
ইজিজিজি জ িঃ এর ২০২2-২3 অর্ থ িছরর অজির োগ প্রজিকোর ব্যিস্থো িংক্রোন্ত কর্ থ-পজরকল্পনোর ২য় ত্রৈমাসিক এিং অর্ ধ-বাসষ ধক অগ্রগসির প্রসিববদন 

কার্ ধক্রম 
 

কম ধিম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

সূচরকর 

র্োন 

লক্ষ্যমাৈা ২০২2-২০২3 
১র্ ত্রৈমাসিক 

অিথন  

(জু োই–

সিরেম্বর,২২) 

২য় ত্রৈমাসিক 

অিথন  

(অরটোির–

জিরিম্বর,২২)  

অর্ ধ-বাসষ ধক 

অর্ধন 

(অরটোির–

জিরিম্বর,২২) 

অজিথি 

নম্বর 
অিার্ারণ 

অসি 

উত্তম 
উত্তম 

চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকর্মো (অভিক) 

ও আভিল কর্ মকর্মোর র্থ্য ওযেবসোইযে  

এবং ভিআরএস সফেওেযোর ত্রৈর্োভসক 

ভিভিযর্ হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১]  অনিক ও আনিল 

কর্ মকর্মার র্থ্য হালিাগাদকৃর্ 

এবং ওয়েবসাইয়ে 

আিয়লাডকৃর্ 

সংখ্যো 

 
৪ ৪ ৩ - - - ১ 1 ২ ২.০০ 

[১.২] ভিভদ মষ্ট সর্যে অিলোইি/ অফলোইযি 

প্রোপ্ত অভিয োগ ভিষ্পভি  

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃর্  
% ৭ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ১০০% 100% ১০০% ৩.5০ 

[১.৩] অভিয োগ ভিষ্পভি সংক্রোন্ত র্োভসক 

প্রভর্যবদি উর্ধ্মর্ি কর্তমিক্ষ বরোবর প্রপ্ররণ   
[১.৩.১] প্রভর্যবদি প্রপ্রভরর্ % ৩ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ১০০% 100% ১০০% ১.5০ 

[২.১] কর্ মকর্মা/কর্ মচারীয়দর অনিয় াগ 

প্রনর্কার ব্যবস্থা এবং ভিআরএস 

সফেওেযোর ভবষেক প্রভিক্ষণ আযেোিি 

[২.১.১] প্রভিক্ষণ আযেোভির্ সংখ্যো ৪ ২ ১ - - - - ১ ১ ২.০০ 

[২.২] ত্রৈর্ানসক নিনিয়র্ িনরবীক্ষণ এবং 

ত্রৈর্ানসক িনরবীক্ষণ প্রনর্য়বদি উর্ধ্মর্ি 

কর্তমিয়ক্ষর নিকে প্রপ্ররণ 

[২.২.১] ত্রৈর্ানসক প্রনর্য়বদি 

প্রপ্রনরর্ 

  

সংখ্যো 
৩ ৪ ৩ ২ ১ - ১ 1 ২ ১.5০ 

[২.৩] অভিয োগ প্রভর্কোর ব্যবস্থোিিো 

ভবষযে প্রেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহর্করণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] সিো আযেোভির্ সংখ্যো ৪ ২ ১  - - - ১ ১ ২.০০ 

সর্োট 25         ১২.5০ 

 

 

 
প্রর্াোঃ িাজমুল আলর্ 

নিব মাহী িনরচালক (নিএন্ডনড)  

কয়ি মায়রে অনিস, ইনজনসনব নলোঃ, ঢাকা 

ও 

“ইভিভসভব’র অভিয োগ প্রভর্কোর 

কর্ মিভরকল্পিো বোস্তবোেি” কনর্টির 

আহবােক। 
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সব�-�শষ হাল-নাগাদ: ২৯ িডেস�র ২০২২

িজ আর এস �ফাকাল পেয়�
অিভেযাগ িন�ি� কম�কত�াঃ

কম�কত�ার নাম জনাব �মাঃ নাজমুল আলম

পদিব িনব�াহী পিরচালক (িপ এ� িড), ইিজিসিব িলঃ

�ফান ৫৫১৩৮৬৩২,+৮৮০১৫৫৭৩৫৯৭৭৭

ই-�মইল nazmul.alam@egcb.com.bd

ওেয়বসাইট www.egcb.gov.bd

কায�ালয় ইিজিসিব কেপ�ােরট অিফস,ঢাকা

 

 
 
আিপল কম�কত�াঃ

কম�কত�ার নাম �মাঃ জািহদুল ইসলাম

পদিব যু�সিচব (সম�য়)

�ফান ০২-৪৭১২০০২৮

ই-�মইল jscoord@pd.gov.bd

ওেয়বসাইট www.powerdivision.gov.bd

কায�ালয় িবদু�ৎ ভবন, ১৪ তলা, ঢাকা।

 

 

আিপল কম�কত�া িনিদ�� সমেয়

সমাধান িদেত না পারেল

মি�পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ

ব�ব�াপনা �সল

অিভেযাগ �হণ �ক�, ৫ নং �গইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ওেয়বঃ www.grs.gov.bd

মাননীয় �ধানম�ী

�শখ হািসনা
মাননীয় ম�ী

িবদু�ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয়

মাননীয় �িতম�ী

জনাব নস�ল হািমদ, এমিপ
মাননীয় �িতম�ী,

িবদু�ৎ  �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়

�চয়ারম�ান

অিফেসর ধরণবাংলােদশ জাতীয় তথ� বাতায়ন

ইেলি�িসিট �জনােরশন �কা�ািন অব বাংলােদশ িলিমেটডইেলি�িসিট �জনােরশন �কা�ািন অব বাংলােদশ িলিমেটডইেলি�িসিট �জনােরশন �কা�ািন অব বাংলােদশ িলিমেটডইেলি�িসিট �জনােরশন �কা�ািন অব বাংলােদশ িলিমেটডইেলি�িসিট �জনােরশন �কা�ািন অব বাংলােদশ িলিমেটড

(ইিজিসিব)(ইিজিসিব)(ইিজিসিব)(ইিজিসিব)(ইিজিসিব)

আমােদর স�েক�আমােদর স�েক� �ক��ক� িবদু�ৎেক� সমূহিবদু�ৎেক� সমূহ �কাশনা ও �িতেবদন�কাশনা ও �িতেবদন ��াপন/িব�ি���াপন/িব�ি� ডাউনেলাডডাউনেলাড অন�ান�অন�ান� �যাগােযাগ�যাগােযাগ

http://www.bangladesh.gov.bd/
https://egcb.gov.bd/
https://egcb.gov.bd/
https://egcb.gov.bd/
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িসি�রগ� ২x১২০ �মঃওঃ িপিপিপ 
 
অিভেযাগ িন�ি� কম�কত�া:

