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 জপ টাজরর্ অসিি 

নাগসর  জিবাাঃ  

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িিে 
প্রজোেনীে  াগেপত্র 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র/ 

আজবদন িরি 

প্রাসি স্থান 

জিবার মূল্য 

এবং 

পসরজশাধ 

পদ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)  (৭)  (৮) 

১. অসিজ াগ প্রসি ার ব্যবস্থা (GRS) ০৭   ি টসদবি 

সুসনসদ টষ্ট অসিজ াগাঃ সবষে, িিে, 

স্থান ও িাসরখ উজেখিহ, 

অসিজ াগ ারীর পূর্ ট ঠি ানা, 

জর্সিজিান/ জিাবাইি নম্বর ও ইজিইি 

ঠি ানা,  অসিজ াজগর স্বপজে 

দাসিসি  প্রিার্াসদ 

িানবিম্পদ 

সবিাগ 

সবনামূজল্য 

নািাঃ েনাব জিাাঃ এনামুি হ , 

উপ-িহাব্যবস্থাপ -(িানবিম্পদ) 

জিানাঃ ০১৭৫৫৬৩০০০৮ 

ই-জিইিাঃ 

anamul.haque@nwpgcl.gov.bd 

িহাব্যবস্থাপ  (িানবিম্পদ ও প্রশািন) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৭৭ 

ই-

জিইিাঃgmhradmin@nwpgcl.gov.bd 

২. 

 জপ টাজরর্ িািাসে  দােবদ্ধিা 

(CSR) এর আওিাে সবদ্যুৎ জ ন্দ্র 

িংিগ্ন এিা ার প্রসিষ্ঠান/ব্যসিজ  

আসর্ ট  অনুদান/ জিবা প্রদান 

CSR ট্রাসস্ট 

জবাজড টর 

সনজদ টশনা 

জিািাজব  

িাদা  াগজে িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্র 

প্রধাজনর িাধ্যজি  আজবদন 

িানবিম্পদ 

সবিাগ 
সবনামূজল্য িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রধান CSR  সিটি 

৩. 

জ াম্পাসনর স্থাপনা ও সবদ্যুৎ জ ন্দ্র 

িংিগ্ন এিা ার সশসেি ও  ি টেি 

েনজগাসষ্ঠজ  ববদ্যুসি   ি টজপশাে দে 

িানবিম্পদ সহজিজব গজে জিািার েন্য 

 াসরগসর প্রসশের্ প্রদান  

৩৬০ ঘন্টা সনসদ টষ্ট িি ট 
িংসিষ্ট সবদ্যুৎ 

জ ন্দ্র 
সবনামূজল্য 

ব্যবস্থাপ  (প্রশািন) 

িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্র 

 

িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রধান 
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প্রাসিষ্ঠাসন  জিবাাঃ  

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ 

িিে 
প্রজোেনীে  াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ আজবদন 

িরি প্রাসি স্থান 

জিবার মূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. 

সনিটরজ াগ্য সবদ্যুৎ উৎপাদন 
এনএিসডসি এর চাসহদা 

অনু ােী 
চাসহদা জিািাজব  জ াম্পাসন িসচবািে সপসপএ জিািাজব  

সনব টাহী পসরচাি  (প্রজ ৌশি) 

জিাবাইি: ০১৭৫৫৬৩০০০৯ 

ই-জিইিাঃ 

ed.engg@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান সনব টাহী 

 ি ট িটা 

২. 

সবি/পাওনা পসরজশাধ (বসহাঃ িংস্থা/প্রসিষ্ঠান) চুসি অনুিাজর 
চুসি অনুিাজর প্রজ ােু 

 াগেপত্র 
িংসিষ্ট দির  

প্রজ ােু নে 

িহাব্যবস্থাপ  (সহ: ও অ:) 

জিাবাইি: ০১৭৩০০৬৬৯৯০ 

ই-জিইিাঃ 

habib@nwpgcl.gov.bd 

 

সনব টাহী পসরচাি  

(অর্ ট)  

৩. 

িন্ত্রর্ািে, সবদ্যুৎ উন্নেন জবাড ট, উন্নেন িহজ াগী ও 

অন্যান্য প্রসিষ্ঠাজন িথ্য িরবরাহ 
 াসচি িিজের িজধ্য চাসহদা জিািাজব  প্রজ ােু নে  প্রজ ােু নে 

জ াম্পাসন িসচব 

জিাবাইি: ০১৭০৮১৫২৩০০ 

ই-জিইিাঃ cs@nwpgcl.gov.bd 

 

সনব টাহী পসরচাি  

(প্রজ ৌশি) 
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অিুন্তরীর্ জিবাাঃ  

 

ক্র. 

নং 

জিবার নাি জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ িিে প্রজোেনীে  াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ 

আজবদন িরি প্রাসি 

স্থান 

জিবার মূল্য 

এবং পসরজশাধ 

পদ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. জ াম্পাসনর  ি ট িটা /  ি টচারীজদর 

চাকুরী সনসিি, চাকুরী চুসি নবােন   

চাকুরী সনসিি রজর্র েন্য  ০৫ 

 া টসদবি ও চাকুরী চুসি নবােজনর 

েন্য ১৫   া টসদবি 

পুসিশ জিসরসিজ শন সরজপার্ ট, জিসডজ ি 

সরজপার্ ট, চাকুরী জর ড ট িজন্তাষেন  ও 

বাসষ ট   ি টমুল্যােন প্রসিজবদন 

িানবিম্পদ সবিাগ প্রজ ােু নজহ নািাঃ  াউছার আহজিদ 

ব্যবস্থাপ  (িানবিম্পদ) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬০ 

kausar@nwpgcl.gov.bd 

উপ-িহাব্যবস্থাপ  

(িানবিম্পদ) 

২. জ াম্পাসনর  ি ট িটা/  ি টচারীজদর 

ি ি ছুটি  

০৫    া টসদবি ছুটির সহিাব িানবিম্পদ সবিাগ প্রজ ােু নজহ িহ ারী ব্যবস্থাপ  (প্রশািন) 

জিানাঃ 01629141590 

ই-জিইিাঃ aurpa@nwpgcl.gov.bd 

৩. জ াম্পাসনর  ি ট িটা/  ি টচারীজদর 

প্রসশের্  

প্রসশের্ িংক্রান্ত দিরাজদশ অনু ােী  প্রসশের্  ুাজিন্ডার ও সবসিন্ন প্রসশের্ 

প্রসিষ্ঠাজন প্রসশের্ িংক্রান্ত দিরাজদশ 

িানবিম্পদ সবিাগ প্রজ ােু নজহ নািাঃ েনাব  াইয়ুি উসিন আহজিদ,  

উপ-ব্যবস্থাপ -(প্রসশের্) 

জিানাঃ ০১৭১৬৯১৯০০০ 

ই-জিইিাঃ quayum@nwpgcl.gov.bd 

৪. জ াম্পাসনর  ি ট িটা/  ি টচারীজদর 

অবিজরাত্তর সুসবধাসদ প্রদান এবং 

চূোন্ত উজত্তািন িঞ্জুসর আজদশ 

ি ি িথ্য প্রাসি িাজপজে ০৫ 

 া টসদবজির িজধ্য 

আজবদন পত্র, জশষ জবিজনর প্রিার্পত্র,  

না-দাসব পত্র,  

দাসেত্ব হস্তান্তর 

িানবিম্পদ সবিাগ প্রজ ােু নজহ িহ ারী ব্যবস্থাপ  (প্রশািন) 

জিানাঃ 01629141590 

ই-জিইিাঃ aurpa@nwpgcl.gov.bd 

৫. জবিন িািা ও ি ি পাওনাসদ 

পসরজশাধ  

িাজির জশষ  া টসদবি সবি/ আজবদন পত্র সহিাব ও অর্ ট সবিাগ প্রজ ােু নজহ 

উপ-িহাব্যবস্থাপ (অর্ ট) 

জিানাঃ০১৭৩০০৬৬৯৯৪ 

ই-জিইিাঃ mnabi@nwpgcl.gov.bd 

িহাব্যবস্থাপ   

(সহ ও অ)  

৬. জ াম্পাসনর রােস্ব বাজের্ প্রর্েন  িাচ ট িাজির িজধ্য  বাজের্ প্রস্তাব সহিাব ও অর্ ট সবিাগ প্রজ ােু নজহ 

৭. জ াম্পাসনর ADP প্রর্েন িন্ত্রর্ািজের সনধ টাসরি িিজের িজধ্য প্র জের DPP সহিাব ও অর্ ট সবিাগ প্রজ ােু নজহ 

৮. জ াম্পাসনর বাজের্ / ADP 

বাস্তবােন 

APP অনু ােী / িংসিষ্ট অর্ ট বছর বাজের্ / APP / ADP বরাি িংসিষ্ট দির / প্র ে প্রজ ােু নজহ িংসিষ্ট দির প্রধান / প্র ে পসরচাি  িংসিষ্ট সনব টাহী 

পসরচাি  

 

৯.  জ াম্পাসনর িিন্বে িিা আজোেন ও 

ব্যবস্থাপনা 

দিরাজদশ জিািাজব  সবসিন্ন দিজরর  া টক্রি িংক্রান্ত িথ্য িানবিম্পদ সবিাগ প্রজ ােু নজহ নািাঃ েনাব জদওোন সিোনুর রহিান, 

উপ-ব্যবস্থাপ -(প্রশািন) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৯৬ 

ই-জিইিাঃ 

dewanmizan@nwpgcl.gov.bd 

িহাব্যবস্থাপ  

(িানবিম্পদ ও 

প্রশািন) 

 

১০. 
ি ি  ি ট িটার ববজদসশ  ছুটি 

প্রসক্রো রর্ 

০৫    া টসদবি 
ছুটির আজবদন ও ছুটি পাওনা িংক্রান্ত 

িথ্যাসদ, ব্যেিার বহন  রার িথ্যাসদ ও 

সবগি ০১  বছজরর ভ্রির্ সববরর্ী 

িানবিম্পদ সবিাগ প্রজ ােু নজহ 

িহ ারী ব্যবস্থাপ  (প্রশািন) 

জিানাঃ 01629141590 

ই-জিইিাঃ aurpa@nwpgcl.gov.bd 

িহাব্যবস্থাপ  

(িানবিম্পদ ও 

প্রশািন) 

 ১১. 
ি ি  ি টচারীর বসহাঃ বাংিাজদশ ছুটি 

িঞ্জুর রর্ 

০৫    া টসদবি 
ছুটির আজবদন ও ছুটি পাওনা িংক্রান্ত 

িথ্যাসদ, ব্যেিার বহন  রার িথ্যাসদ ও 

সবগি ০১  বছজরর ভ্রির্ সববরর্ী 

িানবিম্পদ সবিাগ প্রজ ােু নজহ 

mailto:kausarahmedbd@yahoo.com
mailto:dewanmizan@nwpgcl.gov.bd
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ক্র. 

