ উপ-িবভাগীয় েকৗশলী
৬। জনাব ত দবনাথ উপ-িবভাগীয় েকৗশলী
৭। জনাব নািহল আহেমদ উপ- ব াপক ( শাসন)
৮। জনাব মাঃ মা ন-উর-রিশদ উপ ব াপক ( শাসন)
৯। জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম সহকারী ব াপক (িহসাব / অথ)
১০। জনাব ওয়ােহ ামান সহকারী েকৗশলী
১১। জনাব শারিমন লতানা সহকারী েকৗশলী
১২। জনাব এস,এম, মেহদী হাসান সহকারী েকৗশলী 
১৩। জনাব দীপ র সরকার কিন  সহকারী ব াপক (মানবস দ/ শাসন)

ময়মন িসংহময়মন িসংহ   প াওয় ারপ াওয় ার  শনশন
১৪। জনাব মাঃ বিসর উি ন উপ-িবভাগীয় েকৗশলী
১৫। জনাব জতবা আলমগীর সহকারী েকৗশলী
১৬। জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম সহকারী েকৗশলী
১৭। জনাব ধীমান ভৗিমক সহকারী েকৗশলী
১৮। জনাব মাঃ আল ইমরান উপ-সহকারী েকৗশলী

গ াজী রগ াজী র  ৫২৫২  মঃওঃমঃওঃ   প াওয় ারপ াওয় ার  াা   
১৯। জনাব মাঃ মাহ ব আলম উপ-িবভাগীয় েকৗশলী
২০। জনাব মাঃ ইয়াদ আলী সহকারী েকৗশলী
২১। জনাব মাঃ মিশউর রহমান সহকারী েকৗশলী
২২। জনাব মাঃ আ ল মা ান তা কদার উপ-সহকারী েকৗশলী

গ াজী রগ াজী র  ১০৫১০৫   মঃওঃমঃওঃ   প াওয় ারপ াওয় ার  াা
২৩। জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম সহকারী েকৗশলী
২৪। জনাব মাঃ নািজম কিবর সহকারী েকৗশলী
২৫। জনাব িজয়া উ ীন চৗ রী উপ-সহকারী েকৗশলী

বাংল ােদশবাংল ােদশ   প াওয় ারপ াওয় ার  ই ইপ েমই ইপেম   া ফ াকচািরংা ফ াকচািরং  কা ান ীকা ান ী   িল িমেটডিল িমেটড  ( ( িবিপইএমিসিবিপইএমিস))
২৬। জনাব মাহা দ শখ  রােসল টকিনিশয়ান
২৭। জনাব আ ার হােসন ওয়াক এ ািসসেট
২৮। জনাব রািজব আলী ওয়াক এ ািসসেট

ক পে র অ েমাদন েম।
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২৯-১২-২০২০
মাঃ মাহ র রহমান

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

ইেমইল: gmhr@rpcl.gov.bd

ন র: ২৭.২৬.০০০০.০০৫.০৮.০২০.১৮.৮৫/১(১০) তািরখ: ১৪ পৗষ ১৪২৭
২৯ ি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) ধান িনবাহী কমকতা, িবিপইএমিস, সনাক ান ভবন, ট ী, গাজী র।
৪) িনবাহী পিরচালক (অথ ও িহসাব), আরিপিসএল, ঢাকা।
৫) ত াবধায়ক েকৗশলী (র ণােব ণ) ও া  ইনচাজ, ময়মনিসংহ পাওয়ার শন, ময়মনিসংহ।
৬) জনাব মাহা দ মাহ র রহমান, ক াপািস  ডেভলপেম  এ পাট, এ আই (a2i) া াম, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা।
৭) ত াবধায়ক েকৗশলী ও া  ইনচাজ, আরিপিসএল গাজী র ৫২ মঃওঃ ও ১০৫ মঃওঃ পাওয়ার া , গাজী র।
৮) জনাব ......................................................., আরিপিসএল।
৯) মানব স দ ও শাসন িবভাগ, আরিপিসএল, ঢাকা।
১০) অিফস কিপ।

২৯-১২-২০২০
মাহা দ আিশ র রহমান

ব াপক ( িশ ণ)
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