কম�কত�ার নাম এ, �ক, এম, �মা�ািফজুর রহমান

পদিব �ধান �েকৗশলী

�ফান +৮৮০২৭৯৬১২৮৩, +৮৮০১৭১৩০৪৯৩৪১

ই-�মইল mostafizur.rahaman@egcb.com.bd

ওেয়বসাইট www.egcb.gov.bd

কায�ালয় িসি�রগ� ২x১২০ �মঃওঃ িপিপিপ

 
আিপল কম�কত�া

কম�কত�ার নাম জনাব �মাঃ নাজমুল আলম

পদিব িনব�াহী পিরচালক (িপঅ�া�িড), ইিজিসিব িলঃ

�ফান ৫৫১৩৮৬৩২,+৮৮০১৫৫৭৩৫৯৭৭৭

ই-�মইল nazmul.alam@egcb.com.bd

ওেয়বসাইট www.egcb.gov.bd

কায�ালয় ইিজিসিব কেপ�ােরট অিফস, ঢাকা

 

িসি�রগ� ৩৩৫ �মঃওঃ িসিসিপিপ (কিমিট)
অিভেযাগ িন�ি� কম�কত�া:

কম�কত�ার নাম জনাব �মাঃ সাইফুল ইসলাম

পদিব ত�াবধায়ক �েকৗশলী (সংর�ণ) 

�ফান +৮৮-০২-৫৫১৩৮৬৩৩, ০১৭৩০৩৫৯৫৩২

ই-�মইল siful.islam@egcb.com.bd

ওেয়বসাইট www.egcb.gov.bd

কায�ালয় িসি�রগ� ৩৩৫ �মঃওঃ িসিসিপিপ

 
আিপল কম�কত�া

কম�কত�ার নাম জনাব �মাঃ নাজমুল আলম

পদিব িনব�াহী পিরচালক (িপঅ�া�িড), ইিজিসিব িলঃ

�ফান ৫৫১৩৮৬৩২,+৮৮০১৫৫৭৩৫৯৭৭৭

ই-�মইল nazmul.alam@egcb.com.bd

ওেয়বসাইট www.egcb.gov.bd

কায�ালয় ইিজিসিব কেপ�ােরট অিফস, ঢাকা

 

এস এম এনামুল কিবর

অিতির� সিচব (সম�য়)
িবদু�ৎ িবভাগ

িবদু�ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয়

অিফস �ধান

�মজর �জনােরল মঈন উি�ন
(অবঃ)

ব�ব�াপনা পিরচালক, ইিজিসিব  
িব�ািরত

IMS certificate

 

অভ��রীণ ই-�সবাসমূহ

পুরাতন ওেয়বসাইট

এম�য়ী লগইন

ওেয়ব �মইল

�সালার এনািজ� (�নট িমটািরং)
ক�ালকুেলটর ফর ি�ন বাংলােদশ

https://egcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/egcb.portal.gov.bd/page/ce9ea77f_8998_4355_b761_15b76d9a90d1/2022-10-19-02-57-e3780ddd19bd75b4c9a2b4af416463eb.pdf
https://egcb.portal.gov.bd/site/office_head/c7605adf-aeb9-4776-80f5-080090b30310
https://www.mygov.bd/serviceByOffice/?agent=np&domain=egcb.gov.bd
http://old.egcb.com.bd/
http://notice.egcb.com.bd/
https://webmail.egcb.com.bd/
https://dpdc.org.bd/site/calculator/index.php
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হিরপুর ৪১২ �মঃওঃ িসিসিপিপ (কিমিট)
অিভেযাগ িন�ি� কম�কত�াঃ
 

কম�কত�ার নাম   জনাব �মাঃ কাম��ামান 

পদবী   �ধান �েকৗশলী

�ফান ০২-৫৫১৩৮৬৩৩-৩৭

�মাবাইল ০১৭১৬৫৫৪১৭৯

ই-�মইল kamruzzaman@egcb.com.bd

ওেয়বসাইট www.egcb.com.bd

কায�ালয়  হিরপুর ৪১২ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল িবদু�ৎ �ক�

 
আিপল কম�কত�াঃ
 

কম�কত�ার নাম   জনাব �মাঃ নাজমুল আলম

পদবী   িনব�াহী পিরচালক (িপঅ�া�িড)

�ফান ০২-৫৫১৩৮৬৩২

�মাবাইল +৮৮০১৫৫৭৩৫৯৭৭৭

ই-�মইল nazmul.alam@egcb.com.bd

ওেয়বসাইট www.egcb.com.bd

কায�ালয় ইিজিসিব কেপ�ােরট অিফস, ঢাকা

সকল

�ক�ীয় ই-�সবা

��ত�পূন� িল� সমূহ

জাতীয় সংগীত

জ�ির হটলাইন

0:000:00 / 3:00/ 3:00

https://bangladesh.gov.bd/site/view/all_eservices_in_bangladesh/
https://egcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/egcb.portal.gov.bd/page/ce9ea77f_8998_4355_b761_15b76d9a90d1/2022-10-19-03-02-3c54d99c789b1ea140576364fe64f18a.pdf
https://egcb.gov.bd/site/view/internal_eservices
https://egcb.gov.bd/sites/default/files/files/admin.portal.gov.bd/files/54cf01df_3190_46b5_84a6_74b08e6bd856/2022-09-05-08-19-eb2ff7e920a6c2cefd2f48e2727466b3.pdf








ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ
(ইিজিসিব) িলঃ 

িব ৎ িবভাগ, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়
ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ) এর দ র 

ইউিনক হাই স, ১১৭ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ,
ঢাকা-১২১৭

ওেয়বঃ www.egcb.gov.bd

ারক ন র: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০৪.১৭.০০৩.২২.২৮৮০ তািরখ: 
২৯ িডেস র ২০২২

১৪ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় ইিজ িসিবইিজ িসিব   িলঃিলঃ  এরএর  “ “অিভেযাগঅিভেযাগ   িতকারিতকার   ব াব া   সং াসং া   কমকম--পিরক নাপিরক না ,  ,  ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩” ” এরএর
আওতায়আওতায়  অিভেযাগঅিভেযাগ   িন িিন ি   সং াসং া   িডেস রিডেস র --২২২২   মােসরমােসর   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

মেহাদয়

ইিজিসিব িলঃ এর ২০২২-২৩ অথবছেরর জ  স ািদত “বািষক কমস াদন ি ” এর আওতায় “অিভেযাগ িতকার
ব া সং া  কমপিরক না, ২০২২-২০২৩” এর ১.৩ নং চেক উে িখত ল মা া অ যায়ী অিভেযাগ িন ি  সং া

িডেস র-২২ মােসর িতেবদন মানকসহ মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ
করা হেলা।

