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ইজিজিজি িংিাদ 

                                                                                                    

 

  ইজিজিজি এর কর্ মকান্ড িম্পজকমত একটি ত্রৈর্াজিক প্রকাশনা  

ির্ ম ০১, িংখ্যা ০৪, এজপ্রল-জুন, ২০২২ 

  
ইজিজিজি জলিঃ এর ব্যিস্থাপনা পজরচালক িনাি মর্ির মিনাররল র্ঈন উজিন (অিিঃ) দাজিত্ব গ্রহণ করাি ইজিজিজি পজরিার হরত তাঁরক ফুরলল 

শুরেচ্ছা িানারনা হি। এ ির্ি জনি মাহী পজরচালক (জপএন্ডজি), জনি মাহী পজরচালক (ওএন্ডএর্), প্রধান প্ররকৌশলীগণ ও অন্যান্য উর্ধ্মতন কর্ মকতমাগণ 

উপজস্থত জিরলন। ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্রহাদি কর্ মকতমা ও কর্ মচারীরদর িারে র্তজিজনর্ি িোি অংশ মনন। নির াগদানকৃত ব্যিস্থাপনা 

পজরচালক র্রহাদরির সুস্বাস্থয ও দীর্ মায়ু কার্না করা হি এিং তাঁর সুর াগ্য  মনর্তমরত্ব ইজিজিজি জলিঃ কাজিত লরযয মপৌিারি মিই আশািাদ ব্যক্ত 

করা হি। 

ইজিজিজি জ িঃ এর নিয োগদোনকৃত ব্যিস্থোপনো পজরচো ক িনোি মেির মিনোযর  েঈন উজিন (অিিঃ) এর দোজিত্ব গ্রহণ 

ইজিজিজি জলিঃ এর ব্যিস্থাপনা পজরচালক (প্রাক্তন) িনাি অরুন কুর্ার িাহা অিির গ্রহণ করাি ইজিজিজি মিাি ম এর িদস্য ও িাংলারদশ জিদ্যযৎ 

উন্নিন মিারি মর পজরকল্পনা ও উন্নিন জিোরগর িদস্য িনাি ধূিমটী প্রিাদ মিন র্রহাদিরক ইজিজিজি জলিঃ এর োরপ্রাপ্ত ব্যিস্থাপনা পজরচালরকর 

দাজিত্ব প্রদান করা হি। নতুন ব্যিস্থাপনা পজরচালক জহরিরি ০১ জুন, ২০২২ তাজররে ম াগদান করতিঃ দাজিত্ব গ্রহণ কররন িাংলারদশ পল্লী জিদ্যযতািন 

মিারি মর িারিক মচিারম্যান ও িাংলারদশ মিনািাজহনীর অিিরপ্রাপ্ত মর্ির মিনাররল র্ঈন উজিন। ব্যব্যস্থাপনা পজরচালক র্রহাদিরক ইজিজিজি 

পজরিার এর পয হরত িরণ করর মনওিা হি এিং তাঁর সুর াগ্য,সুদয ও অজিতীি মনর্তমরত্ব শতোগ জিদ্যযতািন অিমরন পল্লী জিদ্যযতািন মিারি মর 

ভূজর্কার িন্য তাঁরক িাধুিাদ িানারনা হি। এ ির্ি ব্যব্যস্থাপনা পজরচালক র্রহাদি ইজিজিজি’র িকল কর্ মকতমা ও কর্ মচারীগরণর িারে র্তজিজনজর্ি 

িোি অংশ মনন। িোি ইজিজিজি জলিঃ এর অতীত অিমনিমূহ, িতমর্ান কর্ মকান্ড এিং েজিষ্যৎ পজরকল্পনা উপস্থাপন করা হি এিং তাঁর সুর াগ্য  

মনর্তমরত্ব ইজিজিজি জলিঃ তার কাজিত লরযয মপৌিারি মিই আশািাদ ব্যক্ত করা হি। পজররশরর্ ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্রহাদি তাঁর মূল্যিান িক্তব্য 