নং 

জিবার নাি জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ িিে প্রজোেনীে  াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ 

আজবদন িরি প্রাসি 

স্থান 

জিবার মূল্য 

এবং পসরজশাধ 

পদ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

১২. 
বাসষ ট  ক্রে পসর েনা প্রর্েন 

পূব টবিী অর্ টবছজরর জুজনর জশষ 

িিাহ  
বাজের্/ ADP সহিাব ও অর্ ট সবিাগ 

প্রজ ােু নজহ 

িংসিষ্ট দির প্রধান 
িংসিষ্ট সনব টাহী 

পসরচাি   ১৩. 
জ াম্পাসনর ক্রে পসর েনা বাস্তবােন APP অনু ােী APP/ জর্ন্ডার ডকুজিন্ট  িংসিষ্ট দির 

প্রজ ােু নজহ 

১৪. 

িহসবি স্থাপন ৩   া টসদবি চাসহদাপত্র  সহিাব ও অর্ ট সবিাগ 
প্রজ ােু নজহ 

উপ-িহাব্যবস্থাপ (অর্ ট) 

জিানাঃ০১৭৩০০৬৬৯৯৪ 

ই-জিইিাঃ mnabi@nwpgcl.gov.bd 

িহাব্যবস্থাপ  (সহ ও 

অ) 

 

১৫.  ি ট িটা/  ি টচারীজদর  ল্যার্ 

িহসবি হজি আসর্ ট  অনুদান প্রদান 
ট্রাসস্ট জবাজড টর সিদ্ধান্ত জিািাজব  সনধ টাসরি িরম্যাজর্ আজবদন সহিাব ও অর্ ট সবিাগ 

প্রজ ােু নজহ উপ-িহাব্যবস্থাপ -(িানবিম্পদ) 

ট্রাসস্ট জবাজড টর িদস্য িসচব  

আহবাে , ট্রাসস্ট 

জবাড ট 
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জ াম্পাসন িসচবািে 

প্রাসিষ্ঠাসন  জিবা: 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িিে 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ 

আজবদন িরি প্রাসিস্থান 

জিবারমূল্য এবং পসরজশাধ 

পদ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. আন্তেটাসি  দরপত্র আহবান ও দরপত্র সবক্রজের 

ব্যবস্থা  রা 

 

APP 

জিািাজব  

 

জ াম্পাসন িসচবািে 

জিবার মূল্যাঃ দরপজত্র 

উজেসখি মূল্য 

 

পসরজশাধ পদ্ধসিাঃ জপ-

অড টার/ব্যাং  গ্যারাসন্ট 

জ াম্পাসন িসচব 

জিাবাইি: ০১৭০৮১৫২৩০০ 

ই-জিইিাঃ cs@nwpgcl.gov.bd 

 

সনব টাহী পসরচাি  (সপএন্ডসড) (িারপ্রাি) 

জিাবাইি: ০১৭55630010 

ই-জিইিাঃ 

ed.pnd@nwpgcl.gov.bd 

 

সনব টাহী পসরচাি  (প্রজ ৌশি) 

জিাবাইি: ০১৭55630010 

ই-জিইিাঃ 

ed.engg@nwpgcl.gov.bd  

২. জ াম্পাসনর বাসষ ট  সরর্ান টিহ অন্যান্য সবসধবদ্ধ 

সরর্ান ট  র্ািিজে িংসিষ্ট প্রসিষ্ঠাজন দাসখি  রা 

সবসধ জিািাজব   

জ াম্পাসন িসচবািে 

 

প্রজ ােু নে 

 

উপ-ব্যবস্থাপ  (সিগ্যাি) 

জিানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৭৮ 

ই-জিইিাঃsaif@nwpgcl.gov.bd 
জ াম্পাসন িসচব 

জিাবাইি: ০১৭০৮১৫২৩০০ 

ই-জিইিাঃ cs@nwpgcl.gov.bd 

 

৩. আইনগি সবষোসদ িম্পটজ  প্রজোেনীে ব্যবস্থা 

গ্রহর্  রা 

প্রজোেন অনুিাজর  

৪. িংিদ, িংিদীে উপ- সিটি ও িন্ত্রর্ািজে িথ্য 

িরবরাহ  রা 

চাসহদা অনুিাজর  

৫. িথ্য অসধ ার আইন অনু ােী িথ্য প্রদান  াসচি িিে 

জিািাজব  

 প্রজ ােু নে প্রজোেন অনুিাজর িহ ারী ব্যবস্থাপ  (েনিংজ াগ) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৮১  

 ই জিইিাঃ 

mahmud@nwpgcl.gov.bd  

 

অিুন্তরীর্ জিবা: 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবাপ্রদাজনর িজব টাচ্চ 

িিে 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ 

আজবদন িরি 

প্রাসিস্থান 

জিবারমূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. জবাড টসিটিং, এসেএি, ইসেএি, চুসিস্বাের অনুষ্ঠান ইিুাসদ আজোেন 

 রা 

সবসধ/ র্তটপজের 

সিদ্ধান্ত জিািাজব  

 জ াম্পাসন িসচবািে প্রজ ােু নে উপ-ব্যবস্থাপ  (সিগ্যাি) 

জিানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৭৮ 

ই-জিইিাঃ saif@nwpgcl.gov.bd 

 

িহ ারী ব্যবস্থাপ  (েনিংজ াগ) 

জিানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৮১ 

ই-জিইিাঃ 

mahmud@nwpgcl.gov.bd 

 

জ াম্পাসন িসচব 

জিাবাইি: ০১৭০৮১৫২৩০০ 

ই-জিইিাঃ 

cs@nwpgcl.gov.bd 

mailto:mahmud@nwpgcl.gov.bd
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ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবাপ্রদাজনর িজব টাচ্চ 

িিে 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ 

আজবদন িরি 

প্রাসিস্থান 

জিবারমূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

২. জ াম্পাসনর পসরচািনা পষ টজদর পসরচাি িন্ডিীর িাসি া,  া টপত্র 

এবং  া টসববরর্ী, বাসষ ট  প্রসিজবদন,  সবসধবদ্ধ পুস্ত াসদ এবং 

জশোরজহাল্ডারজদর জরসেস্টার ইিুাসদ িংরের্  রা 

প্রজোেন অনুিাজর  

জ াম্পাসন িসচবািে 

 

প্রজ ােু নে 

 

উপ-ব্যবস্থাপ  (সিগ্যাি) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৭৮ 

ই-জিইিাঃ saif@nwpgcl.gov.bd 

জ াম্পাসন িসচব 

জিাবাইি: ০১৭০৮১৫২৩০০ 

ই-জিইিাঃ 

cs@nwpgcl.gov.bd 

৩.  া টসববরর্ী, চুসি, দসিি ইিুাসদ চাসহদা জিািাজব  িরবরাহ  রা িাৎেসর্ / ০১ 

 া টসদবি 

 

৪. জ াম্পাসনর  াজের েন্য িংসিষ্ট িংস্থাে জ াম্পাসনর পজে প্রজোেনীে 

সচঠিপত্র ইসুু  রা 

প্রজোেন অনুিাজর  

৫. PMS িংক্রান্ত িহােিা ও িিন্বে PMS সনজদ টসশ া 

অনু ােী 

সনধ টাসরি 

PMS িরি 

৬. জ াম্পাসনর পসরচাি জদর সবসধবদ্ধ পুস্ত াসদ পসরদশ টজনর সুজ াগ প্রদান 

 রা 

 র্তটপজের সনজদ টশ 

অনুিাজর 

 

৭. জ াম্পাসনর প্র াশনা সবষে   া টাসদ িম্পাদন ও িরবরাহ  রা  র্তটপজের সনজদ টশ 

অনুিাজর 

 

জ াম্পাসন িসচবািে 

 

প্রজ ােু নে 

 

িহ ারী ব্যবস্থাপ  (েনিংজ াগ) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৮১ 

ই-জিইিাঃ 

mahmud@nwpgcl.gov.bd 

৮. জ াম্পাসনর সবজ্ঞাপন ম্যাগাসেন, পসত্র া ইিুাসদজি প্র াজশর উজযাগ 

গ্রহর্ 

 র্তটপজের সনজদ টশ 

অনুিাজর 

 া টাজদশ 

৯. জ াম্পাসনর জিিবু  জপইজে জ াম্পাসন িংক্রান্ত িথ্য হািনাগাদ  রা  র্তটপজের সনজদ টশ 