২৯-১২-২০২২

সিচব
সিচেবর দ র
িব ৎ িবভাগ 

মজর জনােরল মঈন উি ন (অবঃ)
ব াপনা পিরচালক

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব (অিতির  দািয় ), শাসন ও কমস াদন ব াপনা অ িবভাগ, িব ৎ িবভাগ

ারক ন র: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০৪.১৭.০০৩.২২.২৮৮০/১(৭) তািরখ: ১৪ পৗষ ১৪২৯
২৯ িডেস র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িনবাহী পিরচালক (িপএ িড), িনবাহী পিরচালক (িপএ িড) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব
বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
২) িনবাহী পিরচালক ( শাসন ও অথ) (অিতির  দািয় ), িনবাহী পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর দ র,
ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
৩) িনবাহী পিরচালক(ওএ এম), িনবাহী পিরচালক (ওএ এম) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব
বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

. ১



৪) জনােরল ােনজার (এইচআরএম), জনােরল ােনজার (এইচআর) এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন
কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
৫) ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ), ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন
কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
৬) িসে ম এনািল , ত  ি  শাখা, িব ৎ িবভাগ
৭) অিফস সহকারী ( ডসপাচ), উপ- ব াপক ( শাসন)_কেপােরট অিফস এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন
কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

২৯-১২-২০২২
মাঃ রজওয়ান-উল-ইসলাম 
িনবাহী েকৗশলী (আইিস )

. ২



অিভেযাগ িতকার ব া

ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ িলিমেটড (ইিজিসিব)
অিভেযাগ িতকার সং া  মািসক িতেবদন

িড েস রিড েস র -- ২ ০ ২ ২২ ০ ২ ২

িব ৎ িবভােগর সােথ ইিজিসিব িলঃ এর ২০২২-২০২৩ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (APA)
এর আওতায় অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কমপিরক না ২০২২-২০২৩ এর ১.. ৩ নং চেক
অিভেযাগ  িন ি  সং া  মািসক িতেবদন ঊ তন ক প  বরাবর রণ করার
িবষেয় ল মা া রেয়েছ। উ  ল মা ার আওতায় ইিজিসিব িলঃ এর িডেস র-২০২২ ইং মােস অনলাইন
এবং অফলাইেন া  অিভেযাগ িন ি  সং া  িতেবদেনর সারসংে প মানকসহ িনে  উে খ করা
হেলাঃ

অিভেযাগ িতকােরর সারসংে প

িবেবচ  মােস া  অিভেযােগর সং া
ববত

মােসর
জর

মাট
অিভেযাগ

অ
দ ের
হীত

িবেবচ
মােস

িন ি ত
অিভেযাগ

চলমান অিভেযাগ
অিভেযাগ
িন ি র
হার (%)

মওেয়বসাইেটর
মা েম

চিলত
প িতেত

েণািদতভােব
হীত

িনধািরত
সময়

অিত া
হয়িন

িনধািরত
সময়

অিত া
হেয়েছ

(ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) (চ) (ছ) (জ) (ঝ) (ঞ) (ট)

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কান
কােরর

অিভেযাগ
পাওয়া

যায় নাই

২৯-১২-২০২২ ১৫:৪:৬
মাঃ ন াজ ল আলম

িনব াহ ী পিরচালক (িপএ িড ), িনব াহ ী
পিরচালক (িপএ িড ) এর  দ র

ইেলি িস  জনােরশন কা ান ী অব  ব াংলােদশ
িলঃ (ই িজিসিব )
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ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ
(ইিজিসিব) িলঃ 

িব ৎ িবভাগ, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়
ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ) এর দ র 

ইউিনক হাই স, ১১৭ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ,
ঢাকা-১২১৭

ওেয়বঃ www.egcb.gov.bd

ারক ন র: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০৪.১৭.০০৩.২২.২৬০২ তািরখ: 
৩০ নেভ র ২০২২

১৫ অ হাযণ় ১৪২৯

িবষয:় ইিজ িসিবইিজ িসিব   িলঃিলঃ  এরএর  “ “অিভেযাগঅিভেযাগ   িতকারিতকার   ব াব া   সং াসং া   কমকম--পিরক নাপিরক না ,  ,  ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩” ” এরএর
আওতায়আওতায়  অিভেযাগঅিভেযাগ   িন িিন ি   সং াসং া   নেভ রনেভ র --২২২২   মােসরমােসর   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

মেহাদয়

ইিজিসিব িলঃ এর ২০২২-২৩ অথবছেরর জ  স ািদত “বািষক কমস াদন ি ” এর আওতায় “অিভেযাগ িতকার
ব া সং া  কমপিরক না, ২০২২-২০২৩” এর ১.৩ নং চেক উে িখত ল মা া অ যায়ী অিভেযাগ িন ি  সং া

নেভ র-২২ মােসর িতেবদন মানকসহ মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা
হেলা।

১-১২-২০২২

সিচব
সিচেবর দ র
িব ৎ িবভাগ 

মজর জনােরল মঈন উি ন (অবঃ)
ব াপনা পিরচালক

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব (অিতির  দািয় ), শাসন ও কমস াদন ব াপনা অ িবভাগ, িব ৎ িবভাগ

ারক ন র: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০৪.১৭.০০৩.২২.২৬০২/১(৭) তািরখ: ১৫ অ হাযণ় ১৪২৯
৩০ নেভ র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িনবাহী পিরচালক (িপএ িড), িনবাহী পিরচালক (িপএ িড) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব
বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
২) িনবাহী পিরচালক ( শাসন ও অথ) (অিতির  দািয় ), িনবাহী পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর দ র,
ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
৩) িনবাহী পিরচালক(ওএ এম), িনবাহী পিরচালক (ওএ এম) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব
বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

. ১



৪) জনােরল ােনজার (এইচআরএম), জনােরল ােনজার (এইচআর) এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন
কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
৫) ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ), ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন
কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
৬) িসে ম এনািল , ত  ি  শাখা, িব ৎ িবভাগ
৭) অিফস সহকারী ( ডসপাচ), উপ- ব াপক ( শাসন)_কেপােরট অিফস এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন
কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

১-১২-২০২২
মাঃ রজওয়ান-উল-ইসলাম 
িনবাহী েকৗশলী (আইিস )

. ২



অিভেযাগ িতকার ব া

ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ িলিমেটড (ইিজিসিব)
অিভেযাগ িতকার সং া  মািসক িতেবদন

ন েভ রন েভ র -- ২ ০ ২ ২২ ০ ২ ২

িব ৎ িবভােগর সােথ ইিজিসিব িলঃ এর ২০২২-২০২৩ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (APA)
এর আওতায় অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কমপিরক না ২০২২-২০২৩ এর ১.. ৩ নং চেক
অিভেযাগ  িন ি  সং া  মািসক িতেবদন ঊ তন ক প  বরাবর রণ করার
িবষেয় ল মা া রেয়েছ। উ  ল মা ার আওতায় ইিজিসিব িলঃ এর নেভ র-২০২২ ইং মােস অনলাইন
এবং অফলাইেন া  অিভেযাগ িন ি  সং া  িতেবদেনর সারসংে প মানকসহ িনে  উে খ করা
হেলাঃ

