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প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

প্রাপ্তিষ্ঠাপ্তনক সেবা : 

ক্র. 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদাননর 

েনব বাচ্চ েময় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র/ আনবদন 

ফরম প্রাপ্তি স্থান 

সেবার মূল্য 

এবং পপ্তরন াধ 

পদ্ধপ্তি 

দাপ্তয়ত্বপ্রাি কম বকিবা ঊধ বিন কম বকিবা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। এনএলপ্তিপ্তে-এর চাপ্তহদা অনুযায়ী প্তবদ্যযৎ 

উৎপাদন 

এনএলপ্তিপ্তে-এর 

চাপ্তহদা অনুযায়ী 

NLDC-এর চাপ্তহদা 

েংক্রান্ত সরকি ব 

েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে 

(১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 

প্রনয়াজয নয় i) জনাব শ্যামল কুমার দাে 

প্ল্যান্ট ম্যাননজার (িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) (৩য় ইউপ্তনট)              

০১৭৭৭-৭৩৬৪০১ 

se.s3@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাব ম  োঃ আস দ হ লি             

 প্ল্যান্ট ম্যাননজার (িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) (২য় ইউপ্তনট)                   

০১৭৭৭-৭৩৬৪০২  

se.s2@nwpgcl.gov.bd 

iii) জনাব ব্রনজে কুমার েরকার 

প্ল্যান্ট ম্যাননজার (িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) (১ম ইউপ্তনট)                       

০১৭৭৭-৭৩৬৪০৪ 

se.s1@nwpgcl.gov.bd  
 

প্তনব বাহী পপ্তরচালক 

(প্রনকৌ ল) 

ও 

প্রধান প্রনকৌ লী, প্তেরাজগঞ্জ 

প্তবদ্যযৎ সকে 

২। গ্যাে প্তবল প্রদাননর প্তনপ্তমি উহা েংগ্রহ এবং 

প্রিযয়ন করা 

পরবিী মানের ১৫  

কায বপ্তদবনের মনধ্য 

গ্যাে সকাম্পাপ্তন কর্তবক 

দাপ্তিলকৃি প্তবল 

পপ্তিমাঞ্চল গ্যাে সকাম্পাপ্তন, 

নলকা, প্তেরাজগঞ্জ 

প্রনয়াজয নয় i) জনাব প্ত মুল কুমার বম বন 

প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (পপ্তরচালন) (১ম ইউপ্তনট)                       

০১৭৫৫-৬৩০০১১ 

xen.op.s1@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাব মীর মাসুদ রানা 

প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (পপ্তরচালন) (৩য় ইউপ্তনট)                       

০১৭৭৭-৭৩৬৪৩৩ 

xen.op.s3@nwpgcl.gov.bd 

iii) জনাব সমাঃ  ামসুর রহমান 

প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (পপ্তরচালন) (২য় ইউপ্তনট)                        

০১৭৫৫-৬৩০০৩১ 

xen.op.s2@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

ও  

প্ল্যান্ট ম্যাননজার 

(িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) 

(১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 

৩। পপ্তরনব  অপ্তধদির (প্তিওই) কর্তবক প্তনধ বাপ্তরি 

প্তননদ ব না অনুযায়ী িথ্য সপ্ররণ 

পরবিী 

সকায়াট বানরর ১ম 

মানে  

কনন্ট্রাল রুম প্তিপ্তেএে 

হনি প্রাি প্তপ্রপ্তন্টং িাটা 

েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে 

(১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 

প্রনয়াজয নয় i) জনাব  মপ্ত উর মাহমুদ িান                        

উপ-ব্যবস্থাপক (ইএইচএে) (প্রধান প্রনকৌ লীর দির) 

০১৭০৮-১৫২২৯৫ 

mmkhan@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাব জুলকার নাঈন 

েহঃ ব্যবস্থাপক (ইএইচএে) (প্রধান প্রনকৌ লীর দির) 