অনুিাজর 
- 

১০. জ াম্পাসন িংক্রান্ত পসত্র াে প্র াসশি িংবাদ দির প্রধানগজর্র সন র্ 

জপ্ররর্ 

 র্তটপজের সনজদ টশ 

অনুিাজর 

প্র াসশি 

িংবাজদর সপ্রন্ট 

 সপ 

১১. জ াম্পাসনর ি ি অনুষ্ঠাজনর ছসব/সিসডও িংরের্  রা এবং চাসহদা 

জিািাজব  িরবরাহ  রা 

প্রজোেন অনুিাজর 
- 

১২. জ াম্পাসনর প্রধান সনব টাহী  ি ট িটা, সনব টাহী পসরচাি গর্ এবং 

জ াম্পাসন িসচজবর বদনসিন ব্যে সনব টাহ 

প্রজোেন অনুিাজর ক্রজের িাউচার 
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িানবিম্পদ সবিাগ 

অিুন্তরীর্ জিবা: 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ 

িিে 
প্রজোেনীে  াগেপত্র 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র/ 

আজবদন িরি 

প্রাসি স্থান 

জিবার মূল্য 

এবং 

পসরজশাধ 

পদ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ চাকুরী হজি 

অব্যাহসি প্রদান 

প্রজোেনীে  াগে 

প্রাসির পর ০৩  ি ট 

সদবি 

 ) আজবদন 

খ) জনাটিশ সপসরেড/জনাটিশ জপ 

গ) িংসিষ্ট দিজরর না-দাবী পত্র 

িানবিম্পদ 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে ব্যবস্থাপ  (িানবিম্পদ) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬০ 

ই-জিইিাঃ kausar@nwpgcl.gov.bd 

 

উপ-ব্যবস্থাপ -১ (িানবিম্পদ) 

জিানাঃ ০১৭০৮১৫২৩১২ 

ajmmostafiz@nwpgcl.gov.bd 

 

উপ-ব্যবস্থাপ -২ (িানবিম্পদ) 

জিানাঃ০১৭০৮১৫২৩১০ 

ই-জিইিাঃ mahadi@nwpgcl.gov.bd 

 

উপ-ব্যবস্থাপ -৩ (িানবিম্পদ) 

জিাবাইিাঃ ০১৭০৮১৫২২৯৪ 

ই-জিইিাঃ tahira@nwpgcl.gov.bd 
িহাব্যবস্থাপ  (িানবিম্পদ ও 

প্রশািন) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৭৭ 

ই-জিইিাঃ  

gmhradmin@nwpgcl.

gov.bd 

২ চাকুরী হজি 

অব্যাহসি/অবিরে

সনি আনুজিাসষ  

পসরজশাজধর 

িঞ্জুরাজদশ 

প্রজোেনীে  াগে 

পত্রাসদ প্রাসির ০৫  ি ট 

সদবজির িজধ্য 

 ) আজবদন 

খ) ছসব(দ্যই সপ) 

গ) Last Payment 

Certificate 

ঘ) সনধ টাসরি িরজি সিোজরন্স িাটি টসিজ র্ 

ঙ) িংসিষ্ট দিজরর না-দাবী পত্র 

চ) সহিাব সবিাজগর িিািি 

িানবিম্পদ 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে 

ব্যবস্থাপ  (প্রশািন) 

জিানাঃ ০১৭৫৫৬৩০০৩৩  

 jabin@nwpgcl.gov.bd 

 

উপ-ব্যবস্থাপ -(প্রশািন) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৯৬  

ই-জিইিাঃ dewanmizan@nwpgcl.gov.bd 

 

িহ ারী ব্যবস্থাপ  (প্রশািন) 

জিানাঃ 01629141590 

ই-জিইিাঃ aurpa@nwpgcl.gov.bd 

৩ ছুটিিঞ্জুর (অসেটি 

ছুটি, বসহাঃ 

বাংিাজদশ ছুটি ও 

অন্যান্য) 

আজবদন ও ছুটির সহিাব 

প্রাসির পর ০৫  ি ট 

সদবজির িজধ্য 

 ) সনধ টাসরি িরজি আজবদন 

খ) ভ্রিন বাজের্ (প্রজ ােু জেজত্র) 

গ) ভ্রিনসূচী (প্রজ ােু জেজত্র) 

ঘ) আিন্ত্রনপত্র (প্রজ ােু জেজত্র) 

ঙ) সচস ৎিাপত্র(প্রজ ােু জেজত্র)  

চ) সবগি এ  বছজরর ভ্রির্ বৃত্তান্ত 

িানবিম্পদ 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে 

৪ ছুটি নগদােন ০৩  া টসদবি সনধ টাসরি িরজি আজবদন িানবিম্পদ 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে িহ ারী ব্যবস্থাপ  (প্রশািন) 

জিানাঃ 01629141590 

ই-জিইিাঃ aurpa@nwpgcl.gov.bd 

mailto:kausarahmedbd@yahoo.com
mailto:ajmmostafiz@nwpgcl.gov.bd
mailto:mahadi@nwpgcl.gov.bd
mailto:tahira@nwpgcl.gov.bd
mailto:jabin@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20dewanmizan@nwpgcl.gov.bd
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ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ 

িিে 
প্রজোেনীে  াগেপত্র 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র/ 

আজবদন িরি 

প্রাসি স্থান 

জিবার মূল্য 

এবং 

পসরজশাধ 

পদ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

৫ আইসড  াড ট প্রদান ০১ িাি (আজবদন 

প্রাসিিাজপজে) 

 ) সনধ টাসরি িরজি আজবদন 

খ) ছসব (এ   সপ) 

গ) োিীে পসরচে পজত্রর  সপ 

 

 

িানবিম্পদ 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে িহাঃব্যবস্থাপ -(িাঃ াাঃ) 

জিানাঃ ০১৯২৫৬০৪৮৭৫ 

ই-জিইিাঃ jakir@nwpgcl.gov.bd 

িহাব্যবস্থাপ  (িানবিম্পদ ও 

প্রশািন) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৭৭ 

ই-জিইিাঃ 

gmhradmin@nwpgcl.

gov.bd ৬  ি ট িটা/ ি টচারীজদ

র জগাষ্ঠীবীিা দাবী 

(Claim) সনস্পসত্ত 

িংসিষ্ট  াগেপত্র 

প্রাসির পর ১৫ সদন 

 ) মৃত্যু িনদ 

খ) িংসিষ্ট দিজরর প্রিুেনপত্র 

গ) First Information Report 

(FIR) 

ঘ) Post-mortem Report 

িানবিম্পদ 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে 

উপ-ব্যবস্থাপ -(প্রশািন) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৯৬ 

ই-জিইিাঃdewanmizan@nwpgcl.gov.bd 
৭  ি ট িটাজদর 

জিসড ুাি সবি 

প্রিুের্ 

১০  ি ট সদবি িাকুটিার জিািাজব  িানবিম্পদ 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে 

 

 

প্রাসিষ্ঠাসন  জিবা : 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িিে 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ আজবদন 

িরি প্রাসি স্থান 

জিবার মূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

1 িন্ত্রর্ািে, সবদ্যুৎ উন্নেন জবাড ট, অন্যান্য 

প্রসিষ্ঠাজন  াসচি িথ্য িরবরাহ 

 াসচি িিজের 

িজধ্য 

 িানবিম্পদ সবিাগ প্রজ ােু নে উপ-িহাব্যবস্থাপ  (িা.ি.) 

জিানাঃ ০১৭৫৫৬৩০০০৮ 

dgmhr@nwpgcl.gov.bd 

 

ব্যবস্থাপ  (প্রশািন) 

জিানাঃ ০১৭৫৫৬৩০০৩৩ 

jabin@nwpgcl.gov.bd 

 

িহাব্যবস্থাপ  (িানবিম্পদ ও প্রশািন) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৭৭ 

ই-জিইিাঃ 

gmhradmin@nwpgcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jabin@nwpgcl.gov.bd
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সহিাব সবিাগ 

অিুন্তরীর্ জিবা : 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ 

িিে 
প্রজোেনীে  াগেপত্র 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র/ আজবদন 

িরি প্রাসি স্থান 

জিবার মূল্য 

এবং পসরজশাধ 

পদ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ িন্ত্রার্ািজে জ সপআই িথ্য জপ্ররর্ (আসর্ ট ) জ াোর্ টার িিাসির 

পরবিী ০৪  া টসদবজির 

িজধ্য 

জ াম্পাসনর বত্রিাসি  সহিাব সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে আবদ্যোহ আি িামুন 

ব্যবস্থাপ  (সহিাব) 

জিানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৯১ 

ই-জিইিাঃ 

mamun.@nwpgcl.gov.bd 

িহা-ব্যবস্থাপ  (সহ ও অ) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯০ 

ই-জিইিাঃ 

habib@nwpgcl.gov.bd 
২ িাসি  সহিাব প্রর্ের্ পরবিী িাজির ১২ 

িাসরজখর িজধ্য 

জ াম্পাসনর িাসি  সহিাব সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে মুনিাসির আি িানী 

িহ ারী ব্যবস্থাপ  (সহিাব) 

জিানাঃ 01852571212 

 

৩ বত্রিাসি  সহিাব প্রর্ের্  পরবিী িাজির ১৫ 

িাসরজখর িজধ্য 

জ াম্পাসনর বত্রিাসি  সহিাব সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

উপ-িহাব্যবস্থাপ (সহিাব) 

সনব টাহী পসরচাি  (অর্ ট) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯89 

ই-জিইিাঃ 

edfin@nwpgcl.gov.bd 

৪ বত্রিাসি  সহিাব অসডর্ এন্ড িাইন্যান্স  সিটিজি 

উপস্থাপন 

পরবিী িাজির জশষ 

 া টসদবজির িজধ্য 

জ াম্পাসনর বত্রিাসি  সহিাব সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