মপশ কররন এিং িকলরক জনরি ইজিজিজি জলিঃ এর কাজিত লরযয মপৌিারনার দৃঢ় প্রতযি ব্যক্ত কররন। 

  

ইজিজিজি জলিঃ এর ব্যিস্থাপনা পজরচালক িনাি মর্ির মিনাররল র্ঈন উজিন (অিিঃ) এর িারে ইজিজিজি জলিঃ এর িকল কর্ মকতমা ও কর্ মচারীরদর  

র্তজিজনর্ি িোর একাংশ। এ ির্ি জিদ্যযৎরকরের কর্ মকতমা ও কর্ মচারীগণ অনলাইরন িংযুক্ত মেরক র্তজিজনর্ি িোি অংশগ্রহণ কররন। 
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Major General Moin Uddin (Retd) 

Managing Director  
Electricity Generation Company of Bangladesh Limited (EGCB). 

Major General Moin Uddin (Retd.) was born in a respectable Muslim family of Feni district 

on 02 January 1961. He is the son of late Md. Abdus Salam Mia and late Begum Mahmuda Akter. 

He took over the charge of the Managing Director (MD) of EGCB on 01 June 2022.  
 

He was graduated from Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) in 

Electrical and Electronic Engineering (EEE) discipline in 1984. After graduation he joined the Corps 

of Electrical and Mechanical Engineering (EME) of Bangladesh Army and was awarded 

commission in 1985. He completed M.Sc. Engineering from BUET in EEE discipline.  
 

Major General Moin has served for about 25 years in Bangladesh Armed Forces as 

Commander, Staff Officer and Instructor at various ranks and capacities. He was United Nations 

Peacekeeper for two years Iraq-Kuwait and Congo. Before joining EGCB he was Chairman of 

Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) and has served for 10 years. He was  Ex Officio 

Chairman of Rural Power Company Limited (RPCL), RPCL-NORINCO International Power 

Limited (RNPL), BPDB-RPCL Power Generation Company Limited (B-R Power Gen Limited), 

Bangladesh Power Equipment Manufacturing Company Limited (BPEMC). 
 

 

In addition to his regular duties, he also performed as one of the Board Directors of Power 

Grid Company of Bangladesh Limited (PGCB), Bangladesh Energy and Power Research Council 

(BEPRC) and Bangladesh Power Management Institute (BPMI). He is associated with Bangladesh 

University of Engineering and Technology (BUET) as Syndicate Member, BRAC University and 

Green University, Dhaka as Industrial Advisory Panel Member and Bangladesh Energy Society 

(BES) as founding member. 
 

 

Major General Moin Uddin (Retd.) took part in a good number of professional trainings at 

home and abroad. He has a good number of publications in national and international journals on 

electrical load and energy demand and load forecasting. He has achieved awards to his credit 

including Chief of Army Staff’s Commendation for innovation/modifications to convert three 

obsolete Tanks T-62 into Self-Propelled Gun (SP Gun), Armored Personnel Carrier (APC) and 

Infantry Fighting Vehicle (IFV) in 2000 and Best National Integrity Strategy (NIS) Award in 2019. 
 

He has traveled many countries including China, Hongkong, Thailand, Kuwait, Iraq, Saudi 

Arabia, Congo, Japan, Liberia, Malaysia, Ivory Coast, Russia, Singapore, Netherlands and United 

States of America. He is a good reader by hobby. Major General Moin Uddin (Retd.) is married to 

Mrs. Fatima Johura Moni and blessed with two daughters. 
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ইজিজিজি জ িঃ এর ভোরপ্রোপ্ত ব্যিস্থোপনো পজরচো ক েযহোদযির জিদোি িংির্ ধনো অনুজিত 

 
িনাি ধূিমটী প্রিাদ মিন, িদ্য জিদািী োরপ্রাপ্ত ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্রহাদিরক 

