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ন র: ২৭.০০.০০০০.০৮৯.২৫.০০৪.১৮.৩৭৩ তািরখ: 
১০ সে র ২০১৮

২৬ ভা  ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন (নওপােজেকা) িল: এর আওতাধীন মধমুিত ১০০ ম:ও: এইচএফও চািলত
িব ৎ ক  িনমাণ কে র জ  গাপালগ  ১৩২ কিভ ীড সাব- শেন Bay Extension এর সর ামািদর Pre-
Delivery Inspection -এ অংশ হেণর জ  িনে া  কমকতাগণেক আগামী ১১/০৯/২০১৮ হেত ১৫/০৯/২০১৮ ি :
তািরখ পয  অথবা যা া র তািরখ হেত ০৫ (পঁাচ) িদন (যাতায়াত সময় ব তীত) চীন ও ভারত মেণর অ িমত দান
করা হেলা:

SL Name And Designation Office

01
Mr. Helal Uddin
Executive Engineer

Power Grid Company of Bangladesh (PGCB) Ltd., Faridpur.

02

Mr. Kazi Mohammad
Shamsul Hoq
Executive Engineer (In-
Charge)

 North- West Power Generation Company Ltd. (NWPGCL),
Dhaka.

০২। মেণর শতাবলী িন প:

(ক) আেলাচ  মেণর যাবতীয় ব য়ভার M/S CMC, China বহন করেব;
(গ) বিণত কমকতাগেণর বতন-ভাতািদর কান অংশই বেদিশক মু ায় দান করা যােব না;
(ঘ) বিণত উে ে  িবেদেশ অব ােনর ময়াদ কান েমই বিধত করা যােব না; এবং
(ঙ) মণ শেষ দেশ ত াবতেনর ০৭ (সাত) িদেনর মেধ  এ িবভােগ িতেবদন দািখল করেত হেব।

০৩। যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

১০-৯-২০১৮

িনেরাদ চ  ম ডল
উপসিচব

ন র: ২৭.০০.০০০০.০৮৯.২৫.০০৪.১৮.৩৭৩/১(৯) তািরখ: ২৬ ভা  ১৪২৫
১০ সে র ২০১৮

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, পররা  ম ণালয়।

১



২) মহাপিরচালক, আ িলক পাসেপাট অিফস, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, িব ৎ িবভাগ।
৪) ধান িনবাহী কমকতা, ধান িনবাহী কমকতা এর দ র , নথ ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ানী
িলিমেটড।
৫) একা  সিচব, সিচেবর দ র, িব ৎ িবভাগ।
৬) এয়ারেপাট ম ােনজার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৭) ঢাকা  চীন ও ভারতীয় দতূাবাস, ঢাকা।
৮) া ামার, িব ৎ িবভাগ (প িট িব ৎ িবভােগর ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৯) জনাব--------------------------------, ------------------------------------

১০-৯-২০১৮

িনেরাদ চ  ম ডল
উপসিচব

২