৫ বাসষ ট  সহিাব প্রর্েন (খিো) ও বসহাঃ সনরীজের 

সন র্ দাসখি 

জুিাই িাজির ৩১ 

িাসরজখর িজধ্য 

জ াম্পাসনর বাসষ ট  সহিাব সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

৬ বাসষ ট  সহিাব বসহাঃ সনরীে  দ্বারা সনরীো  াে 

িম্পন্ন  রা ও সরজপার্ ট দাসখি 

জিজেম্বর িাজির ৩০ 

িাসরজখর িজধ্য 

জ াম্পাসনর বাসষ ট  সহিাব সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

৭ বাসষ ট  সহিাব অসডর্ এন্ড িাইন্যান্স  সিটিজি 

উপস্থাপন 

অজটাবর িাজির ১ি 

িিাজহর িজধ্য 

বাসষ ট  সনরীসেি সহিাব সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

৮ জ াম্পাসন জবাজড ট বাসষ ট  সহিাব উপস্থাপন অসডর্ এন্ড িাইন্যান্স 

 সিটিজি উপস্থাপজনর 

পরবিী জবাড ট িিাে 

বাসষ ট  সনরীসেি সহিাব সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

৯  জপ টাজরর্ দিজরর  ি ট িটা/ ি টচারীগজর্র জবিন 

পসরজশাধ 

জশষ  া টসদবজির িজধ্য অনুজিাসদি সবি , প্রশািসন  

আজদশ ও জপ-সিপ ইিুাসদ 

সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

১০ জিসডজ ি সবি, ভ্রির্ সবি, জবানাি, ছুটি সবসক্র 

এবং অবিজরাত্তর পাওনাসদিহ ি ি 

Establishment Bill পসরজশাধ 

৩  া টসদবজির িজধ্য অনুজিাসদি সবি , প্রশািসন  

আজদশ ও জপ-সিপ ইিুাসদ 

সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

১১  জপ টাজরর্ দিজরর  Third Party সবি 

পসরজশাধ 

৩  া টসদবজির িজধ্য িংসিষ্ট সবি ও জ াম্পানীর 

DoFP অনু ােী অনুজিাসদি 

সবি, চািান, R&I  ইিুাসদ 

সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 



 

সিটিজেন চার্ টার 

নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড 
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১২ Establishment bill & Third 

party সবি হইজি  িটনকৃি িুার্ ও ট্যাস্ক 

ির ারী জ াষাগাজর েিা প্রদান 

পরবিী িাজির ১৫ 

িাসরজখর িজধ্য 

পসরজশাসধি সবি 

 

সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে উপ-ব্যবস্থাপ  (সহিাব) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৭৭ 

ই-জিইিাঃ 

shahadat@nwpgcl.gov.bd 
িহাব্যবস্থাপ  (সহ ও অ) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯০ 

ই-জিইিাঃ 

habib@nwpgcl.gov.bd 

১৩ অিুন্তরীর্ অসডজর্র েবাব জপ্ররর্ ১৫  া টসদবি  সবি/িাউচার ও অন্যান্য 

প্রজোেনীে  াগেপত্র 

সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে আবদ্যোহ আি িামুন 

ব্যবস্থাপ  (সহিাব) 

জিানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৯১ 

ই-জিইিাঃ 

mamun.@nwpgcl.gov.bd 

১৪ রােস্ব ও প্র ে দির িমূজহর ক্রে িংক্রান্ত নসর্জি 

িিািি প্রদান  

০২ সদন এিদিংক্রান্ত নসর্ ও প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

সহিাব সবিাগ  

উপ-িহাব্যবস্থাপ (সহিাব) 

িহাব্যবস্থাপ  (সহ ও অ) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯০ 

ই-জিইিাঃ 

habib@nwpgcl.gov.bd 

১৫ অবিজরাত্তর পাওনাসদিহ অন্যান্য প্রশািসন  

সবষজে িিািি প্রদান 

০২ সদন এিদিংক্রান্ত প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

সহিাব সবিাগ  

১৬ জ াম্পাসনর আে র সরর্ান ট িংক্রান্ত  া টক্রি ও 

 র্ািিজে দাসখি  রা।  

আইন অনু ােী ১৮০ 

সদজনর িজধ্য দাসখি  রা। 

বাসষ ট  সনরীসেি সহিাব সহিাব সবিাগ  এি.এ িারহান 

ব্যবস্থাপ (অর্ ট) 

জিানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৬ 

ই-জিইিাঃ  

farhan@nwpgcl.gov.bd 

১৭ সবসডং ডকুজিন্ট মূল্যােন ও চুসি দসিজির উপর 

িিািি প্রদান।  

২ সদজনর িজধ্য খিো চুসি দসিি সহিাব সবিাগ  

১৮ সিসপএি সহিাব প্রনেন ও বসহাঃ সনরীে  দ্বারা 

সনরীো  াে িম্পন্ন  রা 

জ াম্পাসনর চুোন্ত সনরীো 

প্রসিজবদন প্রাসির ১৫ 

সদজনর িজধ্য 

জ াম্পাসনর সিসপএি সহিাব  সহিাব সবিাগ  উপ-ব্যবস্থাপ  (সহিাব) 

জিানাঃ ০১৭৭৮৯৮৮৮৬৩  

ই-জিইিাঃ 

pinky@nwpgcl.gov.bd 

১৯ PMS িংক্রান্ত িহােিা ও িিন্বে PMS সনজদ টসশ া 

অনু ােী 

সনধ টাসরি PMS িরি  প্রজ ােু নে আবদ্যোহ আি িামুন 

ব্যবস্থাপ  (সহিাব) 

জিানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৯১ 

ই-জিইিাঃ 

mamun.@nwpgcl.gov.bd 

২০ জ াম্পাসনর WPPF ও CPF সহিাব প্রনেন ও 

বসহাঃ সনরীে  দ্বারা সনরীো  াে িম্পন্ন  রা 

জ াম্পাসনর চুোন্ত সনরীো 

প্রসিজবদন প্রাসির ১৫ 

সদজনর িজধ্য 

জ াম্পাসনর WPPF সহিাব সহিাব সবিাগ  

২১  ল্যান িহসবজির সিটিং  রা ও মুঞ্জুরী আজদশ 

প্রদান। 

ট্রাসস্ট জবাজড টর সিদ্ধান্ত 

জিািাজব  

অনুদান প্রাসির আজবদন সহিাব সবিাগ  িারোনা সপংস  

উপ-ব্যবস্থাপ  (সহিাব ও অর্ ট) 

জিানাঃ ০১৭৭৮৯৮৮৮৬৩ 

ই-জিইিাঃ 

farjanapinky@gmail.com 

২২ জ াম্পাসনর  ল্যান িহসবি হজি অর্ ট পসরজশাধ 

 রা।  

িঞ্জুরী আজদশ প্রাসির পর 

৪  া ট সদবি 

িঞ্জুরী আজদশ সহিাব সবিাগ  

প্রাসিষ্ঠাসন  জিবা : 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ 

িিে 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ আজবদন িরি 

প্রাসি স্থান 

জিবার মূল্য এবং পসরজশাধ 

পদ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ িন্ত্রর্ািে, সবদ্যুৎ উন্নেন জবাড ট, অন্যান্য প্রসিষ্ঠাজন  াসচি 

িথ্য িরবরাহ 

 াসচি িিজের িজধ্য  অর্ ট সবিাগ প্রজ ােু নে িহাব্যবস্থাপ  (সহ ও অ) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯০ 

ই-জিইিাঃ 

habib@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান সনব টাহী 

 ি ট িটা 

 

mailto:ই-মেইলঃ%20mamun.@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20mamun.@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20mamun.@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20mamun.@nwpgcl.gov.bd
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অর্ ট সবিাগ 

অিুন্তরীর্ জিবা : 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ 

িিে 
প্রজোেনীে  াগেপত্র 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র/ 

আজবদন িরি 

প্রাসি স্থান 

জিবার মূল্য 

এবং 

পসরজশাধ 

পদ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ সবদ্যুৎ জ ন্দ্রিমূজহর গ্যাি (ফুজেি) সবি প্রদান  সবসপসডসব হজি সনধ টাসরি 

িাজির সবদ্যুৎ সবজির অর্ ট 

প্রাসির পর ৫ 

 া টসদবজির িজধ্য   

সবদ্যুৎ জ ন্দ্রিমূহ  হজি প্রাি িংসিষ্ট সবি 

ও জ াম্পানীর  DoFP অনু ােী 

অনুজিাসদি সবজির  সপ   

অর্ ট সবিাগ, 

িংসিষ্ট সবদ্যুৎ 

জ ন্দ্র   

 

জিাহাম্মদ এহছানুি হাসবব 

 ব্যবস্থাপ  (অর্ ট) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪২৯ 

ই-জিইিাঃ 

ahsan@nwpgcl.gov.bd 

সনব টাহী পসরচাি  (অর্ ট) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯89 

ইজিইিাঃ 

edfin@nwpgcl.gov.bd 

২ সবদ্যুৎ জ ন্দ্রিমূজহর েন্য 

ফুজেি(এইচএিসড/এইচএিও) ক্রে    

সবদ্যুৎ জ জন্দ্রর চাসহদাপত্র 

প্রাসির ৩  া টসদবজির 

িজধ্য   

সবদ্যুৎজ জন্দ্রর ফুজেি চাসহদাপত্র ও জনার্  অর্ ট সবিাগ, 

িংসিষ্ট সবদ্যুৎ 

জ ন্দ্র    

 

 

৩ 

 জপ টাজরর্ দিজরর  Third 

Party/Contractor সবি পসরজশাজধর 

ব্যবস্থা রর্ 

সবি প্রাসির ৩ 

 া টসদবজির িজধ্য   

িংসিষ্ট সবি ও জ াম্পানীর DoFP 

অনু ােী অনুজিাসদি সবি, চািান, R&I  

ইিুাসদ 

অর্ ট সবিাগ, 

 জপ টাজরর্ দির  

 

