
 

 

 

 

 

“শেখ হাসিনার উদ্যাগ, ঘদ্র ঘদ্র সিদ্যুৎ” 

 

িাাংলাদ্েে সিদ্যুৎ উন্নয়ন শিার্ ড 

শেন্দ্রীয় িসিিালয় 

ওয়াপো ভিন (২য় তলা), মসতসিল, ঢাো। 

www.bpdb.gov.bd 
 

অফিস আদেশ  

 
 

আগামী ০৪ সসদেম্বর ২০২২ তাফরখ সকাল ০৯:০০ ঘটিকার সময় বাাংলাদেশ ফবদ্যুৎ উন্নয়ন সবাদড ের সাফব েক ফবষয়াবফল ফনদয় একটি 

ভার্চেয়াল সভা অনুফিত হদব। সভায় বাাংলাদেশ ফবদ্যুৎ উন্নয়ন সবাদড ের সেয়ারম্যান (দেড-১), জনাব সমাোঃ মাহবুবুর রহমান সভাপফতত্ব করদবন 

এবাং ফেক ফনদে েশনামূলক বক্তব্য প্রোন করদবন। বাাংলাদেশ ফবদ্যুৎ উন্নয়ন সবাদড ের সকল সেস্যগণ সভায় সাংযুক্ত থাদকদবন। 

 

২। উক্ত ভার্চেয়াল সভায় বাাংলাদেশ ফবদ্যুৎ উন্নয়ন সবাদড ের সাংফিস্ট সকল কম েকতোগণদক যথাসমদয় ভার্চেয়াফল যুক্ত হওয়ার জন্য 

ফনদে েশক্রদম অনুদরাধ করা হল। ফনদে সভার ফলাংক, আইফড এবাং পাসদকাড সেওয়া হল।  

 

Join Zoom Meeting:  
https://us06web.zoom.us/j/6714636627?pwd=blJUdnRTVXlRdk0xUHNacmtjRnd0Zz09 
 

Zoom ID: 671 463 6627 

Passcode: bpdb123 
 

 

 

 

 

 
 

 

কায োদথ ে: 

সকল প্রধান প্রদকৌশলী/অফতফরক্ত প্রধান প্রদকৌশলী/প্রকল্প পফরোলক/ 

মহাব্যবস্থাপক/ফনয়ন্ত্রক, ফহসাব ও অথ ে/প্রধান ফেফকৎসা কম েকতো/পফরোলক/ 

ব্যবস্থাপক/তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী/প্রকল্প পফরোলক/ফসফনয়র ফসদস্টম এনাফলস্ট/ 

প্রধান রসায়নফবে/অফতফরক্ত পফরোলক/উপসফেব/ফনব োহী প্রদকৌশলী/উপপফরোলক/ 

ফসফনয়র সহকাফর পফরোলক/উপফবভাগীয় প্রদকৌশলী/আবাফসক প্রদকৌশলী, 

বাাংলাদেশ ফবদ্যুৎ উন্নয়ন সবাড ে। 

 

 

 

 

 

 
০১-০৯-২০২২ 

(সমাহাম্মে সসফলম সরজা) 

সফেব 

বাাংলাদেশ ফবদ্যুৎ উন্নয়ন সবাড ে, ঢাকা। 

: ০২-২২৩৩৮৭৩৫০ 

secretary@bpdb.gov.bd 

নম্বর: ২৭.১১.০০০০.১০১.৫৩.০২৫.২২-৪৭৬ তাফরখ: 
১৭ ভাদ্র ১৪২৯ 

০১ শিদ্েম্বর ২০২২ 
 

সেয় অবগফত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা েহদণর জন্য অনুফলফপ সপ্ররণ করা হল (দজুিতার ক্রমানুসাদর নয়):  
 

১। সেস্য, অথ ে/প্রশাসন/উৎপােন/পফরকল্পনা ও উন্নয়ন/সকাম্পাফন অুাদিয়াস ে/ফবতরণ, বাাংলাদেশ ফবদ্যুৎ উন্নয়ন সবাড ে, ঢাকা। 

২। সকল প্রধান প্রদকৌশলী/অফতফরক্ত প্রধান প্রদকৌশলী/প্রকল্প পফরোলক (প্রধান প্রদকৌশলী/অফতফরক্ত প্রধান প্রদকৌশলী)/মহাব্যবস্থাপক/ 

ফনয়ন্ত্রক, ফহসাব ও অথ ে/প্রধান ফেফকৎসা কম েকতো, বাাংলাদেশ ফবদ্যুৎ উন্নয়ন সবাড ে।  

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ফবদ্যুৎ, জ্বালাফন ও খফনজ সম্পে ফবষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সফেব, প্রধানমন্ত্রীর কায োলয়, সতজগাঁও, ঢাকা।  

৪। মাননীয় প্রফতমন্ত্রীর একান্ত সফেব, ফবদ্যুৎ, জ্বালাফন ও খফনজ সম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সফেবালয়, ঢাকা।  

৫। সফেব মদহােদয়র একান্ত সফেব, ফবদ্যুৎ ফবভাগ, বাাংলাদেশ সফেবালয়, ঢাকা।  

৬। েীি স্টাি অফিসার টু সেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ফবদ্যুৎ উন্নয়ন সবাড ে, ঢাকা [দেয়ারম্যান মদহােদয়র সেয় অবগফতর জন্য]।  

৭। সকল পফরোলক/ব্যবস্থাপক/তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী/প্রকল্প পফরোলক/অফতফরক্ত পফরোলক, বাাংলাদেশ ফবদ্যুৎ উন্নয়ন সবাড ে।  

৮। ফসফনয়র ফসদস্টম এনাফলস্ট, কফম্পউটার সসন্টার, ফবউদবা, ঢাকা (অফিস আদেশটি ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)।  

৯। সকল উপসফেব/ফনব োহী প্রদকৌশলী/উপ-পফরোলক/আবাফসক প্রদকৌশলী, বাাংলাদেশ ফবদ্যুৎ উন্নয়ন সবাড ে।  

১০। অফিস কফপ।  

 
 

 
০১-০৯-২০২২ 

(প্রনব কুমার সঘাষ) 

উপসফেব (সাংস্থাপন) 

বাাংলাদেশ ফবদ্যুৎ উন্নয়ন সবাড ে, ঢাকা। 

: ০২-২২৩৩৮০৫২৩ 
 

 
 

নম্বর: ২৭.১১.০০০০.১০১.৫৩.০২৫.২২-৪৭৬ তাফরখ: 
১৭ ভাদ্র ১৪২৯ 

০১ শিদ্েম্বর ২০২২ 

https://us06web.zoom.us/j/6714636627?pwd=blJUdnRTVXlRdk0xUHNacmtjRnd0Zz09
mailto:secretary@bpdb.gov.bd