ফুল জদরি শুরেচ্ছা প্রদান কররিন ইজিজিজি’র  উর্ধ্মতন কর্ মকতমাবৃন্দ 

০২ জুন, ২০২২ তাজররে ইজিজিজি’র করপ মাররট দপ্তররর কনফাররন্স 

রুরর্ ইজিজিজি জলিঃ এর িদ্য জিদািী োরপ্রাপ্ত ব্যিস্থাপনা পজরচালক 

িনাি ধূিমটী প্রিাদ মিন র্রহাদরির জিদাি িংিধ মনা অনুজিত হি। 

জতজন ইজিজিজি মিাি ম এর িম্মাজনত িদস্য ও িাংলারদশ জিদ্যযৎ 

উন্নিন মিারি মর পজরকল্পনা ও উন্নিন জিোরগর িদস্য। ইজিজিজি’র 

নির াগদানকৃত  ব্যিস্থাপনা পজরচালক িনাি মর্ির মিনাররল র্ঈন 

উজিন (অিিঃ), জনি মাহী পজরচালকগণ এিং অন্যান্য উর্ধ্মতন 

কর্ মকতমাবৃন্দ িংিধ মনা অনুিারন উপজস্থত জিরলন। এ ির্ি িদ্য জিদািী 

ব্যিস্থাপনা পজরচালক িনাি ধূিমটী প্রিাদ মিন র্রহাদিরক মেস্ট 

প্রদান ও ফুরলল শুরেচ্ছা প্রদান করা হি। ইজিজিজির প্রজত তাঁর 

আন্তজরক শ্রর্ ও মিিার িন্য তাঁরক জিরশর্ ধন্যিাদ জ্ঞাপনপূি মক  তাঁর 

সুস্বাস্থয ও দীর্ মায়ু কার্না করা হি। 

ইজিজিজি জ িঃ এর আওতোি কযপ ধোযরট দপ্তর ও জিদ্যুৎ মকন্দ্রিমূযহ জিজভন্ন প্রজিক্ষণ অনুজিত 

১৩/০৬/২০২২ তোজরযে জিজিরগঞ্জ ২x১২০ 

মেিঃওিঃ জপজপজপ এর ই-গভর্ন্ধোন্স ও উদ্ভোিন 

কে ধপজরকল্পনো ২০২১-২২ এর  [২.২.১] এর 

অর্ীন “কে ধপজরকল্পনো িোস্তিোিন িংক্রোন্ত 

প্রজিক্ষণ" জিষিক প্রজিক্ষণ িভোকযক্ষ অনুজিত 

হি। িনোি আজেনু  হক েোন, তত্ত্বোির্োিক 

প্রযকৌি ী (পজরচো ন), জিজিরগঞ্জ ২x১২০ 

মেিঃওিঃ জপজপজপ উক্ত জির্রি প্রজশযণ প্রদান 

কররন।

 

ইজিজিজি মত ‘তথ্য অজধকার আইন’ ও ‘অজের াগ 

প্রজতকার ব্যিস্থাপনা’ জির্িক ১টি প্রজশযণ  

২৫/০৫/২০২২ তাজররে করপ মাররট অজফরির  

কনফাররন্স রুরর্ অনুজিত হি। উক্ত প্রজশযরণ 

করপ মাররট দপ্তররর কর্ মকতমাগণ অংশগ্রহণ কররন। 

কািী নিরুল ইিলার্, মকাম্পানী িজচি ‘তথ্য 

অজধকার আইন’ ও িনাি মর্ািঃ নািমুল আলর্, 

জনি মাহী পজরচালক (জপএন্ডজি) ‘অজের াগ প্রজতকার 

ব্যিস্থাপনা’ জির্রি প্রজশযণ প্রদান কররন। 

 

১৫/০৬/২০২২ তোজরযে জিজিরগঞ্জ ২x১২০ 

মেিঃওিঃ জপজপজপ এর ২০২১-২২ অর্ ধ িছযরর 

Training Calendar অনু োিী 

“Operation & Maintenance 

of Instrument Air 

Compressor" িীষ ধক প্রজিক্ষণ জিদ্যুৎ 

মকযন্দ্রর িভোকযক্ষ অনুজিত হি। িনোি মেোিঃ 

েোসুদ আ ে, জনি ধোহী প্রযকৌি ী (আইঅুোন্ডজি) 

উক্ত জির্রি প্রজশযণ প্রদান কররন। 

 