৪  Third Party/Contractor  সবি হজি 

 িটনকৃি িুার্ ও ট্যাক্স ির ারী জ াষাগাজর 

পসরজশাজধর ব্যবস্থা রর্   

পরবিী িাজির ১৫ 

িাসরজখর িজধ্য  

পসরজশাসধি সবি 

 

অর্ ট সবিাগ, 

 জপ টাজরর্ দির  

 

৫ সবদ্যুৎ জ ন্দ্রিমূহ/প্র েিমূজহ িহসবি স্থাপন  চাসহদাপত্র প্রাসির ৩ 

 া টসদবজির িজধ্য   

সবদ্যুৎজ ন্দ্র/প্র ে হজি প্রাি চাসহদাপত্র, 

জনার্,ব্যাং  সর নসিসিজেশন, ব্যাং  

জস্টর্জিন্টি,সবসিন্ন সবজির  সপ  

অর্ ট সবিাগ, 

িংসিষ্ট সবদ্যুৎ 

জ ন্দ্র/প্র ে  

 

৬ এিসডআর- নবােন  জিোদ উত্তীজর্ টর পূব টবিী 

৩  া টসদবজির িজধ্য  

সবসিন্ন ব্যাংজ র প্রস্তাব ও িি ট, জ াম্পাসনর 

অর্ ট সবিাগ হজি অনুজিাসদি জনার্ 

অর্ ট সবিাগ, 

 জপ টাজরর্ দির 

 

৭  সবদ্যুৎ জ ন্দ্র/ প্র েিমূজহর সিসড/িুার্ পসরজশাধ   চাসহদাপত্র প্রাসির ৩ 

 া টসদবজির িজধ্য   

আিদাসনকৃি িািািাজির েন্য শুল্ক সবিাগ 

হজি প্রাি এজিিজিন্ট জনাটিশ, সবি অি 

এসি, ইনিজেি, িাটি টসিজ র্ অি 

অসরসেন, িংসিষ্ট দিজরর জনার্  

অর্ ট সবিাগ, 

িংসিষ্ট 

সবদ্যুৎজ ন্দ্র ও 

প্র ে  

 

৮  ইনসুুজরন্স পসিসি নবােন  জিোদ উত্তীজর্ টর পূব টবিী ৭ 

 া টসদবজির িজধ্য  

িাধারন বীিা  র্তট  সবি, িংসিষ্ট দিজরর 

জনার্ 

অর্ ট সবিাগ, 

িংসিষ্ট সবদ্যুৎ 

জ ন্দ্র 

 

এি.এ.িারহান 

 ব্যবস্থাপ  (অর্ ট) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৬ 

ই-জিইিাঃ 

farhan@nwpgcl.gov.bd 

৯ সিরােগঞ্জ সবদ্যুৎ জ ন্দ্র ইউসনর্-২ ও ইউসনর্-৩ এর 

েন্য ঋর্ পসরজশাজধর পরবিী প্রজদে স সস্তর ১/৬ 

িাগ িংসিষ্ট  সডএিআরএ সহিাজব েিা রর্  

প্রসি িাজির ১ি 

 া টসদবজি  

সবদ্যুৎ জ ন্দ্রিমূজহর ঋর্চুসি (সিটিএ)  অর্ ট সবিাগ, 

 জপ টাজরর্ দির  

 

১০  সিরােগঞ্জ সবদ্যুৎ জ ন্দ্র ইউসনর্-২ ও ইউসনর্-৩ এর 

েন্য িাসি  জিইনজর্ন্যান্স সরোিট িংসিষ্ট 

এিআরএ সহিাজব েিা রর্  

প্রসি িাজির ১৫ িাসরজখ  সবদ্যুৎ জ ন্দ্রিমূজহর ঋর্চুসি (সিটিএ)  অর্ ট সবিাগ, 

 জপ টাজরর্ দির 

 

mailto:ই-মেইলঃ%20ahsan@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20ahsan@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20farhan@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20farhan@nwpgcl.gov.bd
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১১  সডএিএি পসরজশাধ  ঋর্চুসি অনু ােী  িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্রিমূহ/ প্র জের ঋর্চুসি  অর্ ট সবিাগ, 

 জপ টাজরর্ দির  

 
জিাহাম্মদ এহছানুি হাসবব 

উপ- ব্যবস্থাপ  (অর্ ট) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪২৯ 

ই-জিইিাঃ 

ahsan@nwpgcl.gov.bd 

সনব টাহী পসরচাি  (অর্ ট) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯89 

ইজিইিাঃ 

edfin@nwpgcl.gov.bd 

১২  এিসি’র িাধ্যজি সবি পসরজশাধ  চাসহদা প্রাসির ৩ 

 া টসদবজির িজধ্য  

এিসি জপজিন্ট-এর ইনিজেি, িংসিষ্ট 

দিজরর জনার্, অন্যান্য ডকুজিন্টি  

অর্ ট সবিাগ, 

িংসিষ্ট দির 

 

১৩  এিসি অনুজিাদন  প্রস্তাব প্রাসির ৩ 

 া টসদবজির িজধ্য  

িংসিষ্ট দিজরর জনার্, অর্ ট সবিাজগর 

অনুজিাসদি জনার্  

অর্ ট সবিাগ, 

িংসিষ্ট দির 

 

১৪  বাসষ ট   নিসিজডজর্ড বাজের্ প্রর্েন  িাচ ট (প্রসি বছর)   ি ি সবদ্যুৎ জ ন্দ্র/প্র ে হজি প্রাি বাজের্  

িংসিষ্ট িথ্যাসদ  

অর্ ট সবিাগ, 

 জপ টাজরর্ দির 

 এি.এ.িারহান 

উপ- ব্যবস্থাপ  (অর্ ট) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৬ 

ই-জিইিাঃ 

farhan@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান সনব টাহী  ি ট িটা  

১৫ ব্যাং  িিন্বে সববরর্ী প্রস্তুি রর্   পরবিী িাজির ৫ 

িাসরজখর িজধ্য   

 

ব্যাং  জস্টর্জিন্টি  

 

অর্ ট সবিাগ, 

 জপ টাজরর্ দির 

 জিাহাম্মদ এহছানুি হাসবব 

উপ- ব্যবস্থাপ  (অর্ ট) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪২৯ 

ই-জিইিাঃ 

ahsan@nwpgcl.gov.bd 

সনব টাহী পসরচাি  (অর্ ট) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯89 

ইজিইিাঃ 

edfin@nwpgcl.gov.bd 

 

প্রাসিষ্ঠাসন  জিবা : 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ 

িিে 
প্রজোেনীে  াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ 

আজবদন িরি প্রাসি 

স্থান 

জিবার মূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ িন্ত্রর্ািজে (সবদ্যুৎ সবিাগ ও অর্ ট সবিাজগ)  

রাষ্ট্রীে গ্যারাসন্টর আওিাে গৃহীি ঋজর্র 

িথ্যাসদ জপ্ররর্ (িাসি )  

প্রসি িাজিরর্া পরবিী 

িাজির ৫ িাসরজখর িজধ্য  

ঋর্ গ্রহর্, ঋর্ ও সুদ/চােট  পসরজশাজধর 

প্রিার্স্বরূপ প্রজোেনীে 

ইনিজেি/ াগেপত্র  

অর্ ট সবিাগ,  জপ টাজরর্ 

দির  

 
এি.এ.িারহান 

উপ- ব্যবস্থাপ  (অর্ ট) 

জিানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৬ 

ই-জিইিাঃ 

farhan@nwpgcl.gov.bd 

 

সনব টাহী পসরচাি  (অর্ ট) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯89 

ইজিইিাঃ 

edfin@nwpgcl.gov.bd 

২ 

বাংিাজদশ ব্যাং  ও স্টুান্ডাড ট চার্ টাড ট 

ব্যাংজ  ববজদসশ  ঋজর্র িথ্য জপ্ররর্ 

(বত্রিাসি )   

প্রসি জ াোর্ টার জশজষ 

পরবিী িাজির ১০ 

িাসরজখর িজধ্য   

ঋর্ গ্রহর্, ঋর্ ও সুদ/চােট  পসরজশাজধর 

প্রিার্স্বরূপ প্রজোেনীে 

ইনিজেি/ াগেপত্র 

অর্ ট সবিাগ,  জপ টাজরর্ 

দির  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ই-মেইলঃ%20ahsan@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20ahsan@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20farhan@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20farhan@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20ahsan@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20ahsan@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20farhan@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20farhan@nwpgcl.gov.bd
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অসডর্ সবিাগ 

অিুন্তরীর্ জিবা: 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ িিে 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ আজবদন 

িরি প্রাসি স্থান 

জিবার মূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ অিুন্তরীর্ সনরীো া ট পসরচািনা 

 রা 

অসডর্ প্লান অনু ােী দিরাজদশ  অসডর্ সবিাগ প্রজ ােু নে 

এি.এি.শািীি-উি-হ  

ব্যবস্থাপ  (অসডর্) 

জিানাঃ ০১৭৫৫৬৩০০১৮ 

ই-জিইিাঃ  

shamim@nwpgcl.gov.bd 

উপ-িহাব্যবস্থাপ  (অসডর্) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯৩ 

ই-জিইিাঃ  

hasina@nwpgcl.gov.bd 

২ অিুন্তরীর্ অসডর্ সরজপার্ ট অসডর্ 

 সিটিজি উপস্থাপন 

ষাণ্মাসি  সিসত্তজি অসডর্ সরজপার্ ট অসডর্ সবিাগ প্রজ ােু নে 

৩ িন্ত্রর্ািজে িাসি  প্রসিজবদন জপ্ররর্ 

 রা 

পরবিী িাজির ০৩   া টসদবজির  িজধ্য সনধ টাসরি 

িরম্যার্ 

অসডর্ সবিাগ প্রজ ােু নে 

৪ িাপাড  র্তট  উত্থাসপি অসডর্ 

আপসত্তর েবাব জপ্ররর্  

িংসিষ্ট দির হজি েবাব প্রাসির পর ৫ 

 া ট সদবজির িজধ্য 

ব্রডশীর্ েবাব অসডর্ সবিাগ প্রজ ােু নে 

৫ অিুন্তরীর্ অসডর্ আপসত্তিমূহ 

সনষ্পসত্ত  রা 

িংসিষ্ট দির হজি েবাব প্রাসির পর   

১০  া ট সদবজির িজধ্য 

দিরাজদশ  অসডর্ সবিাগ প্রজ ােু নে 

 