০১৭৩৭-৪৯৭২৩৬ 

julkarnain@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

ও  

প্ল্যান্ট ম্যাননজার 

(িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) 

(১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 

mailto:se.s3@nwpgcl.gov.bd
mailto:se.s2@nwpgcl.gov.bd
mailto:se.s1@nwpgcl.gov.bd
mailto:xen.op.s1@nwpgcl.gov.bd
mailto:xen.op.s3@nwpgcl.gov.bd
mailto:xen.op.s2@nwpgcl.gov.bd
mailto:mmkhan@nwpgcl.gov.bd
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৪। মন্ত্রণালয়, প্তবপ্তপপ্তিপ্তব, পাওয়ার সেল, এবং 

অন্যান্য েংস্থায় এমওপ্তি ও যাপ্তচি িথ্যাপ্তদ 

সপ্ররণ 

প্রপ্তি মানের ১০ 

িাপ্তরনির মনধ্য 

েংপ্তিষ্ট েংস্থা কর্তবক 

েরবরাহকৃি ফরম্যাট/ 

চাপ্তহদা সমািানবক 

পপ্তরচালন প্তবভাগ, েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ 

সকে 

(১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 

প্রনযাজয নয় i) জনাব প্ত মুল কুমার বম বন 

প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (পপ্তরচালন) (১ম ইউপ্তনট)                       

০১৭৫৫-৬৩০০১১ 

xen.op.s1@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাব মীর মাসুদ রানা 

প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (পপ্তরচালন) (৩য় ইউপ্তনট)                       

০১৭৭৭-৭৩৬৪৩৩ 

xen.op.s3@nwpgcl.gov.bd 

iii) জনাব সমাঃ  ামসুর রহমান 

প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (পপ্তরচালন) (২য় ইউপ্তনট)                        

০১৭৫৫-৬৩০০৩১ 

xen.op.s2@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

ও  

প্ল্যান্ট ম্যাননজার 

(িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) 

(১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 

৫। পাওয়ার সেল কর্তবক প্রস্তুিকৃি KPI 

প্তনরাপিা ছক প্রপ্তি মানের ০৫ িাপ্তরনির 

মনধ্য পূরণ কনর সপ্ররণ করা 

প্রপ্তি মানের ০৫ 

িাপ্তরনির মনধ্য 

প্তনধ বাপ্তরি ফরম্যাট প্তেপ্তকউপ্তরর্ট প্তবভাগ, প্তেরাজগঞ্জ 

প্তবদ্যযৎ সকে 

প্রনযাজয নয় জনাব সমাঃ নাপ্তের উপ্তিন                     

প্তেপ্তনয়র প্তেপ্তকউপ্তরর্ট অপ্তফোর (প্রধান প্রনকৌ লীর দির)                  

০১৭৭৭-৭৩৬৪৭৩  

nasir@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

৬। প্তবল/পাওনা পপ্তরন াধ (বপ্তহঃেংস্থা/প্রপ্তিষ্ঠান) চুপ্তি অনুোনর চুপ্তি অনুোনর প্রনযাজয 

কাগজপত্র 

প্তহোব ও অথ ব প্তবভাগ, েংপ্তিষ্ট 

দির/ইউপ্তনট (প্রধান প্রনকৌ লীর 

দির/ ১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 

প্রনযাজয নয় i) জনাব সমাঃ োপ্তকরুল ইেলাম 

 উপ-ব্যবস্থাপক (প্তহোব ও অথ ব) (২য় ইউপ্তনট)                                   

০১৭৫৫-৬৩০০৩৮  

shakirul@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাব সমাহাম্মদ আননায়ার সহানেন                

 উপ-ব্যবস্থাপক (প্তহোব ও অথ ব) (১ম ইউপ্তনট) ও ব্যবস্থাপক 

(প্তহোব ও অথ ব) (অপ্তিঃ দাপ্তয়ত্ব) (প্রধান প্রনকৌ লীর দির)                          