অিভেযাগ িতকােরর সারসংে প

িবেবচ  মােস া  অিভেযােগর সং া
ববত

মােসর
জর

মাট
অিভেযাগ

অ
দ ের
হীত

িবেবচ
মােস

িন ি ত
অিভেযাগ

চলমান অিভেযাগ
অিভেযাগ
িন ি র
হার (%)

মওেয়বসাইেটর
মা েম

চিলত
প িতেত

েণািদতভােব
হীত

িনধািরত
সময়

অিত া
হয়িন

িনধািরত
সময়

অিত া
হেয়েছ

(ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) (চ) (ছ) (জ) (ঝ) (ঞ) (ট)

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কান
কােরর

অিভেযাগ
পাওয়া

যায় নাই

৩০-১১-২০২২ ১৫:১৯:৩৮
মাঃ ন াজ ল আলম

িনব াহ ী পিরচালক (িপএ িড ), িনব াহ ী
পিরচালক (িপএ িড ) এর  দ র

ইেলি িস  জনােরশন কা ান ী অব  ব াংলােদশ
িলঃ (ই িজিসিব )

. ১





ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ
(ইিজিসিব) িলঃ 

িব ৎ িবভাগ, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়
ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ) এর দ র 

ইউিনক হাই স, ১১৭ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ,
ঢাকা-১২১৭

ওেয়বঃ www.egcb.gov.bd

ারক ন র: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০৪.১৭.০০৩.২২.২৩৪২ তািরখ: 
৩১ অে াবর ২০২২

১৫ কািতক ১৪২৯

িবষয:় ইিজ িসিবইিজ িসিব   িলঃিলঃ  এরএর  “ “অিভেযাগঅিভেযাগ   িতকারিতকার   ব াব া   সং াসং া   কমকম--পিরক নাপিরক না ,  ,  ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩” ” এরএর
আওতায়আওতায়  অিভেযাগঅিভেযাগ   িন িিন ি   সং াসং া   অে াবরঅে াবর --২২২২   মােসরমােসর   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

মেহাদয়

ইিজিসিব িলঃ এর ২০২২-২৩ অথবছেরর জ  স ািদত “বািষক কমস াদন ি ” এর আওতায় “অিভেযাগ িতকার
ব া সং া  কমপিরক না, ২০২২-২০২৩” এর ১.৩ নং চেক উে িখত ল মা া অ যায়ী অিভেযাগ িন ি  সং া

অে াবর-২২ মােসর িতেবদন মানকসহ মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ
করা হেলা।

২-১১-২০২২

সিচব
সিচেবর দ র
িব ৎ িবভাগ 

মজর জনােরল মঈন উি ন (অবঃ)
ব াপনা পিরচালক

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব (অিতির  দািয় ), শাসন ও কমস াদন ব াপনা অ িবভাগ, িব ৎ িবভাগ

ারক ন র: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০৪.১৭.০০৩.২২.২৩৪২/১(৬) তািরখ: ১৫ কািতক ১৪২৯
৩১ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িনবাহী পিরচালক ( শাসন ও অথ) (অিতির  দািয় ), িনবাহী পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর দ র,
ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
২) িনবাহী পিরচালক(ওএ এম), িনবাহী পিরচালক (ওএ এম) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব
বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
৩) জনােরল ােনজার (এইচআরএম), জনােরল ােনজার (এইচআর) এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন
কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

. ১



৪) ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ), ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন
কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
৫) িসে ম এনািল , ত  ি  শাখা, িব ৎ িবভাগ
৬) অিফস সহকারী ( ডসপাচ), উপ- ব াপক ( শাসন)_কেপােরট অিফস এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন
কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

২-১১-২০২২
মাঃ নাজ ল আলম 

িনবাহী পিরচালক (িপএ িড) এবং
“ইিজিসিব’র অিভেযাগ িতকার কমপিরক না

বা বায়ন” কিম র আহবায়ক।
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অিভেযাগ িতকার ব া

ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ িলিমেটড (ইিজিসিব)
অিভেযাগ িতকার সং া  মািসক িতেবদন

অ ে াব রঅ ে াব র -- ২ ০ ২ ২২ ০ ২ ২

িব ৎ িবভােগর সােথ ইিজিসিব িলঃ এর ২০২২-২০২৩ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (APA)
এর আওতায় অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কমপিরক না ২০২২-২০২৩ এর ১.. ৩ নং চেক
অিভেযাগ  িন ি  সং া  মািসক িতেবদন ঊ তন ক প  বরাবর রণ করার
িবষেয় ল মা া রেয়েছ। উ  ল মা ার আওতায় ইিজিসিব িলঃ এর অে াবর-২০২২ ইং মােস অনলাইন
এবং অফলাইেন া  অিভেযাগ িন ি  সং া  িতেবদেনর সারসংে প মানকসহ িনে  উে খ করা
হেলাঃ

অিভেযাগ িতকােরর সারসংে প

িবেবচ  মােস া  অিভেযােগর সং া
ববত  

মােসর 
জর

মাট 
অিভেযাগ

অ  
দ ের 
হীত

িবেবচ  
মােস 

িন ি ত 
অিভেযাগ

চলমান অিভেযাগ
অিভেযাগ 
িন ি র 
হার (%)

মওেয়বসাইেটর 
মা েম

চিলত 
প িতেত

েণািদতভােব 
হীত

িনধািরত 
সময় 

অিত া  
হয়িন

িনধািরত 
সময় 

অিত া  
হেয়েছ

(ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) (চ) (ছ) (জ) (ঝ) (ঞ) (ট)

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কান 
কােরর 

অিভেযাগ 
পাওয়া 

যায় নাই

১-১১-২০২২ ৯:১২:১৭
মাঃ ন াজ ল আলম

িনব াহ ী পিরচালক (িপএ িড ), িনব াহ ী
পিরচালক (িপএ িড ) এর  দ র

ইেলি িস  জনােরশন কা ান ী অব  ব াংলােদশ
িলঃ (ই িজিসিব )
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ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ

(ইিজিসিব) িলঃ 

ইউিনক হাই স, ১১৭ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ,

ঢাকা-১২১৭

ন র: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০১.০৯.২৩৯.১৬.২৬৫৫ তািরখ: 

০৭ িডেস র ২০২২

২২ অ হাযণ় ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

..   আইিডআইিড
নংনং

ন ামন াম,  ,  পদবীপদবী  ওও  দ রদ র

কেপ ােরটকেপ ােরট  অিফসঅিফস

১ 2007 জনাব এ. ক. এম. মন র কািদর, িনবাহীপিরচালক (ওএ এম), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব।