প্রাসিষ্ঠাসন  জিবা : 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িিে 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ আজবদন 

িরি প্রাসি স্থান 

জিবার মূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ িন্ত্রর্ািে, সবদ্যুৎ উন্নেন জবাড ট, অন্যান্য 

প্রসিষ্ঠাজন  াসচি িথ্য িরবরাহ 

 াসচি িিজের 

িজধ্য 

সনধ টাসরি 

িরম্যার্ 

িংসিষ্ট দির  র্তট  প্রদত্ত িরম্যার্ প্রজ ােু নে 

এি.এি.শািীি-উি-হ  

ব্যবস্থাপ  (অসডর্) 

জিানাঃ ০১৭৫৫৬৩০০১৮ 

ই-জিইিাঃ  

shamim@nwpgcl.gov.bd 

উপ-িহাব্যবস্থাপ  (অসডর্) 

জিানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯৩ 

ই-জিইিাঃ  

hasina@nwpgcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:habib@nwpgcl.org.bd
mailto:habib@nwpgcl.org.bd
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পসর েনা ও নক্সা সবিাগ 

 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ িিে 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র/ 

আজবদন 

িরি প্রাসি 

স্থান 

জিবার মূল্য 

এবং 

পসরজশাধ 

পদ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

প্রাসিষ্ঠাসন  জিবা : 

১ িন্ত্রর্ািে, সবদ্যুৎ উন্নেন জবাড ট, উন্নেন িহজ াগী ও 

অন্যান্য প্রসিষ্ঠাজন  াসরগরী িথ্য িরবরাহ 

 াসচি িিজের িজধ্য িথ্য িম্বসিি 

প্রসিজবদন 

সপএন্ডসড 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে প্রধান প্রজ ৌশিী (সপএন্ডসড) (িারপ্রাি) 

জিাবাইি : ০১৭৩০০৬৬৯৮৬ 

ই-জিইি: saiful@nwpgcl.gov.bd 

সনব টাহী পসরচাি  (সপএন্ডসড) (িারপ্রাি) 

জিাবাইি : ০১৭55630010 

ই-জিইি:  

ed.pnd@nwpgcl.gov.bd 

২ পসরজবশ অসধদির,উন্নেন িহজ াগী ও অন্যান্য 

প্রসিষ্ঠাজন পসরজবশগি প্রসিজবদন জপ্ররর্ 

সবদ্যুৎ জ ন্দ্র বাসষ ট  সিসত্তজি ও 

প্র ে ষাণ্মাসি  সিসত্তজি 

িথ্য িম্বসিি 

প্রসিজবদন 

EHS জিি প্রজ ােু নে ব্যবস্থাপ  (ইএইচএি) 

জিাবাইি ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৯ 

ই-জিইি: parvin@nwpgcl.gov.bd 

3 জ াম্পাসনর APA / KPI িংক্রান্ত িহােিা 

প্রদান ও এ িংক্রান্ত প্রসিজবদন িন্ত্রনািজে জপ্ররর্। 

বত্রিাসি  সিসত্তজি APA 

প্রসিজবদন 

সপএন্ডসড 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে 
িত্ত্বাবধাে  প্রজ ৌশিী (সপএন্ডসড) 

জিাবাইি : ০১৭৩০০৬৬৯৮৮ 

ই-জিইি: saifuddin@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান সনব টাহী  ি ট িটা 

জিাবাইি : ০১৭৩০০৬৬৯৭৬ 

ই-জিইি:  

ceo@nwpgcl.gov.bd 

4 িংস্থার ADP/RADP Allocation 

প টাজিাচনা এবং িংসিষ্ট প্রসিজবদন িন্ত্রনািজে 

জপ্ররর্ 

িন্ত্রর্ািজের িিেসূচী অনু ােী ADP / 

RADP 

প্রসিজবদন 

সপএন্ডসড 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে 
প্রধান প্রজ ৌশিী (সপএন্ডসড) (িারপ্রাি) 

জিাবাইি : ০১৭৩০০৬৬৯৮৬ 

ই-জিইি: saiful@nwpgcl.gov.bd 

সনব টাহী পসরচাি  (সপএন্ডসড) (িারপ্রাি) 

জিাবাইি : ০১৭55630010 

ই-জিইি:  

ed.pnd@nwpgcl.gov.bd 

অিুন্তরীর্ জিবা : 

১ িংস্থার প্র ে পসর েনা ও সবিাগী ় পসর েনা 

িংক্রান্ত হািনাগাদ িথ্য প্রদান 

প্রজিু  িাজির ১০ িাসরজখর 

িজধ্য / জ াম্পাসনর জবাড ট িিার 

পূজব ট 

িংস্থার 

পসর েনা 

িংসিষ্ট 

প্রসিজবদন/ 

জ াম্পাসন 

জবাজড টর 

 া টসববরর্ী 

সপএন্ডসড 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে 

 

 

প্রধান প্রজ ৌশিী (সপএন্ডসড) (িারপ্রাি) 

জিাবাইি : ০১৭৩০০৬৬৯৮৬ 

ই-জিইি: saiful@nwpgcl.gov.bd 

সনব টাহী পসরচাি  (সপএন্ডসড) (িারপ্রাি) 

জিাবাইি : ০১৭55630010 

ই-জিইি:  

ed.pnd@nwpgcl.gov.bd 

mailto:saiful@nwpgcl.gov.bd
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ক্র. 

নং 
জিবার নাি জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ িিে 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র/ 

আজবদন 

িরি প্রাসি 

স্থান 

জিবার মূল্য 

এবং 

পসরজশাধ 

পদ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২ নত্যন প্র জের সূচনা ও প্রার্সি  উন্নেন িংক্রান্ত 

 া টাবিী 

(Preparation of PCP, PDPP, 

PGPP/RPGPP, 

DPP/RDPP/Recast DPP, 

Project Agreements, Review 

of Feasibility Study report, 

IEE/EIA report ইিুাসদ) 

প্রজিু  জেজত্র ৩০ জর্জ  

িজব টাচ্চ ৫০ সদজনর িজধ্য 

িংসিষ্ট ডকুজিন্ট সপএন্ডসড 

সবিাগ / 

EHS জিি 

প্রজ ােু নে 

প্রধান প্রজ ৌশিী (সপএন্ডসড) (িারপ্রাি) 

জিাবাইি : ০১৭৩০০৬৬৯৮৬ 

ই-জিইি: saiful@nwpgcl.gov.bd 

সনব টাহী পসরচাি  (সপএন্ডসড) (িারপ্রাি) 

জিাবাইি : ০১৭55630010 

ই-জিইি:  

ed.pnd@nwpgcl.gov.bd 

৩ দরপত্র দসিি (Biding Document 

for EPC / EOI Document / 

RFP Document for 

Consultant / RFP Document 

for LTSA) প্রস্তুসি ও প টাজিাচনা িংক্রান্ত 

 া টাবিী  

প্রজিু  জেজত্র ৩০ জর্জ  

িজব টাচ্চ ৫০ সদজনর িজধ্য 

 

 

িংসিষ্ট ডকুজিন্ট সপএন্ডসড 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে 

৪ খিো চুসি পত্র (EPC Contract / 

Consultancy Contract/ LTSA 

/ Amendment / Change Order 

etc.) প্রর্েন ও প টাজিাচনা িংক্রান্ত  া টাবিী 

প্রজিু  জেজত্র মূল্যােন  

প্রসিজবদন অনুজিাদন/ 

Concurrence/ 

Vetting প্রাসির ৩০ জর্জ  

িজব টাচ্চ ৫০ সদজনর িজধ্য 

িিািি িম্বসিি 

জনার্/ খিো 

চুসি  

সপএন্ডসড 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে 

5 প্র ে বাস্তবােজন িহজ াসগিা িংক্রান্ত  া টক্রি 

(Reviewing Designs & 

Drawings of ongoing 

projects) 

প্রজিু  জেজত্র ১৪ জর্জ  িজব টাচ্চ 

২২  

  ি টসদবজির িজধ্য 

িিািি িম্বসিি 

জনার্ 

সপএন্ডসড 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে 

6 সবসিন্ন দির এর নসর্র   াসরগরী প টাজিাচনা ও 

িিািি িংক্রান্ত  া টক্রি 

প্রজিু  জেজত্র ১৪ জর্জ  িজব টাচ্চ 

২২  

  ি টসদবজির িজধ্য 

িিািি িম্বসিি 

জনার্ 

সপএন্ডসড 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে 

7 Power Purchase Agreement 

(PPA) / Gas Supply 

Agreement (GSA) প্রস্তুি ও 

প টাজিাচনা িংক্রান্ত  া টক্রি  

প্রজিু  জেজত্র ৩০ জর্জ  

িজব টাচ্চ ৫০ সদজনর িজধ্য 

 

িিািি িম্বসিি 

জনার্ 

সপএন্ডসড 

সবিাগ 

প্রজ ােু নে 
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আইসিটি সবিাগ 

 

অিুন্তরীর্ জিবা : 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িিে 
প্রজোেনীে  াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ 