 ০১৭৭৭-৭৩৬৪২৬ 

anwar@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাব মুহাম্মদ আবুল হাোন 

 উপ-ব্যবস্থাপক (প্তহোব ও অথ ব) (৩য় ইউপ্তনট)                                  

 ০১৭৭৭-৭৩৬৪৯৮    

abul.hasan@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

ও  

প্ল্যান্ট ম্যাননজার 

(িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) 

(১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 
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অভযন্তরীণ সেবা :  

ক্র. 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদাননর েনব বাচ্চ 

েময় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আনবদন ফরম প্রাপ্তি স্থান 

সেবার মূল্য 

এবং পপ্তরন াধ 

পদ্ধপ্তি 

দাপ্তয়ত্বপ্রাি কম বকিবা ঊধ বিন কম বকিবা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। কনপ বানরট অপ্তফনে এমওপ্তি ও যাপ্তচি 

িথ্যাপ্তদ সপ্ররণ 

১০  কম বপ্তদবে েংপ্তিষ্ট দির/প্তবভাগ কর্তবক 

েরবরাহকৃি ফরম্যাট 

েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে 

(১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 

প্রনযাজয নয় i) জনাব শ্যামল কুমার দাে 

প্ল্যান্ট ম্যাননজার (িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) (৩য় ইউপ্তনট)                                                        

০১৭৭৭-৭৩৬৪০১ 

se.s3@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাব ম  োঃ আস দ হ লি             

 প্ল্যান্ট ম্যাননজার (িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) (২য় ইউপ্তনট)                   

০১৭৭৭-৭৩৬৪০২  

se.s2@nwpgcl.gov.bd  

iii) জনাব ব্রনজে কুমার েরকার 

প্ল্যান্ট ম্যাননজার (িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) (১ম ইউপ্তনট)                                                       

০১৭৭৭-৭৩৬৪০৪ 

se.s1@nwpgcl.gov.bd   
 

প্তনব বাহী পপ্তরচালক 

(প্রনকৌ ল) 

ও 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

২। প্তবদ্যযৎ সকনের কম বকিবা/কম বচারীনদর 

যথােমনয় আপ্তথ বক পাওনাপ্তদ পপ্তরন ানধর 

প্তনপ্তমি মঞ্জুরী আনদ  জারী  

প্তবল ও প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রাপ্তির পর 

০৩   কম বপ্তদবে 

েংপ্তিষ্ট দির/প্তবভাগ কর্তবক 

েরবরাহকৃি ফরম্যাট 

প্র ােন প্তবভাগ, েংপ্তিষ্ট 

দির/ইউপ্তনট (প্রধান 

প্রনকৌ লীর দির/ ১ম/২য়/৩য় 

ইউপ্তনট) 

দািপ্তরক 

i) জনাব সমাঃ মাসুদ্যল কবীর                    

ব্যবস্থাপক (প্র ােন) (প্রধান প্রনকৌ লীর দির)                        

০১৭৩০-০৬৬৯৬৭  masudul@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাব মাহুল-আল-রাব্বী 

উপ-ব্যবস্থাপক (প্র ােন) (১ম ইউপ্তনট)                                  

০১৭০৮-১৫২৩১১ 

mahulalrabby@nwpgcl.gov.bd 

iii) জনাব সমাহাম্মদ  হীদ্যল ইেলাম 

েহকারী ব্যবস্থাপক (প্র ােন) (৩য় ইউপ্তনট)                                  

০১৩১৩-৭৮০৬৪৯ 

shahidulislam@nwpgcl.gov.bd 

iv) জন ব ম  োঃ ন জজ র ইস  ইি র জেন 

জুলনোঃ েহকারী ব্যবস্থাপক (প্র ােন) (২য় ইউপ্তনট)                                   