ইজিজিজি জ িঃ এর আওতোি কযপ ধোযরট দপ্তর ও জিদ্যুৎ মকন্দ্রিমূযহ জিজভন্ন প্রজিক্ষযণর জস্থরজচত্র 

ইজিজিজি’র ব্যিস্থাপনা পজরচালক িনাি  মর্ির মিনাররল র্ঈন উজিন (অিিঃ) এর ইজিজিজি জলিঃ এর আওতাধীন মফনী 

মিলার মিানাগািী উপরিলাি চলর্ান প্রকল্পিমূহ পজরদশ মন 

ইজিজিজি’র  ব্যিস্থাপনা পজরচালক িনাি মর্ির মিনাররল র্ঈন উজিন (অিিঃ) ১৮ জুন, ২০২২ তোজরযে মেনী মি োর মিোনোগোিী উপযি োর 

চরচোজিিো ইউজনিযনর পুি ধিড়র্ ী মেৌিোি ইজিজিজি কর্তধক িোস্তিোিনোর্ীন মিোনোগোিী ৫০ মেিঃওিঃ মিৌর জিদ্যুৎ মকন্দ্র জনে ধোণ প্রকল্প এ োকো পজরদি ধন 

কযরন। এ িেি প্রকল্প পজরচো ক, মিোনোগোিী ৫০ মেিঃওিঃ মিৌর জিদ্যুৎ মকন্দ্র জনে ধোণ প্রকল্প, প্রকযল্পর ইজপজি ঠিকোদোর TRINA-HYDC Joint 

Venture এর কে ধকতধো, প্রকযল্পর Owner’s Engineer এর প্রজতজনজর্, স্থোনীি িনপ্রজতজনজর্ ও ইজিজিজি’র অর্ন্োর্ন্ কে ধকতধোগণ উপজস্থত 

জছয ন। এ িেি  ব্যিস্থোপনো পজরচো ক েযহোদি প্রকযল্পর িোজি ধক অগ্রগজত িযরিজেযন পজরদি ধন কযরন এিং প্রকল্প পজরচো ক, ইজপজি ঠিকোদোর, 

Owner’s Engineer এর িোযর্ প্রকযল্পর িোজি ধক জিষযি আয োচনো কযরন। ব্যিস্থোপনো পজরচো ক েযহোদি প্রকযল্পর কে ধপজরকল্পনো অনু োিী 

জনর্ ধোজরত িেযির েযে প্রকযল্পর কো ধক্রে িম্পন্ন করোর জনযদ ধিনো প্রদোন কযরন। 

   

ইজিজিজি’র ব্যিস্থাপনা পজরচালক িনাি মর্ির মিনাররল র্ঈন উজিন (অিিঃ) এর মিোনোগোিী ৫০ মেিঃওিঃ মিৌর জিদ্যুৎ মকন্দ্র জনে ধোণ প্রকল্প পজরদি ধযনর 

একোংি। 
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ইজিজিজি’র নির াগদানকৃত ব্যিস্থাপনা পজরচালক িনাি  মর্ির মিনাররল র্ঈন উজিন (অিিঃ)  এর  

ইজিজিজি’র আওতাধীন জিদ্যযৎ মকেিমূহ পজরদশ মন 
 

 
জিজিরগঞ্জ ২x১২০ মর্িঃওিঃ জপজপজপ  এর কর্ মকতমা ও 

কর্ মচারীগণ ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্রহাদিরক ফুল জদরি 

স্বাগতর্ িানান। 

 
 