আজবদন িরি প্রাসি স্থান 

জিবার মূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ নসর্জি আইসিটি িংক্রান্ত িিািি প্রদান ৩ সদন িংসিষ্ট নসর্/ 

জরসেস্টার 

জ াম্পানীর িংসিষ্ট দির প্রজ ােু নে 

ব্যবস্থাপ  (আইসিটি/এিআইএি) 

জিানাঃ ০১৭৫৫৬৩০০০৪ 

ই-জিইি: 

sadeque.mohammad@nwpgcl.gov.bd প্রধান প্রজ ৌশিী (সপএন্ডসড) (িারপ্রাি) 

জিাবাইি : ০১৭৩০০৬৬৯৮৬ 

ই-জিইি: 

saiful@nwpgcl.gov.bd 

২  জপ টাজরর্ অসিজি  সম্পউর্ার জনর্ওোস ং 

(ওোই-িাইিহ) সুসবধা 

১ সদন জরসেস্টার জ াম্পানীর িংসিষ্ট দির  প্রজ ােু নে 

৩ ইন্টারজনর্ ব্যবস্থা িচি রাখা ও রের্াজবের্  ১ সদন  জরসেস্টার জ াম্পানীর িংসিষ্ট দির প্রজ ােু নে 

৪ জ াম্পাসনর ি ি  ি ট িটার েন্য দািসর  ই-

জিইি অুাজেি ব্যবস্থাপনা ও ইজিক্ট্রসন  

অুাজর্জন্ডন্স সিজষ্টি 

প্রজোেন 

অনুিাজর 

(১ সদন) 

িজথ্যর িাজর্ িংসিষ্ট 

 াগেপত্র/িি ট 

জ াম্পানীর িংসিষ্ট দির প্রজ ােু নে 

৫ ই-িাইসিং এডসিন  া টক্রি ২ সদন িজথ্যর িাজর্ িংসিষ্ট 

 াগেপত্র 

জ াম্পানীর িংসিষ্ট দির প্রজ ােু নে 

৬ সিসডও  নিাজরন্স সিজষ্টি িাৎেসন  অসিি আজদশ/ 

জরসেস্টার 

দািসর  প্রজ ােু নে 

নািাঃ জিাাঃ ওোসিউি বারী 

উপ-ব্যবস্থাপ  (আইসিটি/এিআইএি) 

জিানাঃ ০১৭১৫৫৮৯২০৮ 

ই-জিইি: adnan@nwpgcl.gov.bd 

৭  জপ টাজরর্ অসিজি সিসি ুাজিরা ব্যবস্থা 

রের্াজবের্ 

িাব টেসর্  জরসেস্টার জ াম্পানীর িংসিষ্ট দির প্রজ ােু নে 

৮  সম্পউর্ার হাড টওেুার, িির্ওেুার, সপ্রন্টারিহ 

সবসিন্ন সডিাইি এর ট্রাবি শুটিং 

প্রজোেন 

অনুিাজর 

জরসেস্টার দািসর  প্রজ ােু নে 

 

প্রাসিষ্ঠাসন  জিবা : 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি 

জিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িিে 
প্রজোেনীে  াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ আজবদন 

িরি প্রাসি স্থান 

জিবার মূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ জ াম্পাসনর সনেস্ব ওজেবিাইজর্ দািসর  

সবসিন্ন িথ্য হািনাগাদ 

িাৎেসন / ৩ সদন িজথ্যর িাজর্ িংসিষ্ট 

 াগেপত্র/ জরসেস্টার 

জ াম্পাসনর িংসিষ্ট দির প্রজ ােু নে নািাঃ রাইোন ইউসুি  

উপ-ব্যবস্থাপ  (আইসিটি/এিআইএি) 

জিানাঃ ০১৭০৮১৫২২৯৯  

ই-জিইি: 

raiyan@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রজ ৌশিী (সপএন্ডসড) (িারপ্রাি) 

জিাবাইি : ০১৭৩০০৬৬৯৮৬ 

ই-জিইি: 

saiful@nwpgcl.gov.bd 
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নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড 

 

  17                                                                           

 

ক্রে সবিাগ 

প্রাসিষ্ঠাসন  জিবাাঃ 

ক্রঃ 

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. ক্রয় প্তবভাগ কর্তবক আহুি দরপত্র ও 

দরপত্র প্তবক্রয় 

দরপনত্র বপ্তণ বি 

 িব সমািানবক 

প্তনধ বাপ্তরি মূল্য 

যথাযথ মাধ্যনম 

পপ্তরন াধ 

ক্রয় দির 

নওপানজনকা 

দরপনত্র উনেপ্তিি  িব 

অনুোনর 

 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৮১ 

ই-সমইল: seprocurement@nwpgccl.gov.bd 

প্তনব বাহী পপ্তরচালক (প্রনকৌ ল) 

২. ক্রয় প্তবভাগ কর্তবক েম্পাপ্তদি 

ক্রয়কানজর কন্ট্রাক্টনরর প্তবল োর্ট বফাই 

করা 

চুপ্তি অনুোনর চুপ্তি অনুোনর ক্রয় দির 

নওপানজনকা 

প্রনযাজয নয় 
িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৮১ 

ই-সমইল: seprocurement@nwpgccl.gov.bd 

প্তনব বাহী পপ্তরচালক (প্রনকৌ ল) 

৩. ক্রয় প্তবভাগ কর্তবক েম্পাপ্তদি 

ক্রয়কানজর কায ব েম্পাদন প্রিযায়নপত্র 

প্রদান 

আনবদননর ১৫ 

কায ব প্তদবনের 

মনধ্য 

চুপ্তি অনুোনর ক্রয় দির 

নওপানজনকা 

প্রনযাজয নয় 
প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৯৭ 

ই-সমইল: shamsul@nwpgccl.gov.bd 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৮১ 

ই-সমইল: 

seprocurement@nwpgccl.gov.bd 

 

অিুন্তরীর্ জিবাাঃ  

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা 

প্রদাননর 

েনব বাচ্চ েময় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র / 

আনবদন ফরম 

প্রাপ্তি স্থান 

সেবার মূল্য 

এবংপপ্তরন াধ 

পদ্ধপ্তি 

দাপ্তয়ত্বপ্রাি কম বকিবা ঊধ বিন কম বকিবা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. কনপ বানরট দিনরর বাপ্তষ বক ক্রয় পপ্তরকল্পনা প্রণয়ন জুন মানের 

মনধ্য 

প্তবপ্তভন্ন দির 

হনি প্রাি 

বাপ্তষ বক 

অপ্তধযাচন 

ক্রয় দির 

নওপানজনকা 

প্রনযাজয নয় 
প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৯৭ 

ই-সমইল: shamsul@nwpgccl.gov.bd 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৮১ 

ই-সমইল: seprocurement@nwpgccl.gov.bd 

২. কনপ বানরট অপ্তফনের ক্রয় কায ব েম্পাদন 

(অভযন্তপ্তরন) 

APP 

অনুযায়ী 

যথাযথ মাধ্যনম 

প্রাি অপ্তধযাচন 
ক্রয় দির 

নওপানজনকা 

প্রনযাজয নয় প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৯৭ 

ই-সমইল: shamsul@nwpgccl.gov.bd 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৮১ 

ই-সমইল: seprocurement@nwpgccl.gov.bd 

৩. প্তবদ্যযৎ সকনের যন্ত্র, যন্ত্রাং  ক্রয় (আন্তজবাপ্তিক) ০৯ মাে যথাযথ মাধ্যনম 

প্রাি অপ্তধযাচন 

ক্রয় দির 

নওপানজনকা 

প্রনযাজয নয় 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৮১ 

ই-সমইল: 

seprocurement@nwpgccl.gov.bd 

প্তনব বাহী পপ্তরচালক (প্রনকৌ ল) 

সমাবাইল: ০১৭৫৫৬৩০০১০ 

ই-সমইল: ed.engg@nwpgccl.gov.bd 

mailto:seprocurement@nwpgccl.gov.bd
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা 

প্রদাননর 

েনব বাচ্চ েময় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র / 

আনবদন ফরম 

প্রাপ্তি স্থান 

সেবার মূল্য 

এবংপপ্তরন াধ 

পদ্ধপ্তি 

দাপ্তয়ত্বপ্রাি কম বকিবা ঊধ বিন কম বকিবা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৪. প্তবপ্তভন্ন দির এর নপ্তথর পয বানলাচনা ও মিামি 

প্রদান 

১৫ প্তদননর 

মনধ্য 

যথাযথ মাধ্যনম 

সনাট প্রাপ্তি 

ক্রয় দির 

নওপানজনকা 

প্রনযাজয নয় প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৯৭ 

ই-সমইল: shamsul@nwpgccl.gov.bd 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৮১ 

ই-সমইল: seprocurement@nwpgccl.gov.bd 

৫. অভযন্তরীণ অপ্তিট আপপ্তিেমূহ জবাব ১৫ কায ব 

প্তদবে 

অপ্তভনযাগপত্র অপ্তিট প্তবভাগ প্রনযাজয নয় প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৯৭ 

ই-সমইল: shamsul@nwpgccl.gov.bd 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৮১ 

ই-সমইল: seprocurement@nwpgccl.gov.bd 

৬. PMS েংক্রান্ত েহায়িা ও েমন্বয় PMS 
প্তননদ বপ্ত কা 

অনুযায়ী 

প্তনধ বাপ্তরি 

PMS ফরম 

মানব-েম্পদ ও 

প্র ােন প্তবভাগ 

প্রনযাজয নয় প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৯৭ 

ই-সমইল: shamsul@nwpgccl.gov.bd 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী (ক্রয়) 

সমাবাইল: ০১৭৩০০৬৬৯৮১ 

ই-সমইল: seprocurement@nwpgccl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সিটিজেন চার্ টার 
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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  
 

