
শখ হািসনার উে াগ, ঘের ঘের িব ৎ

নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলিমেটড 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 &

ISO 45001:2018 Certified 
(বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােডর এক  িত ান) 

মানবস দ ও শাসন িবভাগ 
ইউ িস িবি ং ( লেভল ৩ ও ৪), ৮ পা পথ,

কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫, ফানঃ +০২-৯১৪৫২৯১,
www.nwpgcl.gov.bd

ারক ন র: ২৭.২৮.০০০০.৫০১.১৮.৬৩৩.১৯.৮৪৯ তািরখ: 
১৭ লাই ২০২২

২ াবণ ১৪২৯

িবষয:় নথনথ --ওেয়ওেয়   পাওয়ারপাওয়ার   জনােরশনজনােরশন   কা া িনকা া িন   িলিমেটডিলিমেটড --এরএর   িস েজনিস েজন   চাট ারচাট ার   এরএর   ৪থ৪থ   মা িসকমািসক
িতেবদনিতেবদন   ম ণ ালেয়ম ণ ালেয়  রণরণ   সেসে ।।

উপ  িবষেয়র বরােত নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলিমেটড এর িস েজন চাটােরর ২০২১-২২
অথবছেরর ৪থ মািসক িতেবদন (কিপ সং ) সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ
এতদসে  রণ করা হল।

সং ি ঃ বণনামেত।

১৭-৭-২০২২

সিচব
সিচেবর দ র
িব ৎ িবভাগ 

েকৗঃ এ.এম. খারেশ ল আলম
ধান িনবাহী কমকতা

ইেমইল: ceo@nwpgcl.gov.bd

. ১



 

শেখ হাসিনার উদ্যাগ, ঘদ্র ঘদ্র সিদ্যুৎ 

নর্ থ-ওদ্েস্ট পাওোর শেনাদ্রেন শ াম্পাসন স িঃ 

North-West Power Generation Company. Ltd. 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified  

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board) 
ইউটিসি ভিন, (দ্ দ্ভ  ৩ ও ৪), ০৮ পান্থপর্,  াওরানিাোর, ঢা া-১২১৫। শ ান-৯১৪৫২৯১-৯২ 

 

 

 

সিটিদ্েন চার্ থার এর ৪র্ থ ত্রৈমাসি  (এপ্রিল/২২-জুন/২২) িাস্তিােন প্রসিদ্িদন 

 

ক্রিঃ নং শিিা গ্রহণ ারী  ার্ থক্রম 

১ িসহিঃদ্িিা 

িসহিঃদ্িিা গ্রহণ ারী িংস্থা িাং াদ্দে সিদ্যুৎ উন্নেন শিার্ থ এর মূল্যিান 

মিামি Customer Satisfaction Survey  রদ্ম গ্রহণ  রা 

হদ্েদ্ে ( সপ িংযুক্ত)। 

২ অভুন্তরীণ শিিা 
সিটিদ্েন চার্ থার-এ উসিসখি িমে া  অনুর্ােী দাসেত্বপ্রাপ্ত  ম থ িথাগণ 

 র্তথ  সনর্ থাসরি শিিা প্রদান  ার্ থক্রম চালু রদ্েদ্ে।  
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জ ির 
সীিমত

ারক ন র: ২৭.২৮.০০০০.৩০৮.০৬.০০১.১৭.০৫৯ তািরখ: 
২৩ ফ যা়ির ২০২২

১০ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় Customer Satisfaction Survey Customer Satisfaction Survey ফেমফেম   মতামতমতামত   দানদান   সেসে ।।
আপনার সদয় াতােথ জানােনা যাে  য, পিরচালনা ও ব াপনায় উৎকষ সাধনসহ আ জািতক মান অজেনর মা েম
নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলিমেটড (নওপােজেকা) ইেতামে  ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 ও ISO 45001:2018 সনদ অজন কেরেছ। এ কায েমর অংশ িহেসেব নওপােজেকা'র
উৎপািদত িব েতর একমা  াহক বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড- এর বান মতামত েয়াজন।  

এমতাব ায়, অ সােথ সি েবিশত Customer Satisfaction Survey ফেম বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড-
এর বান মতামত দােনর জ  েয়াজনীয় ব া হণােথ অ েরাধ করা হেলা৷

২৪-২-২০২২

চয়ার ান
বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড

েকৗঃ এ.এম. খারেশ ল আলম
ধান িনবাহী কমকতা

ফান: ৪৮১২২১১৭-১৮
ফ া : ৪৮১২১৫০৬

ইেমইল: ceo@nwpgcl.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  সদ  (উৎপাদন), সদ  (উৎপাদন), বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড

ারক ন র: ২৭.২৮.০০০০.৩০৮.০৬.০০১.১৭.০৫৯/১(৫) তািরখ: ১০ ফা ন ১৪২৮
২৩ ফ যা়ির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িনবাহী পিরচালক (িপএ িড), িনবাহী পিরচালক (িপএ িড) এর দ র, নথ ওেয়  পাওয়ার জনােরশন
কা ানী িলিমেটড
২) িনবাহী পিরচালক (অথ) , িনবাহী পিরচালক (অথ) এর দ র, নথ ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ানী
িলিমেটড
৩) ধান েকৗশলী (িপ এ  িড) (ভার া ), ধান েকৗশলী (িপ এ  িড) এর দ র , নথ ওেয়  পাওয়ার

১



জনােরশন কা ানী িলিমেটড
৪) উপসিচব (উৎপাদন), সদ  (উৎপাদন), বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড
৫) ব াপক (ইএইচএস) , এনভায়রনেম , হলথ এ  সফ  ইউিনট , নথ ওেয়  পাওয়ার জনােরশন
কা ানী িলিমেটড

২৪-২-২০২২
মাঃ আ স সামাদ 

Convener (ISO
Implementation Committee)

& Executive Director
(Engineering)

২