 
ব্যিস্থাপনা পজরচালক জিজিরগঞ্জ ২x১২০ মর্িঃওিঃ জপজপজপ 

পজরদশ মন মশরর্ কনফাররন্স রুরর্ কর্ মকতমাবৃরন্দর িারে 

র্তজিজনর্ি কররন। সুদশ মন চে িাহা (জনি মাহী প্ররকৌশলী 

অিঃদািঃ) ও িনাি  শার্সুরিাহা িরকত উল্লাহ (ব্যিস্থাপক, 

প্রশািন অিঃদািঃ) জিদ্যযৎ মকরের িাজি মক জির্রি উপস্থাপনা 

প্রদান কররন। এিাড়া মিনাররটর ২ এর মরাটর জররপিাজরং 

জির্িক উপস্থাপনা মপশ কররন িনাি নািমুল আলর্ 

(তত্ত্বািধািক প্ররকৌশলী, িংরযণ)। িোি প্রাক্তন প্রধান 

প্ররকৌশলী (অিঃদািঃ) র্রহুর্ আজতিার রহর্ারনর রুরহর 

র্াগজফরাত কার্না করর একটি জিরশর্ মদািা ও 

মর্ানািারতর আরিািন করা হি।  

 

ইজিজিজি’র নির াগদানকৃত  

ব্যিস্থাপনা পজরচালক িনাি মর্ির 

মিনাররল র্ঈন উজিন (অিিঃ) ০৪ 

জুন, ২০২২ তাজরে ইজিজিজি’র 

আওতাধীন জিজিরগঞ্জ ২x১২০ 

মর্িঃওিঃ জপজকং পাওিার প্লান্ট ও 

জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ মর্িঃওিঃ কম্বাইন্ড 

িাইরকল জিদ্যযৎ মকে এিং ০৭ জুন, 

২০২২ তাজরে হজরপুর ৪১২ মর্িঃওিঃ 

কম্বাইন্ড িাইরকল জিদ্যযৎ মকে 

পজরদশ মন কররন। এ ির্ি িনাি 

এ.মক.এর্. র্নজুর কাজদর জনি মাহী 

পজরচালক (ওএন্ডএর্), িনাি 

ইব্রাহীর্ আহর্দ শাফী আল 

মর্াহতাদ, প্রধান প্ররকৌশলী 

(জপএন্ডজি); জিদ্যযৎরকরের প্রধান 

প্ররকৌশলী ও অন্যান্য কর্ মকতমা ও 

কর্ মচারীগণ  উপজস্থত জিরলন। 

ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্রহাদি 

জিজিরগঞ্জ ২x১২০ মর্িঃওিঃ জপজপজপ 

এর মিনাররটর-২ এর মরাটর 

জররপিাজরং কাি পজরদশ মন কররন। 

এিাড়াও জতজন জিদ্যযৎ মকেিমূরহর 

িাজি মক ব্যিস্থাপনা িররিজর্রন 

পজরদশ মন কররন, কর্ মরত কর্ মকতমা ও 

কর্ মচারীরদর িারে কুশল জিজনর্ি 

কররন এিং তদিংোন্ত প্ররিািনীি 

জদকজনরদ মশনা প্রদান কররন। জতজন 

জিদ্যযৎ মকরের কর্ মকতমাগরণর িারে 

স্ব স্ব জিদ্যযৎ মকরের কনফাররন্স রুরর্ 

অনুজিত আরলাচনা িোি অংশ মনন 

এিং জিদ্যযৎ মকেিমূহ পজরচালন ও 

রযণারিযণ িংোন্ত প্ররিািনীি 

জদকজনরদ মশনা প্রদান কররন। 

 

 
জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ মর্িঃওিঃ জিজিজপজপ  এর কর্ মকতমাগণ 

ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্রহাদিরক ফুল জদরি স্বাগতর্ 

িানান। 

 
ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্রহাদি জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ মর্িঃওিঃ 

জিজিজপজপ পজরদশ মন মশরর্ অৈ জিদ্যযৎ মকরের  

কনফাররন্স রুরর্ কর্ মকতমাবৃরন্দর িারে র্তজিজনর্ি 

কররন। এ ির্ি ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্রহাদি জিদ্যযৎ 

মকরের িাজি মক জদক জনরি আরলাচনা কররন এিং 

প্ররিািনীি জদকজনরদ মশনা প্রদান কররন। 
 

 
ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্রহাদি জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ মর্িঃওিঃ 

জিজিজপজপ  এর কররাল রুর্ পজরদশ মন। 
 

 

 

  

হজরপুর ৪১২ মর্িঃওিঃ জিজিজপজপ  এর কর্ মকতমাগণ ও কর্ মচারীরদর পয হরত ব্যিস্থাপনা পজরচালক 