২ 2009 জনাব ই াহীম আহমদ শাফী আল মাহতাদ, ধান েকৗশলী (িপএ িড), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব,
ঢাকা।

৩ 4001 জনাব হা দ ফরেদৗস ঞা, মহা ব াপক (অথ ও িহসাব), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

৪ 3002 জনাব মাঃ আ  হনা ফয় ল হক, মহা ব াপক (এইচআরএম), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

৫ 1101 কাজী নজ ল ইসলাম, কা ানী সিচব, কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

৬ 4006 জনাব মাঃ িন ামান, উপ-মহা ব াপক (অিডট), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব িলঃ, ঢাকা।

৭ 4007 জনাব হা দ মা র রিশদ, উপ-মহা ব াপক (িহসাব), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

৮ 2044 জনাব মাহা দ আিন র রহমান ইঁয়া, ত াবধায়ক েকৗশলী ( িকউরেম ), কেপােরট অিফস,
ইিজিসিব িলঃ, ঢাকা।

৯ 4013 জনাব মাঃ আ  হািনফ আ াদ, উপ-মহা ব াপক (অথ), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

১০ 2006 ড. কাজী হ দ মা ন কবীর, উপ-মহা ব াপক (এইচএসইিকউ), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব,
ঢাকা।

১১ 8001 জনাব মাহা দ রােশ ামান খান, ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব
িলঃ, ঢাকা।

১২ 3003 জনাব এস. এম. আিত র রহমান, উপ-মহা ব াপক (এইচআরএম), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব
িলঃ, ঢাকা।

১৩ 2013 জনাব মাঃ হাসান জািহ ল ইসলাম, িনবাহী েকৗশলী ( িকউরেম ), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব,
ঢাকা।

১৪ 2017 জনাব মহিস ল হক সািকফ, িনবাহী েকৗশলী ( ব াপনা পিরচালক এর দ ের সং ), কেপােরট
অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

১৫ 4005 জনাব আব ল কােদর, ব াপক (িহসাব), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

ইিজিসিবেত অিভেযাগ িতকার বা বায়েনর লে  আগামী ০৮/১২/২০২২ তািরখ সকাল ৯:৩০ টা থেক র ০১:০০ টা

পয  কেপােরট অিফেসর কনফাের  েম এবং অনলাইেন ‘‘অিভেযাগ িতকার কমপিরক না বা বায়ন” শীষক ১

িশ ণ অ ি ত হেব। উ  িশ েণ িরেসাস পারসন িহেসেব জনাব মাঃ নাজ ল আলম, িনবাহী পিরচালক (িপএ িড)

এবং জনাব মাঃ রজওয়ান-উল-ইসলাম, িনবাহী েকৗশলী (আইিস ) উপি ত থাকেবন। উ  িশ েণ ইিজিসিব’র

িনেমা  কমকতাগণ অংশ হণ করেবন:
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১৬ 4008 জনাব এস. এম. সাম র রহমান, ব াপক (অিডট), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব িলঃ, ঢাকা।

১৭ 4011 খঃ জািমল হােসন, ব াপক (অথ), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

১৮ 3006 জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম, ব াপক ( শাসন), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব িলঃ, ঢাকা।

১৯ 3007 জনাব গািব  মার ঘাষ, ব াপক (এইচআরএম), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

২০ 2070 জনাব শারিমন আ ার, উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (িপএ িড), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

২১ 3008 জনাব তাওিহ ল ইসলাম, উপ- ব াপক (এইচআরএম), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

২২ 4012 জনাব মাঃ আ ল হােসন, উপ- ব াপক (িহসাব), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

২৩ 7002 িমেসস আেয়শা বগম, উপ- ব াপক (অথ), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

২৪ 2115 জনাব তৗিহ র রহমান খান, উপ-িবভাগীয় েকৗশলী ( িকউরেম ), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব,
ঢাকা।

২৫ 3011 জনাব মাঃ জািম র রহমান, উপ- ব াপক (এইচআরএম) ( কা ানী সিচেবর দ ের সং ),
কেপােরট অিফস, ইিজিসিব িলঃ, ঢাকা।

২৬ 8003 জনাব মাঃ আির ামান, সহকারী েকৗশলী (আইিস ), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব িলঃ, ঢাকা

২৭ 2143 জনাব জাহীন-ইবেন-আেবদীন, সহকারী ব াপক (এইচএসইিকউ), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব
িলঃ, ঢাকা।

২৮ 2158 জনাব মাঃ রািক ল হাসান, সহকারী েকৗশলী (িপএ িড), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

২৯ 4018 জনাব মাঃ রােসল িময়া, সহকারী ব াপক (অথ), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

৩০ 1103 জনাব নামান হােসন, সহকারী ব াপক (িল াল), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব িলঃ, ঢাকা।

৩১ 6003 জনাব মৗ সী পত, িনয়র সহকারী ব াপক (এইচআরএম), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব িলঃ, ঢাকা।

৩২ 6004 জনাব আিমরা খ কার, িনয়র সহকারী ব াপক (এইচআরএম), কেপােরট অিফস, ইিজিসিব, ঢাকা।

িসি রগিসি রগ   ২২××১২০১২০   মঃওঃমঃওঃ   িপ িপ িপিপ িপ িপ ,  ,  ন ারায়ণগন ারায়ণগ

৩৩  2008 জনাব এ. ক. এম. মা ািফ র রহমান, ধান েকৗশলী, িসি রগ  ২×১২০ মঃওঃ িপিপিপ,
ইিজিসিব, িসি রগ , নারায়ণগ ।

৩৪ 2110 জনাব মাঃ নাজ ল হাসান, ত াবধায়ক েকৗশলী (সংর ণ), িসি রগ  ২×১২০ মঃওঃ িপিপিপ,
নারায়ণগ ।

৩৫ 2035 জনাব মাঃ মা দ আলম, িনবাহী েকৗশলী (আইঅ া িস), িসি রগ  ২×১২০ মঃওঃ িপিপিপ,
নারায়ণগ ।

৩৬ 2038 জনাব মা: শাহাদাত হােসন, িনবাহী েকৗশলী (পিরচালন), িসি রগ  ২×১২০ মঃওঃ িপিপিপ,
নারায়ণগ ।

৩৭ 7702 জনাব মাঃ আিন ল আলম, ব াপক (িহসাব), িসি রগ  ২×১২০ মঃওঃ িপিপিপ, নারায়ণগ ।

৩৮ 2058 জনাব মাঃ নাঈম আশরাফ িনবাহী েকৗশলী (যাি ক), িসি রগ  ২×১২০ মঃওঃ িপিপিপ,
নারায়ণগ ।

৩৯ 3009 জনাব শাম ে াহা বরকতউ াহ উপ ব াপক ( শাসন), িসি রগ  ২×১২০ মঃওঃ িপিপিপ,
নারায়ণগ ।

