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পােরা ১৩২০ জিাঃওাঃ িাপ সবদ্যুৎ জ ন্দ্র িংজ াগ িে  ও আনুষসি  অব াঠাজিা সনি টার্ প্র ে 

প্রাসিষ্ঠাসন  জিবাাঃ 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ 

িিে 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ 

আজবদন িরি প্রাসিস্থান 

জিবার মূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 
দাসেত্ব প্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ পসর েনা  সিশন, সবদ্যুৎ সবিাগ ও িংসিষ্ট অন্যান্য দিজর প্র জের 

অগ্রগসি প্রসিজবদন (জিৌি ও আসর্ ট ) ও প্রজোেনীে িথ্য জপ্ররর্।  

সনধ টাসরি িিে 

অনু ােী 

       প্র ে দির প্রজ ােু নে 

প্র ে পসরচাি  

জিাবাইিাঃ 01777736405 

ই-জিইিাঃ 

arun@nwpgcl.org.bd 

সনব টাহী পসরচাি  (সপ এন্ড সড) 

জিাবাইি : ০১৭55630010 

ই-জিইি: 

ed.pnd@nwpgcl.gov.bd 

২ প্র জের আওিাভূি  াে ও জিবািমূহ িে  ও েনপর্ অসধদিজরর 

িাধ্যজি সডজপাসের্ ওো ট পদ্ধসিজি িম্পাদজনর িজেু িংসিষ্ট ঠি াদার 

ও পরািশ টজ র সবি প্রিুেন  রিাঃ পসরজশাজধর সনসিত্ত িে  ও েনপর্ 

অসধদিজর জপ্ররর্ 

১০ সদন  প্র জের সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

৩ 
ADP/RADP প্রস্তাব িন্ত্রর্ািজে জপ্ররর্ 

িন্ত্রর্ািজের চাসহদাপত্র 

জিািাজব  

  প্র ে দির প্রজ ােু নে 

৪ ভূসি অসধগ্রহজর্র  ারজর্ েসিগ্রস্থজদর েসিপূরর্ প্রদান আজবদনপত্র প্রাসির 

পর সবসধ জিািাজব  

  প্র ে দির প্রজ ােু নে 

৫ অর্ ট ছাে িংক্রান্ত চাসহদা জিািাজব   প্র জের সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

 

অিুন্তরীর্ জিবাাঃ 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ িিে প্রজোেনীে  াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ 

আজবদন িরি প্রাসিস্থান 

জিবার মূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 
দাসেত্ব প্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১।  জপ টাজরর্ অসিজি এিওসডও  াসচি িথ্যাসদ জপ্ররর্ ১০   ি টসদবি 

িংসিষ্ট দির/সবিাগ  র্তট  

িরবরাহকৃি িরম্যার্ িংসিষ্ট দির/সবিাগ 

প্রজ ােু নে 

ব্যবস্থাপ  (সহিাব ও অর্ ট) 

(অাঃদাাঃ) 

জিাবাইিাঃ 01777736468 

ই-জিইিাঃ 

mustafiz@nwpgcl.

gov.bd 

 

 

উপ-ব্যবস্থাপ  (প্রশািন) 

(অাঃদাাঃ) 

জিাবাইিাঃ01777736451 

ই-জিইিাঃ 

kotha.du@yahoo.co

m 

প্র ে পসরচাি  

জিাবাইিাঃ 

01777736405 

ই-জিইিাঃ 

arun@nwpgcl

.org.bd 

২। সবদ্যুৎ জ জন্দ্রর  ি ট িটা/ ি টচারীজদর  র্ািিজে আসর্ ট  

পাওনাসদ পসরজশাজধর সনসিত্ত িঞ্জুরী আজদশ োরী 

সবি ও প্রজোেনীে  াগেপত্র প্রাসির পর 

০৩    ি টসদবি 

৩।  ি ট িটাজদর জিসড ুাি সবি প্রিুের্ ১০  ি টসদবি সবসধ জিািাজব  

৪।  ি ট িটা/ ি টচারীগজর্র জবিন পসরজশাধ িাজির জশষ  া টসদবজির িজধ্য অনুজিাসদি সবি , প্রশািসন  

আজদশ ও জপ-সিপ ইিুাসদ 
প্র জের সহিাব সবিাগ 

 ৫।  জপ টাজরর্ অসিজি িাসি  সহিাব সববরর্ী জপ্ররর্ প্রসি িাজির ০৭ িাসরজখর িজধ্য িংসিষ্ট িরম্যার্ 

 

৬। অিুন্তরীর্ অসডর্ আপসত্ত িমূহ েবাব জপ্ররর্ আপসত্ত প্রাসির ১৫   া ট সদবজির িজধ্য সনসদ টষ্ট িরম্যাজর্ েবাব 

৭। সবদ্যুৎ জ জন্দ্রর  ি ট িটা/ ি টচারীজদর প্রার্সি  স্বাস্থু 

জিবা প্রদান 

প্রজোেন অনু ােী জরসেস্ট্রার প্র ে দির 

৮। PMS িংক্রান্ত িহােিা ও িিন্বে PMS সনজদ টসশ া অনু ােী সনধ টাসরি PMS িরি উপ-ব্যবস্থাপ  (প্রশািন) 

৯।  ি ট িটা ও  ি টচারীজদর প্রসশের্ প্রদান বাৎিসর  প্রসশের্  ুাজিন্ডার / 

দিরাজদশ 

দিরাজদশ জিািাজব  প্রজ ােু নে 
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