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িব ৎ

ন র: ২৭.৩২.০০০০.০০৭.০৫.০০৫.১৪-৪০৯ তািরখ: 
১৩ জনু ২০১৯

৩০ জ  ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
াচার পরু ার দান নীিতমালা-২০১৭ এর অ ে দ ৩.৪ নং এর িনেদশনা মাতােবক ২০১৮-২০১৯

অথ-বছের কাল পাওয়ার জনােরশন কা ািন বাংলােদশ িলিমেটড (িসিপিজিসিবএল)-এর িন বিণত
০১(এক) জন কমকতা ও ০১(এক) জন কমচারী- ক এত ারা াচার পরু ার দান করা হেলাঃ 

ঃঃ  নংনং কমকতারকমকতার  নামনাম পদিবপদিব বতনবতন  ডড কম েলরকম েলর  িঠকানািঠকানা ম বম ব

০১।
জনাব মাহা দ 
মেনায়ার হােসন 
মজুমদার

িনবাহী েকৗশলী 
(তিড়ৎ) ড-০৫

িসিপিজিসিবএল 
মাতারবাড়ী সাইট 

অিফস, মেহশখালী, 
ক বাজার।

াচার পুর ার দান 
নীিতমালা-২০১৭ এর ৭নং 
অ ে দ অ যায়ী ০১(এক) 
মােসর মূল বতেনর সমপিরমাণ 
অথ াপ  হেবন।

০১। জনাব মাঃ আ রু 
রহমান পা ু

অিফস সহকারী ড-১২ িসিপিজিসিবএল 
কেপােরট অিফস, ঢাকা।

দিনক মজুরীর িভি েত 
িনেয়ািজত রেয়েছন িবধায় ৩০ 
(ি শ) িদেনর মজুরীর 
সমপিরমাণ অথ াপ  হেবন।

যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম এই আেদশ জাির করা হেলা।

১৩-৬-২০১৯

মাহা দ মিতউর রহমান
ব ব াপক (এইচআরএম এ ড এডিমন)

ন র:
২৭.৩২.০০০০.০০৭.০৫.০০৫.১৪-৪০৯/১(১০)

তািরখ: ৩০ জ  ১৪২৬
১৩ জনু ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ব ব াপনা পিরচালক, িসিপিজিসিবএল, ঢাকা।
২) িনবাহী পিরচালক (িপএ ডিড), িসিপিজিসিবএল, ঢাকা।
৩) িনবাহী পিরচালক ( ক ), িসিপিজিসিবএল, ঢাকা।
৪) িনবাহী পিরচালক (অথ), িসিপিজিসিবএল, ঢাকা।

১



৫) ত াবধায়ক েকৗশলী ( ািনং/ িকউরেম ট/যাি ক/তিড়ৎ/পরু), িসিপিজিসিবএল, ঢাকা/মাতারবাড়ী
সাইট অিফস, মেহশখালী, ক বাজার।
৬) জনাব আইিরন পারভীন, উপ-সিচব, সম য়-২ অিধশাখা, িব ৎ িবভাগ, িব াখস ম ণালয়, ঢাকা।
৭) জনাব মাহা দ মেনায়ার হােসন মজমুদার, িনবাহী েকৗশলী (তিড়ৎ), িসিপিজিসিবএল মাতারবাড়ী
সাইট অিফস, মেহশখালী, ক বাজার।
৮) ব ব াপক (িহসাব-অথ/িনরী া), িসিপিজিসিবএল, ঢাকা।
৯) জনাব মাঃ আ রু রহমান পা ,ু অিফস সহকারী, িসিপিজিসিবএল, ঢাকা।
১০) দ র কিপ/মা ার কিপ।

১৩-৬-২০১৯

মাহা দ মিতউর রহমান
ব ব াপক (এইচআরএম এ ড এডিমন)
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