০১৭৪২-৬৫২৬৫২,  

rayen@nwpgcl.gov.bd  

প্রধান প্রনকৌ লী, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

ও  

প্ল্যান্ট ম্যাননজার 

(িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) 

(১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 

৩। কম বকিবানদর ম লিজেি প্তবল প্রিযয়ণ ১০ কম ব প্তদবে োকুবলার সমািানবক সমপ্তিনকল প্তবভাগ,  প্তেরাজগঞ্জ 

প্তবদ্যযৎ সকে 

প্রনযাজয নয় জনাব িা: সমাঃ সগালাম প্তকবপ্তরয়া              

প্তেপ্তনয়র সমপ্তিনকল অপ্তফোর (ভারপ্রাি) (প্রধান প্রনকৌ লীর দির)                  

০১৭০৮-১৫২৩০৭ 

golam.kibria@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

ও  

প্ল্যান্ট ম্যাননজার 

(িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) 

(১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 

mailto:se.s3@nwpgcl.gov.bd
mailto:se.s2@nwpgcl.gov.bd
mailto:se.s1@nwpgcl.gov.bd
mailto:masudul@nwpgcl.gov.bd
mailto:shahidulislam@nwpgcl.gov.bd
mailto:rayen@nwpgcl.gov.bd
mailto:golam.kibria@nwpgcl.gov.bd
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ক্র. 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদাননর েনব বাচ্চ 

েময় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আনবদন ফরম প্রাপ্তি স্থান 

সেবার মূল্য 

এবং পপ্তরন াধ 

পদ্ধপ্তি 

দাপ্তয়ত্বপ্রাি কম বকিবা ঊধ বিন কম বকিবা 

৪। কম বকিবা/কম বচারীগনণর সবিন পপ্তরন াধ মানের স ষ 

কায বপ্তদবনের মনধ্য 

অনুনমাপ্তদি প্তবল , 

প্র ােপ্তনক আনদ  ও সপ-

প্তিপ ইিযাপ্তদ 

প্তহোব ও অথ ব প্তবভাগ,   

েংপ্তিষ্ট দির/ইউপ্তনট  

(প্রধান প্রনকৌ লীর দির/ 

১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 

প্রনযাজয নয় i) জনাব সমাঃ োপ্তকরুল ইেলাম 

 উপ-ব্যবস্থাপক (প্তহোব ও অথ ব) (২য় ইউপ্তনট)                                   

০১৭৫৫-৬৩০০৩৮ 

shakirul@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাব সমাহাম্মদ আননায়ার সহানেন                

 উপ-ব্যবস্থাপক (প্তহোব ও অথ ব) (১ম ইউপ্তনট) ও ব্যবস্থাপক (প্তহোব 

ও অথ ব) (অপ্তিঃ দাপ্তয়ত্ব) (প্রধান প্রনকৌ লীর দির)                          

 ০১৭৭৭-৭৩৬৪২৬ 

anwar@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাব মুহাম্মদ আবুল হাোন 

 উপ-ব্যবস্থাপক (প্তহোব ও অথ ব) (৩য় ইউপ্তনট)                                  

 ০১৭৭৭-৭৩৬৪৯৮ 

abul.hasan@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

ও  

প্ল্যান্ট ম্যাননজার 

(িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) 

(১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 
৫। কনপ বানরট অপ্তফনে মাপ্তেক প্তহোব প্তববরণী 

সপ্ররণ 

প্রপ্তি মানের ০৭ 

িাপ্তরনির মনধ্য 

েংপ্তিষ্ট ফরম্যাট 

 

প্রনযাজয নয় 

৬। অভযন্তরীণ অপ্তিট আপপ্তিেমূহ জবাব সপ্ররণ আপপ্তি প্রাপ্তির ১৫   

কায বপ্তদবনের মনধ্য 

প্তবল/ভাউচার ও অন্যান্য 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রনযাজয নয় 

