
রাল পাওয়ার কা ানী িলিমেটড 
বািড় নং # ১৯, সড়ক নং # ১/িব, 
স র # ০৯, উ রা, ঢাকা-১২৩০। 

িনং সল

ারক ন র: ২৭.২৬.০০০০.০০৩.০২.০০৫.১৮.১০৯ তািরখ: 
০৭ অে াবর ২০১৮

২২ আি ন ১৪২৫

িবষয:় Schneider Electric Schneider Electric ক কক ক  আেয়ািজতআেয়ািজত  “Technical Workshop on “Technical Workshop on
Key Products and Solutions of Schneider Electric” Key Products and Solutions of Schneider Electric” শীষকশীষক
ওয়াকশেপওয়াকশেপ   িতিনিধিতিনিধ   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: িবউেবা-এর ারক নং-২৭.১১.০০০০.২০২.০১.০০২.১৮.১৪৮১, তািরখ: ২৬/০৯/২০১৮ইং

Schneider Electric ক ক আেয়ািজত “Technical Workshop on Key Products and
Solutions of Schneider Electric” শীষক টকিনক াল ওয়াকশপ আগামী ১০ অে াবর, ২০১৮ ইং তািরখ
সকাল ১১:০০ ঘ কা হেত র ০১:০০ঘ কা পয  িবজয় হল, িব ৎ ভবন (১৫ তলা), িবউেবা, ঢাকা-এ অ ি ত হেব।
উ  ওয়াকশেপ রাল পাওয়ার কা ানী িলিমেটড (আরিপিসএল) হেত িন বিণত ০৩ (িতন) জন কমকতা অংশ হণ
করেবনঃ

মম  নংনং    কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম পদবীপদবী কম লকম ল
০১।    জনাব িমজা শিফ ল ইসলাম িনবাহী েকৗশলী (ওএ এম) সদর স র, আরিপিসএল ।
০২।    জনাব রায়হান শরীফ উপ-িবভাগীয় েকৗশলী

(িপএ িড)
সদর স র, আরিপিসএল ।

০৩।    জনাব তৗিহ ল ইসলাম সহকারী েকৗশলী ময়মনিসংহ পাওয়ার শন।

এতদিবষেয় পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।

৭-১০ -২০ ১৮

পিরচালক, িশ ণ ও পশা উ য়ন  পিরদ র,                               
বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড,ঢাকা।

মাঃ মাহ র রহমান
মহা ব াপক

ইেমইল: gmhr@rpcl.org.bd

ারক ন র: ২৭.২৬.০০০০.০০৩.০২.০০৫.১৮.১০৯/১(৮) তািরখ: ২২ আি ন ১৪২৫
০৭ অে াবর ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপনা পিরচালক, আরিপিসএল, ঢাকা।
২) িনবাহী পিরচালক ( েকৗশল), আরিপিসএল, ঢাকা।
৩) িনবাহী পিরচালক (অথ ও িহসাব), আরিপিসএল, ঢাকা।
৪) ধান েকৗশলী ও া  ইনচাজ, ময়মনিসংহ পাওয়ার শন, শ ূ গ , ময়মনিসংহ।
৫) জনাব িমজা শিফ ল ইসলাম, িনবাহী েকৗশলী (ওএ এম), আরিপিসএল, ঢাকা।
৬) জনাব রায়হান শরীফ, উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (িপএ িড), আরিপিসএল, ঢাকা।
৭) জনাব তৗিহ ল ইসলাম,সহকারী েকৗশলী,ময়মনিসংহ পাওয়ার শন,ময়মনিসংহ। 
৮) িনং সল, আরিপিসএল, ঢাকা।

১
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মাহা দ আিশ র রহমান 
উপ- ব াপক

২