র্রহাদিরক ফুরলল শুরেচ্ছা িানারনা হি। ব্যিস্থাপনা পজরচালক জিজিরগঞ্জ হজরপুর ৪১২ মর্িঃওিঃ 

জিজিজপজপ পজরদশ মন মশরর্ কনফাররন্স রুরর্ কর্ মকতমাগণ ও কর্ মচারীরদর িারে র্তজিজনর্ি কররন। এ 

ির্ি ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্রহাদি জিদ্যযৎ মকরের িাজি মক জদক জনরি আরলাচনা কররন এিং 

প্ররিািনীি জদকজনরদ মশনা প্রদান কররন। 

ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্রহাদি জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ মর্িঃওিঃ 

জিজিজপজপ  এর গ্যাি টাি মাইন ও স্টীর্ টাি মাইন ইউজনট 

পজরদশ মন কররন।  
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িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু মশে মুজিবুর রহর্ারনর িন্মশতিাজর্ মকী উদ াপন উপলরয  ইজিজিজি জলিঃ এর কর্ মকতমাগণরক িঙ্গিন্ধু 

Service Excellence Award প্রদান 

 

িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু মশে মুজিবুর রহর্ারনর িন্মশতিাজর্ মকী 

উদ াপন উপলরয  ইজিজিজি জলিঃ এর আওতাধীন  জিজিরগঞ্জ 

২x১২০ মর্িঃওিঃ জপজপজপ হরত  উপ-জিোগীি প্ররকৌশলী  িনাি 

অিীর্ কুর্ার র্ন্ডল, জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ মর্িঃ ওিঃ কম্বাইন্ড িাইরকল 

পাওিার প্লান্ট হরত উপ-িহকারী প্ররকৌশলী িনাি জুিাইর উিীন 

রাজকি এিং হজরপুর ৪১২ মর্িঃওিঃ কম্বাইন্ড িাইরকল পাওিার প্লান্ট 

হরত মফারম্যান িনাি মর্াহাম্মদ তাজুল ইিলার্ মক স্ব স্ব কর্ মরযরৈ 

জিরশর্ অিদারনর স্বীকৃজতস্বরূপ িঙ্গিন্ধু Service 

Excellence Award প্রদান করা হি। ইজিজিজি’র 

ব্যিস্থাপনা পজরচালক জিজিরগঞ্জ ২x১২০ মর্িঃওিঃ জপজপজপ 

পজরদশ মনকারল অৈ জিদ্যযৎ মকে হরত িঙ্গিন্ধু Service 

Excellence Award প্রাপ্ত উপ জিোগীি প্ররকৌশলী 

)তজড়ৎ (িনাি আিীর্ কুর্ার র্ন্ডরলর হারত মেস্ট তুরল মদন।  

ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্রহাদি উপ-জিোগীি প্ররকৌশলী )তজড়ৎ (িনাি আিীর্ 

কুর্ার র্ন্ডরলর হারত িঙ্গিন্ধু িাজে মি এজিরলন্সী এওিারি মর মেস্ট প্রদান। 

ইজিজিজি জ িঃ এর আওতোি কযপ ধোযরট দপ্তর ও জিদ্যুৎ মকন্দ্রিমূযহ ২০২১-২০২২ অর্ ধিছযর শুিোচোর পুরস্কোর প্রদোন 

শুিাচার পুরষ্কার প্রদান (িংরশাধন) নীজতর্ালা, ২০২১ এর অনুরচ্ছদ: ৩.৩ ও ৩.৪ অনু ািী ইজিজিজি জলিঃ এর দপ্তর প্রধানগরণর র্ধ্য হরত ০১ িন 

কর্ মকতমা, করপ মাররট দপ্তর ও ০৩ টি জিদ্যযৎ মকেিমূহ হরত ০৪-১০ মিতনরগ্রি ভুক্ত ০১ িন, ১১-১৬ মিতনরগ্রি ভুক্ত ০১ িন, ১৭-২০ মিতনরগ্রি ভুক্ত 