৭।  Gate Pass- এর   ধ্যজ    ি   জির 

বলহর্ গ ন লনলিতেরণ   

  ০১ - ০৩ লদন  প্তনধ বাপ্তরি লনর পত্ত  ছ ড়পত্র 

ফর   

প্তেপ্তকউপ্তরর্ট প্তবভাগ, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

প্রনযাজয নয় জনাব সমাঃ নাপ্তের উপ্তিন                     

প্তেপ্তনয়র প্তেপ্তকউপ্তরর্ট অপ্তফোর (প্রধান প্রনকৌ লীর দির)                  

০১৭৭৭-৭৩৬৪৭৩  

nasir@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

৮। প্তবদ্যযৎ সকনের কম বকিবা/কম বচারীনদর 

প্রাথপ্তমক স্বাস্থযনেবা প্রদান 

প্রনয়াজন অনুযায়ী প্রনযাজয নয় সমপ্তিনকল প্তবভাগ,  প্তেরাজগঞ্জ 

প্তবদ্যযৎ সকে 

প্রনযাজয নয় জনাব িা: সমাঃ সগালাম প্তকবপ্তরয়া              

প্তেপ্তনয়র সমপ্তিনকল অপ্তফোর (ভারপ্রাি) (প্রধান প্রনকৌ লীর দির)                  

 ০১৭০৮-১৫২৩০৭ 

golam.kibria@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

৯। PMS েংক্রান্ত েহায়িা ও েমন্বয়   PMS প্তননদ বপ্ত কা 

অনুযায়ী 

প্তনধ বাপ্তরি PMS ফরম প্র ােন প্তবভাগ, েংপ্তিষ্ট 

দির/ইউপ্তনট (প্রধান 

প্রনকৌ লীর দির/ ১ম/২য়/৩য় 

ইউপ্তনট) 

প্রনযাজয নয় i) জনাব সমাঃ মাসুদ্যল কবীর                    

ব্যবস্থাপক (প্র ােন) (প্রধান প্রনকৌ লীর দির)                        

০১৭৩০-০৬৬৯৬৭ 

masudul@nwpgcl.gov.bd  

ii) জনাব মাহুল-আল-রাব্বী 

উপ-ব্যবস্থাপক (প্র ােন) (১ম ইউপ্তনট)                                  

০১৭০৮-১৫২৩১১ 

mahulalrabby@nwpgcl.gov.bd 

iii) জনাব সমাহাম্মদ  হীদ্যল ইেলাম 

েহকারী ব্যবস্থাপক (প্র ােন) (৩য় ইউপ্তনট)                                  

০১৩১৩-৭৮০৬৪৯ 

shahidulislam@nwpgcl.gov.bd 

iv) জন ব ম  োঃ ন জজ র ইস  ইি র জেন 

জুলনোঃ েহকারী ব্যবস্থাপক (প্র ােন) (২য় ইউপ্তনট)                                   

০১৭৪২-৬৫২৬৫২,  

rayen@nwpgcl.gov.bd  

 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

ও  

প্ল্যান্ট ম্যাননজার 

(িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী) 

(১ম/২য়/৩য় ইউপ্তনট) 

১০। কম বকিবা ও কম বচারীনদর প্রপ্ত ক্ষণ বাৎেপ্তরক প্রপ্ত ক্ষণ 

কযানলন্ডার / দিরানদ  

সমািানবক 

প্রপ্ত ক্ষণ কযানলন্ডার ও 

প্তবপ্তভন্ন প্রপ্ত ক্ষণ প্রপ্তিষ্ঠানন 

প্রপ্ত ক্ষণ েংক্রান্ত দিরানদ  

প্রনযাজয নয় 

mailto:shakirul@nwpgcl.gov.bd
mailto:anwar@nwpgcl.gov.bd
mailto:abul.hasan@nwpgcl.gov.bd
mailto:masudul@nwpgcl.gov.bd
mailto:shahidulislam@nwpgcl.gov.bd
mailto:rayen@nwpgcl.gov.bd

