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পাওয়ার ি ড কা ািন অব বাংলােদশ িলিমেটড 

িনবাহী েকৗশলীর কাযালয় 
িজএমিড, রাজশাহী অ শাখা

ন র ২৭.২১.৮১৪০.৭২০.৬৪.০০১.১৮.১০৯৩ তািরখ: 
০৮ অে াবর ২০২০

২৩ আি ন ১৪২৭

“ শাকবাতা ”

পাওয়ার ি ড কা ািন অব বাংলােদশ (িপিজিসিব) িলঃ এর িজএমিড রাজশাহী দ েরর উপ-িবভাগীয় েকৗশলী জনাব মাঃ
হা ন-আর-রিশদ, অ তাজিনত কারেন রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় অ  ০৮/১০/২০২০ ইং
তািরখ রাজ হ িতবার সকাল ৮:০০ ঘ কায় বরন কেরন (ই ািল ািহ ওয়া ই া-ইলাইিহ রিজউন)। ার এই আকি ক

েত িপিজিসিব’র সকল কমকতা-কমচারী গভীরভােব শাকাহত।

আমরা মর েমর িবেদহী আ ার মাগেফরাত কামনা করিছ এবং ার পিরবােরর িত গভীর সমেবদনা াপন করিছ।

িবতরনঃ
        (১) িমেসস শামীমা রিশদ, ামী- ত মাঃ হা ন-আর-রিশদ
             াম: কাওয়াভাষা, পা: বায়ািলয়া, থানা: গাম া র,  জলা: াপাই নবাবগ ।
             বতমান কান: ৬৩, সা রেমাড়, ওয়াড নং-২৭, রাজশাহী িস  কেপােরশন, রাজশাহী।

৮-১০-২০২০
এ.এস.এম. মা ািফ র রহমান

িনবাহী েকৗশলী

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপনা পিরচালক, পাওয়ার ি ড কা ািন অব বাংলােদশ িলঃ
২) িনবাহী পিরচালক, অপােরশন ও মইে া  (ওএ এম) িবভাগ, পাওয়ার ি ড কা ািন অব বাংলােদশ িলঃ
৩) িনবাহী পিরচালক, এইচআরএম িবভাগ, পাওয়ার ি ড কা ািন অব বাংলােদশ িলঃ
৪) ধান েকৗশলী, স ালন-২ অ িবভাগ, পাওয়ার ি ড কা ািন অব বাংলােদশ িলঃ
৫) মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), এইচআরএম (িপএ এ) অ িবভাগ, পাওয়ার ি ড কা ািন অব বাংলােদশ িলঃ
৬) ত াবধায়ক েকৗশলী, ীড সােকল, ব ড়া শাখা, পাওয়ার ি ড কা ািন অব বাংলােদশ িলঃ
৭) ব াপক, এইচআরএম-১ অ শাখা, পাওয়ার ি ড কা ািন অব বাংলােদশ িলঃ
৮) িনবাহী েকৗশলী, আইিস  অ শাখা, িপিজিসিব, ঢাকা - িপিজিসিব’র ওেয়ব সােইেট কাশ করা জ  অ েরাধ করা
হেলা।
৯) উপ- ব াপক, িজএমিড, রাজশাহী অ শাখা, পাওয়ার ি ড কা ািন অব বাংলােদশ িলঃ
১০) শাসিনক সহকারী, িজএমিড, রাজশাহী অ শাখা, পাওয়ার ি ড কা ািন অব বাংলােদশ িলঃ
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