০১ িন করর মর্াট ০৩ িন কর্ মকতমা ও কর্ মচারী মক ২০২১-২০২২ অে মিিররর শুিাচার পুরস্কার প্রদান করা হি।  

কযপ ধোযরট দপ্তর  হজরপুর ৪১২ মেিঃ ওিঃ জিজিজপজপ 

শুিাচার পুরস্কার প্রদান (িংরশাধন) নীজতর্ালা, ২০২১ এর অনুরচ্ছদ: ৩.৩ ও 

৩.৪ অনু ািী কযপ ধোযরট দপ্তর হযত িনাি ত্রিিদ আহম্মদ, উপ-জিোগীি 

প্ররকৌশলী (প্রজকউররর্ন্ট); িনাি মর্ািঃ িাইফুর রহর্ান, অজফি িহকারী 

এিং িনাি মর্ািঃ নূরুল হক, গাড়ীচালক মক শুিাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২ 

প্রদান করা হি। 

শুিাচার পুরস্কার প্রদান (িংরশাধন) নীজতর্ালা, ২০২১ এর অনুরচ্ছদ: 

৩.৩ ও ৩.৪ অনু ািী হজরপুর ৪১২ মর্িঃ ওিঃ কম্বাইন্ড িাইরকল 

পাওিার প্লান্ট হযত িনাি মর্ািঃ জদলওিার মহারিন, জনি মাহী প্ররকৌশলী 

( াজিক িংরযণ); িনাি মর্ািঃ শার্ছু জর্িা, গাড়ীচালক এিং িনাি 

র্াজনক কুর্ার দাি, মটকজনজশিান (তজড়ৎ িংরযণ) মক শুিাচার 

পুরস্কার ২০২১-২০২২ প্রদান করা হি। 

জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ মেিঃ ওিঃ জিজিজপজপ জিজিরগঞ্জ ২x১২০ মেিঃ ওিঃ জপজপজপ 

শুিাচার পুরস্কার প্রদান (িংরশাধন) নীজতর্ালা, ২০২১ এর অনুরচ্ছদ: ৩.৩ ও 

৩.৪ অনু ািী জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ মর্িঃ ওিঃ কম্বাইন্ড িাইরকল পাওিার প্লান্ট 

হযত িনাি মর্াহাম্মদ আজিফ ইকিাল, উপ-জিোগীি প্ররকৌশলী  (পি ম); 

িনাি মর্ািঃ িাইফুল ইিলার্, মফারম্যান (তজড়ৎ িংরযণ) এিং িনাি অঞ্জি 

িরকার, মটকজনজশিান ( াজিক িংরযণ)  মক শুিাচার পুরস্কার ২০২১-

২০২২ প্রদান করা হি। 

শুিাচার পুরস্কার প্রদান (িংরশাধন) নীজতর্ালা, ২০২১ এর অনুরচ্ছদ: 

৩.৩ ও ৩.৪ অনু ািী জিজিরগঞ্জ ২x১২০ মেিঃ ওিঃ জপজকং পোওিোর 

প্লোন্ট হযত িনাি িঞ্জি মদিনাে, উপ-জিোগীি প্ররকৌশলী;  িনাি 

মর্ািঃ আল আর্ীন, মফারম্যান এিং িনাি মর্ািঃ হাজিবুর রহর্ান, 

অজফি অযারটনরিন্ট মক শুিাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২ প্রদান করা 

হি। 

ইজিজিজি জলিঃ এর আওতাধীন জিদ্যযৎ মকেিমূহ এিং মিানাগািী ৫০ মর্িঃ ওিঃ মিৌর জিদ্যযৎ মকে জনর্ মাণ প্রকল্প এর দপ্তর প্রধানগরণর র্ধ্য হরত িনাি 

মর্াহাম্মদ আরনািার মহারিন, তত্ত্বািধািক প্ররকৌশলী ও প্রকল্প পজরচালক, মিানাগািী ৫০ মর্িঃওিঃ মিৌর জিদ্যযৎ মকে জনর্ মাণ প্রকল্প মক শুিাচার 

পুরস্কার ২০২১-২০২২ প্রদান করা হি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


