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অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

Bangladesh-China Power Company (Pvt.) Limited (BCPCL) এর আওতাধীন Payra 1320
MW Thermal Power Plant Project -এর অথায়েনর িবষেয় অিন  Conditions Precedent ও
Account Agreement এর ব পাের Standard Charterd Bank, Lender (Exim Bank), Lender’s
Legal Consultant এবং CMC, China এর িতিনিধেদর সােথ আেলাচনায় অংশ হেণর জ  জনাব
মা ল ইসলাম, মহা-ব ব াপক (িহসাব ও অথ), নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন (নওপােজেকা) িল:
ক আগামী ১৮/০১/২০১৮ হেত ২২/০১/২০১৮ ি : পয  অথবা মেণর তািরখ হেত ০৫ (পঁাচ) িদন (যাতায়াত

সময় ব তীত) চীন মেণর অ মিত দান করা হেলা।

০২। মেণর শতাবলী িন প:
(ক) বিণত কমকতার চীন মেণর যাবতীয় ব য়ভার BCPCL কতকৃ বহন করা হেব;
(খ) যাতায়াতসহ মেণর স ণূ সময় কমকাল িহেসেব গণ  হেব;
(গ) বিণত কমকতার বতন-ভাতািদর কান অংশই বেদিশক মু ায় দান করা যােব না;
(ঘ) বিণত উে ে  িবেদশ অব ােনর ময়াদ কান েমই বিধত করা যােব না।

০৩। যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) সিচব, পররা  ম ণালয় (দ:ৃ অা: সহকারী সিচব, কন লার শাখা, আেলাচ  কমকতার অ েল
সংি  তাবাস/হাইকিমশনেক েয়াজনীয় নাট ভারবাল দােনর অ েরাধসহ)
২) চয়ারম ান, পিরচালনা পষদ, নওপােজেকা িল:
৩) ব ব াপনা পিরচালক , ব ব াপনা পিরচালক এর দ র , নথ ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ানী
িলিমেটড
৪) মাননীয় ধানম ীর িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ িবষয়ক উপেদ ার একা  সিচব, ধানম ীর
কাযালয়, তজগাঁও, ঢাকা (মাননীয় উপেদ ার সদয় অবগিতর জ )
৫) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয় (মাননীয় িতম ীর সদয়
অবগিতর জ )
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৬) একা  সিচব , সিচেবর দ র, িব ৎ িবভাগ
৭) উপ-পিরচালক, আ িলক পাসেপাট অিফস, আগারগাঁও, ঢাকা
৮) ঢাকা  চীন তাবাস/কন েলট অিফস, ঢাকা
৯) সহকারী া ামার , তথ  যিু  শাখা, িব ৎ িবভাগ
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