৪০ 2117 জনাব অিন  চ বত , উপিবভাগীয় েকৗশলী, িসি রগ  ২×১২০ মঃওঃ িপিপিপ, নারায়ণগ ।

৪১ 6002 জনাব মা: এনা ল হােসন, সহকারী ব াপক ( শাসন), িসি রগ  ২×১২০ মঃওঃ িপিপিপ,
নারায়ণগ ।

৪২ 7003 জনাব মাঃ রজাউল কিবর, সহকারী ব াপক (িহসাব), িসি রগ  ২×১২০ মঃওঃ িপিপিপ,
নারায়ণগ ।

৪৩ 2159 জনাব মা: আরাফা সািকব, সহকারী েকৗশলী (পিরচালন), িসি রগ  ২×১২০ মঃওঃ িপিপিপ,
নারায়ণগ ।

হির রহির র  ৪১২৪১২  মঃওঃমঃওঃ   িসিসিপ িপিসিসিপ িপ ,  ,  ন ারায়ণগন ারায়ণগ

৪৪ 2113 জনাব মাঃ কাম ামান, ধান েকৗশলী, হির র ৪১২ মঃওঃ িসিসিপিপ, নারায়ণগ ।

৪৫ 2020 জনাবেমাঃ িদলওয়ার হােসন, িনবাহী েকৗশলী (যাি ক সংর ণ), হির র ৪১২ মঃওঃ
িসিসিপিপ, নারায়ণগ ।

৪৬ 3010 জনাব মাঃ আ ল কিরম, ব াপক (এইচআর),  হির র ৪১২ মঃওঃ িসিসিপিপ, নারায়ণগ ।

৪৭ 2101 জনাব তারক দাস, উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (যাি ক সংর ণ), হির র ৪১২ মঃওঃ িসিসিপিপ,
নারায়ণগ ।
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৪৮ 2122 জনাব আ ল গ র, উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (তিড়ৎ সংর ণ), হির র ৪১২ মঃওঃ িসিসিপিপ,
নারায়ণগ ।

৪৯ 3016 জনাব হািব র রহমান, সহকারী ব াপক (এইচআর), হির র ৪১২ মঃওঃ িসিসিপিপ, নারায়ণগ ।

৫০ 10002 জনাব মাঃ মাদাি র রহমান, ার অিফসার, হির র ৪১২ মঃওঃ িসিসিপিপ, নারায়ণগ ।

িসি রগিসি রগ   ৩৩৫৩৩৫   মঃওঃমঃওঃ   িসিসিপ িপিসিসিপ িপ ,  ,  ন ারায়ণগন ারায়ণগ

৫১  2087 মীর মাঃ িজ াত আলী, ধান েকৗশলী, িসি রগ  ৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ, িসি রগ , নারায়ণগ ।

৫২ 3005 জনাব এইচ, এম সাই ল ইসলাম, ব াপক (এইচআর), িসি রগ  ৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ,
নারায়ণগ ।

৫৩ 2022 জনাব মাহা দ ের আলম িসি কী, িনবাহী েকৗশলী (পিরচালন), িসি রগ  ৩৩৫ মঃওঃ
িসিসিপিপ, নারায়ণগ ।

৫৪ 2025 জনাব  এ. ক.এম. ওয়ািহ ামান, ব াপক (িহসাব), িসি রগ  ৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ,
নারায়ণগ ।

৫৫ 2052 জনাব কাজী ফা ক ওমর, িনবাহী েকৗশলী (পব), িসি রগ  ৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ, নারায়ণগ ।

৫৬ 4010 জনাব মাঃ েয়ল রানা, উপ- ব াপক (িহসাব), িসি রগ  ৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ, নারায়ণগ ।

৫৭ 2071 জনাব আলমীর হাসান, উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, িসি রগ  ৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ, নারায়ণগ ।

৫৮ 2161 জনাব িবএমএসআর আিলফ, সহকারী েকৗশলী, িসি রগ  ৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ, নারায়ণগ ।

৫৯ 3012 জনাব সা াম হােসন, সহকারী ব াপক (এইচআর/ শাসন), িসি রগ  ৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ,
নারায়ণগ ।

৬০ 5048 জনাব িব াল হােসন, উপ-সহকারী েকৗশলী, িসি রগ  ৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ, নারায়ণগ ।

৬১ 5066 জনাব জা া ন নাহার শফা, উপ-সহকারী েকৗশলী, িসি রগ  ৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ, নারায়ণগ ।

২। কেপােরট অিফেসর িশ ণাথ গণেক সশরীের এবং িব ৎ কে র িশ ণাথ গণেক অনলাইেন সং  থাকার জ

অ েরাধ করা হেলা।

Zoom Id & Passcode:Zoom Id & Passcode:

Meeting ID: 818 0732 8285

Passcode: 123456

৩। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

৭-১২-২০ ২২

এস এম আিত র রহমান

উপ-মহা ব াপক(এইচআরএম)

ফান: 02-55138633-36

ফ া : 02-55138637
ইেমইল: info@egcb.com.bd

ন র: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০১.০৯.২৩৯.১৬.২৬৫৫/১(১৯) তািরখ: 
২২ অ হাযণ় ১৪২৯

০৭ িডেস র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার িভি েত নয়) : 

১) ব াপনা পিরচালক, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
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২) িনবাহী পিরচালক ( শাসন ও অথ) (অিতির  দািয় ), িনবাহী পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর দ র, ইেলি িস

জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

৩) িনবাহী পিরচালক (িপএ িড), িনবাহী পিরচালক (িপএ িড) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব

বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

৪) িনবাহী পিরচালক(ওএ এম), িনবাহী পিরচালক (ওএ এম) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব

বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

৫) ধান েকৗশলী, ধান েকৗশলী (৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব

বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

৬) ধান েকৗশলী, ধান েকৗশলী (৪১২ মঃওঃ িসিসিপিপ) এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব

বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

৭) ধান েকৗশলী, ধান েকৗশলী (২x১২০ মঃওঃ িপিপিপ) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব

বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

৮) জনােরল ােনজার (অথও িহসাব), জনােরল ােনজার (অথ ও িহসাব) এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন

কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

৯) উপ-মহা ব াপক (িহসাব), উপ-মহা ব াপক (িহসাব) এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ

িলঃ (ইিজিসিব)

১০) ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ), ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী

অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব) [ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ]

১১) ব াপক , ব াপক (এইচ.আর)_৪১২ মঃওঃ িসিসিপিপ এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব

বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

১২) ব াপক (িহসাব), ব াপক (িহসাব)_কেপােরট অিফস এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব

বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

১৩) ব াপক (িহসাব), ব াপক (িহসাব)_৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব

বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

১৪) ব াপক (এইচ.আর), ব াপক (এইচ.আর)_৩৩৫ মঃওঃ িসিসিপিপ এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী

অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

১৫) ব াপক , ব াপক (িহসাব)_৪১২ মঃওঃ িসিসিপিপ এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ

িলঃ (ইিজিসিব)

১৬) ব াপক , ব াপক (িহসাব)_২x১২০ মঃওঃ িপিপিপ-এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব

বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

১৭) ব াপক ( শাসন) (অিতির  দািয় ), ধান েকৗশলী (২x১২০ মঃওঃ িপিপিপ) এর দ র, ইেলি িস

জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

১৮) িনয়র সহকারী ব াপক , উপ- ব াপক (িহসাব)_কেপােরট অিফস এর দ র , ইেলি িস  জনােরশন

কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)

১৯) জনাব...................................................................................................................................।

৭-১২-২০ ২২

তাওিহ ল ইসলাম

উপ- ব াপক (এইচআর)
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TRAINING RECORD

Tbaining on : ffi't ae'+f* v'{etfr+mt <ts<tm' fr{sr affi
Date z 0fuL2t2022

OF-HRD-06

FaCilitatOf: 5) q-ff{ o're {lqT{ slq"{, fi<tfr "rfu--{r
(PtesG), iefrfr G"c, DlTl r

qy w+R flts Gqs${-U"{-iq-"fiq, frfA Arfr.fft
(qlifrF), qcffiqft-q, iefrRfra, u1-q11

Duration : From: 09:30 a.m.

To : 01:00 p.m.

Sl. No. Name of the Participanl Designation e
Office

Signahrre

<rcftleB qTnr{

q-ff<,{. co. qq. {-{qr s-tfrf,, F-,irA ffiffirc (sqsqs), +-cffi
qfr-{, t&fiRl

a w+r< ffiq qtq:m *ft qrq cRsm, s{r{ ffi"tft (Ftqv&),

+-cffiqfrq, Qfkffi, utotr

q-+t< TqtTq cr-{rh:{ y,$1, qqkm$to 1vd .g Rxk;, +rffi
qfr-{, Qfrffi,61-E11

',f1rr\ g|4V
8 Q-41-4 6q1' qE 6{{r Tnqq qs, {qRr{Et'fo (e?pqr{eq), T-dlc{E

qfr-{, t&frR, ulolt tu
a +tsfr nq-{E irqlq, csr-'ffft cF<, s(m qfr-{, t&ffi, urot I

rL ffift 6q1o filutltt, E t-Tqr<l-{qt lo
qfr-{, ffifrRfra, u1-E11

gr&b;,n-cffi g
1 q-{R TqlTq rlT{-{ 1fifq, $q-Iqf<r{qt"l-o (ftqtg, orffi qfr-{,

Q&ffi, ul+lr

b q-{lir fllql'Tn q1l{Tn {q{f{ EQrt, qqFr{ln-r ffi-rfr
(dftE-{crt), qcffiqft'{, ffifrRfra, o1E11

q,,
b qTl"r ffits qt1 qlFr qIs[T, $"r-TqF]-{qf"lo (qd), oc"irr<E qft'{,

i&frR, utol"r Wd*x?
5o v. olq 1<TT E{III s.ft{, $a-q-qsaqPrr (etu.q{tfrq,

+rffiqfr-{, t&ffi, ut,otr ^q,1clt
q-{=r flH":II rTrqTqtq.t4 {Fr, sqR{lTT arfr*lfr (qRffi),
<'rffi qfr-{, nefrfr fre, fi<FIr

l. *lnyy*.w

)\ q*{f{ ,{q. q{. qle-fr {qrF[, S"f-:q-q@"1-o

(qip-qt-{qT, rc-c4r{E qfr-{, eCfrfr frc, trrsTr \4Y;',e,"--
5s qrtl fl.ta +qF qlRT{ imtr, fr-da erfr,rft (3ft8<-cq6),

qcffiqfr-{, Qfr-ffi, q-q-11
\-J,

o lo-t:r-{ }6L\--
)8 q-qR qqfrfl {o qtl?+, fr-{fA ffi,"|ft Fmqli:rt e1frfl-qr q1

ls6{ q(Ttr), qcffi qfr-{, t&ffi, uFptr

5C q-{f{ qf{T{ T'fcrfl, <lTql'fs (Rq]g, qc{fr<D sfr-{, {&ffi,
trFFlt

sA*l*'
/ n*frffi;"r-



I oF+{Rp-o6l

Sl. No. Name of the Participant, Designation e
Office

Signahrre

5\b q-d-f{ .qq. q{. qIT{< {qrF[, <rq$ rs (qED, pc{lc<B gf{'{,

ffifrRfre, urElr

51 clc qlft-{ 6qfpF[, <r+qti-r (qd), +-cffiqfr-{, t&ffi, ul+]-l

-+*- .,-{z->--
5b" qqR cta HRR{ EIfllT, <r{qPl-s (S{pr{), +rffi qfr-{,

nefrRfra, u1-p-11 B tl''"
5b q-ff<r 6rfik{ TiTRI C<|{, <l-{$"fr (eip-qT{,qq), rIffi qft-{,

i&ffi, olotr
q{[.vv

\o q-dr< {ffi{ qI@E[, E r-fuftT arfr.fft lPtevGy, o-cffi
qfr-{, ?fkffi, ur+l'r

'Wtr'L1*
Q5 q-+n q.gRTq lInFr, E"f-<r+qPfs (€ffi1qq), ocfir<B qft-{,

i&ffi, urotr &fu(ts,zttou
te e-{fq 6q' ql1q alrq{, E"f-<r<qt"fo GqRl, ocffi qfr-q,

i&ffi, ul+.ll a|eEgd-op{ ,rlzoz.L

Qs frcqq qkT"l C<{T, E t-<Kqt'|-s (qd), v-c4fr<b qfr-{, ?&frR,
trFFlt \Sn'""

Q8 qqr{ dRTn rq{r{ {lq, E"t-fisrfix ffi.|ft (dftB<'cqt),

nrffiqfr-{, Q&ffi, ulolr
=T{-q,,Lt', 

2-l L\_
qc q-{l< ffils qtFr$ Tqfl;r, E"i-<r{ql"f"{ (qi!-q't-{q0 6or'rft

qGr+{ {sm q(T@), qcffi qfr-{, nefrR fr a, uFnt t

Q\u
q-{l"r c{l's wagwnn, {qrtft arfr.ffi (qtiffi), orffiqftq,
ffifrRfra, u1-E.1

tl q-{r{ wfr-{-i<H-qf6qft-4, q-qrctft <KqPrs (e?Fertfrq,
prrirc<r qft-{, eefiR fre, wotl WrtLoLz

lb" ffifE 6qo <tfr{-{ qtfi{, q-qfi?rArfi"ft d}les&), orffi qftq,

t&ffi, ulott
a$ffi.a,,u>

tb sT-{l< Gt" ilrr{ fr'{r, {qolft <Fqt"rr (qqf), +-c4rc<B qfr-{,

i&-frR, urotr w{.
9o q-{r<r (tr,lstl;t cqlcq;t,

qfr-{, rcfiRfrc, fiTtl
{-qrTft <r{qPra (fruBlo, +r{rr<E

e5 q-{F d,Fft hlv, ERtr{ q-q-TTft <r<qf'f{ 1o{u-wf<ol), ocotlc<B

qfr-{, ffifrRfre, U?Ftl
,tt o*qs lt^')a;t

az t t2t22-
sQ q-{l< qrfi-{r qq-ok[, Efixr qq: <r{E['ro (,{ip-qt(eq), T-cffi

qfr-{, t&ffi, ulott
t 

",bnlt<lr-tra-



lop+rno-.06-]

S1. No. Name of the PartiCi
Office

Signahrre

tl"a. r6amvwf?cryrt o,r,Vr ? 
oi*',7t,rx 

ra r r-lt u's c'Js) h

a



Meeting lD Topic Start Time End Time Duration
(Minutesl

Participants

81807328285

<rg?nfl;[

L2l08/2022

9:20:04 AM

tzlo8l2022

L2:37:37 PM

198 t7s

Name (Original Name) User Email Total

Duration
(Minutes)

Guest

A.K.M. Mostafizur Rahaman 53 Yes

A.l(.M. Mostafizur Rahaman# Chief

Engineer# EGCB L29 Yes

Abdul Gafur# SDE(EMD)# 412MW L92 Yes

Admin/HR# Siddhirganj 335MW CCpp 57 Yes

AKM Wa h idu zzaman# Manager

(Accounts)# Sidd 335 MW t Yes

Almir Hasan# SDE# OP# Stddhirganj 335

MW CCPP 39 Yes

Almir Hasan#SDE Op# Slddhirganj 335

MW CCPP 133 Yes

Arafa Sakib# AE# 2x120 MW 1.87 Yes

Billal Hosen (Billal Hosen) 36 Yes

Billal Hosen# SAE_335MW#EGCB Ltd. 39 Yes

BMSR AIif 173 Yes

Dilwar Hossain# XEN# 412MW CCPP 186 Yes

EGCB Board Room (Kazi Nazrul lslam)

kazi.nazru l@egcb.co

m.bd 308 No

H.M.Saidul lslam#Manager (HR/Admin)

# Siddhirganj335 MW 198 Yes

H.M.Saidul lslam.#Manager(H R)#335

MWCCPP 131 Yes

HABTBUR RAHMAN# AM (HR)# 412 190 Yes

Jha n natu n nahar sefa(SAE#Operation

33s MW) 1.87 Yes

KAZI FARUK OMAR 100 Yes

Mamun Rashid# DGM# Accounts 1.84 Yes

Manager-Accounts# 2x120MW PPP 155 Yes

MD MASUD ALAM# XEN-EGCB 794 Yes

Md Masud Alam# XEN-|&C 194 Yes

MD. ABDUL Karim I Yes

Md. Abdul Karim# Manager(HR\#H4t2 42 Yes

Md. Abdul Karim#Manager(HR)#H412 25 Yes

Md. Anamul# AM (Admin)# 2x120MW 749 Yes

\5ilg'rtnrf



Md. Modaschhir (Store Officer# 412

ccpp) 58 Yes

Md. Modaschhir# 412 ccpp 52 Yes

Md. Modaschhir# Store Officer# 412

ccpp 59 Yes

Md. Nazmul Hasan# SE (Maint)# 2x!2O

MW PPP 193 Yes

MD.Jewel Rana# DM (A/C)# 335 MW. 158 Yes

Md.Rezaul kabir (Galaxy A01) 53 Yes

Md.Rezaul kabir# AM 47 Yes

Md.Rezaul kabir# AM (Accounts) 76 Yes

Md.Rezaul kabir# AM (Accounts)# 2x120 1 Yes

Md.Shahadat Hossain# XEN (Opn)#

2x120 MW# PPP. 188 Yes

Mir Md. Zinnat Ali CE-335 186 Yes

Mohammad Noore Alam Siddiki#

xEN(O)# 33s MW 17L Yes

Mohsinul Haque Shakif L Yes

Nayem# Xen#2x1-20 MW PPP 1.LO Yes

Nayen# Xen#2x120 MW PPP 5 Yes

Noman Hossain AM (Leeal) L42 Yes

Saddam AM 335MW CCPP (Admin/HR

Siddhirganj 335MW CCPP) 89 Yes

Shamsuddoha Barkatullah# DM# 120

MW 176 Yes

Shamsur Rahman# Manager (Audit)#

Corporate Office 151 Yes

Tarak Das (Tarak Das# SDE) 189 Yes











Meeting ID Start Time End Time Duration (Minutes)

89497724476 11-06-22 12:29 11-06-22 13:17 48

Topic Participants

GRS Meeting with EGCB Stakeholder kazi.nazrul@egcb.com.bd 16

Name (Original Name) Join Time Leave Time Duration (Minutes)

Sayed Ahammad# SDE (Proc)# EGCB 11-06-22 12:29 11-06-22 13:17 48

M.A taher 11-06-22 12:30 11-06-22 13:17 47

Sudarshan Saha# SDE (Operation)# 2x120 MW 11-06-22 12:30 11-06-22 13:17 47

Md. Rezwan-Ul-Islam (Kazi Nazrul Islam) 11-06-22 12:34 11-06-22 13:17 43

Noman Hossain AM (Legal) 11-06-22 12:34 11-06-22 13:17 43

EGCB: Md. Jaminur Rahman# Deputy Manager. 11-06-22 12:34 11-06-22 13:17 43

Goutam majhi 11-06-22 12:36 11-06-22 12:42 7

Sirajus.salekin Farhin 11-06-22 12:37 11-06-22 13:17 40

Manager Dhanmondi 11-06-22 12:42 11-06-22 13:17 36

Faruk Hossain#  AGM# JBL# Bangla Motor corporate B 11-06-22 12:42 11-06-22 13:17 35

Goutam majhi 11-06-22 12:45 11-06-22 13:17 32

shahriyer momin 11-06-22 12:45 11-06-22 13:17 32

MAHBUB#AGM#Sonali Bank.Kawran Bazar Br. Dhaka 11-06-22 12:51 11-06-22 13:04 14

Md Abul Hossain# DM-Accts.# Corp. Office 11-06-22 12:56 11-06-22 13:14 19

Almir Hasan 11-06-22 13:06 11-06-22 13:17 11

Animesh Shaha#XEN# Haripur 412 MW CCPP 11-06-22 13:13 11-06-22 13:13 1

User Email