জন ব ম  োঃ আব্দুস স   দ 

প্তনব বাহী পপ্তরচালক (প্রনকৌ ল) 

০১৭৫৫-৬৩০০১০ 

ed.engg@nwpgcl.gov.bd 

 

ও 

জন ব শলিকুি ইসি   

প্রধান প্রনকৌ লী 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

০১৭৫৫-৬৩০০০৭ 

ce.sirajganjps@nwpgcl.gov.bd 

 
 

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) 

০১৩১৩-৭৮০৬৭৩   

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:ed.engg@nwpgcl.gov.bd
mailto:ce.sirajganjps@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   
 

জন ব ম  োঃ আব্দুস স   দ 

প্তনব বাহী পপ্তরচালক (প্রনকৌ ল) 

০১৭৫৫-৬৩০০১০ 

ed.engg@nwpgcl.gov.bd 

 

ও 

জন ব শলিকুি ইসি   

প্রধান প্রনকৌ লী 

প্তেরাজগঞ্জ প্তবদ্যযৎ সকে 

০১৭৫৫-৬৩০০০৭ 

ce.sirajganjps@nwpgcl.gov.bd 

 
 

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:ed.engg@nwpgcl.gov.bd
mailto:ce.sirajganjps@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 

ির   

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 
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সভড়ামারা ৪১০ সমগাওয়াট কম্বাইন্ড োইনকল 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 

LDC-এর চাপ্তহদা 

েংক্রান্ত সরকি ব  

েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে প্রনয়াজয নয়  

 

 

প্রনকৌঃ †gvt iweDj আওয়াল 

০১৭৭৭৭৩৬৪০০  

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী 

rabiul.awal@nwpgcl.gov.bd 

প্তনব বাহী পপ্তরচালক 

(প্রনকৌ ল) 

ও 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

সভড়ামারা প্তবদ্যযৎ সকে 

২। গ্যাে প্তবল প্রদাননর প্তনপ্তমি উহা েংগ্রহ এবং প্রিযয়ন 

করা 

প্তবল প্রাপ্তির ০৫  

কায বপ্তদবনের মনধ্য 

গ্যাে সকাম্পাপ্তন কর্তবক 

দাপ্তিলকৃি প্তবল  

সুন্দরবন গ্যাে সকাম্পাপ্তন প্তলঃ 

খুলনা  

 

 

প্রনয়াজয নয় 

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 প্রনয়াজয নয় †gvt Avkivdz¾vgvb 

mnKvix e¨e ’̄vcK (BGBPGÛGm) 

০১৩১৩৭৮০৬০৬ 

zaman@nwpgcl.gov.bd   

৪। মন্ত্রণালয়, প্তবপ্তপপ্তিপ্তব, পাওয়ার সেল, এবং অন্যান্য 

েংস্থায় এমওপ্তি ও যাপ্তচি িথ্যাপ্তদ সপ্ররণ 

প্রপ্তি মানের ১০ 

িাপ্তরনির মনধ্য 

েংপ্তিষ্ট েংস্থা কর্তবক 

েরবরাহকৃি ফরম্যাট 

েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে প্রনযাজয নয় প্রনকৌঃ †gvt iweDj আওয়াল 

০১৭৭৭৭৩৬৪০০  

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী 

Rabiul.awal@nwpgcl.gov.bd 

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 েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে প্রনযাজয নয় সমাহাম্মদ রহমি উল্যাহ 

প্তেপ্তকউপ্তরর্ট অপ্তফোর 

০১৭৩৪০৩৭৯১৯ 

rahmat@nwpgcl.gov.bd 

৬। কন্ট্রাক্টনরর প্তবল োর্ট বফাই ও পপ্তরন াধ করা (রাজস্ব ও 

অন্যান্য কানজর জনন্য) 

প্তবল প্রাপ্তির ০৭   

কায বপ্তদবনের মনধ্য 

প্তনপ্তদ বষ্ট প্রস্তুিকৃি প্তবল  েংপ্তিষ্ট প্তবভাগ ও প্তহোব 

প্তবভাগ 

দািপ্তরক L›`Kv&i Rwmg DwÏb 

e¨e ’̄vcK (wnmve I A_©) 

01755630027 

zashim@nwpgcl.gov.bd 
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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 দির/প্তবভাগ প্রনযাজয নয় প্রনকৌঃ †gvt iweDj আওয়াল 

০১৭৭৭৭৩৬৪০০  

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী 

rabiul.awal@nwpgcl.gov.bd 

প্তনব বাহী পপ্তরচালক 

(প্রনকৌ ল) 

ও 

প্রধান প্রনকৌ লী, 

সভড়ামারা 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 

েংপ্তিষ্ট দির দািপ্তরক 

সুলিান মাহমুদ 

উপ-e¨e ’̄vcK (cÖkvmb) ও  

e¨e ’̄vcK (cÖkvmb) (অপ্তিপ্তরি দাপ্তয়ত্ব)  

01৩১০৭৮০৬০৫ 

sultan@nwpgcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রধান প্রনকৌ লী 

সভড়ামারা প্তবদ্যযৎ সকে 

৩। কম বকিবানদর সমপ্তিকযাল প্তবল প্রিযয়ণ ১০ কম ব প্তদবে োকুবলার সমািানবক েংপ্তিষ্ট দির প্রনযাজয নয় 

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

মনধ্য 

অনুনমাপ্তদি প্তবল , প্র ােপ্তনক 

আনদ  ও সপ-প্তিপ ইিযাপ্তদ 

প্তবদ্যযৎ সকনের প্তহোব 

প্তবভাগ 
প্রনযাজয নয় 

L›`Kv&i Rwmg DwÏb 

e¨e ’̄vcK (wnmve I A_©) 

01755630027 

zashim@nwpgcl.gov.bd  

৫। কনপ বানরট অপ্তফনে মাপ্তেক প্তহোব প্তববরণী সপ্ররণ  প্রপ্তি মানের ০৭ িাপ্তরনির 

মনধ্য  

েংপ্তিষ্ট ফরম্যাট 

 

প্তবদ্যযৎ সকনের প্তহোব 

প্তবভাগ 
প্রনযাজয নয় 

৬। অভযন্তরীণ অপ্তিট আপপ্তিেমূহ জবাব সপ্ররণ আপপ্তি প্রাপ্তির ১৫   কায ব 

প্তদবনের মনধ্য 

প্তনপ্তদ বষ্ট ফরম্যানট জবাব প্তবদ্যযৎ সকনের প্তহোব 

প্তবভাগ 

প্রনযাজয নয় 

৭। প্তবদ্যযৎ সকনের কম বকিবা/কম বচারীনদর প্রাথপ্তমক 

স্বাস্থযনেবা প্রদান 

প্রনয়াজন অনুযায়ী সরপ্তজস্ট্রার  েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে প্রনযাজয নয় সমাঃ একরামুল হক রানেল 

সমপ্তিনকল অপ্তফোর  

০১৭৫১-১১০৪২৫   

drrasel@nwpgcl.gov.bd  

৮। PMS েংক্রান্ত েহায়িা ও েমন্বয় PMS প্তননদ বপ্ত কা অনুযায়ী প্তনধ বাপ্তরি PMS ফরম  প্রনযাজয নয় 

সুলিান মাহমুদ 

উপ-e¨e ’̄vcK (cÖkvmb) ও  
e¨e ’̄vcK (cÖkvmb) (অপ্তিপ্তরি দাপ্তয়ত্ব)  

01৩১০৭৮০৬০৫ 

sultan@nwpgcl.gov.bd 

৯। কম বকিবা ও কম বচারীনদর প্রপ্ত ক্ষণ প্রদান বাৎেপ্তরক প্রপ্ত ক্ষণ কযানলন্ডার 

/ দিরানদ  

দিরানদ  সমািানবক প্রনযাজয নয় প্রনযাজয নয় 

 

 

mailto:drrasel@nwpgcl.gov.bd
mailto:sultan@nwpgcl.gov.bd
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খুলনা ২২৫ সমঃওঃ কম্বাইন্ড োইনকল প্তবদ্যযৎ সকে 

 

প্রাপ্তিষ্ঠাপ্তনক সেবা : 

ক্র. 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদাননর েনব বাচ্চ 

েময় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আনবদন 

ফরম প্রাপ্তির স্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পপ্তরন াধ পদ্ধপ্তি 
দাপ্তয়ত্বপ্রাি কম বকিবা উদ্ধবিন 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 প্রনযাজয নয় Rbve nvwmeyj nvmvb 

cÖavb cÖ‡KŠkjx (cøv›U g¨v‡bRvi) 

Lyjbv 225 †gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj cvIqvi cøv›U 

‡gvevt 01755630002 

mail:ce.khulnapp@nwpgcl.gov.bd 

 
 

B-‡gBjt ce.khulnapp@nwpgcl.gov.bd 

প্তনব বাহী পপ্তরচালক (প্রনকৌ ল) 

নওপানজনকা 

২। সিল আগাম েমন্বনয়র প্তনপ্তমি সিল চালান োমাপ্তর 

প্রিযয়ন ও িা প্তহোব  ািায় সপ্ররণ 

০৫ কম বপ্তদবে Monthly 

Report Sheet, 

Daily Flow 

Record 

 

 

- 

েরকার 

প্তনধ বাপ্তরি দর 

অনুযায়ী েংপ্তিষ্ট 

ব্যাংক প্তহোনবর 

মাধ্যনম 

Rbve সমাঃ নাইমুল ইেলাম 
েহকারী প্রনকৌ লী (পলরচ িন) 

‡gvevt 01৯২৪-৩৬১৮৭৬ 
mail:nimul.me@gmail.com 

জনাব সমাহাম্মাদ  হীদ্যল ইেলাম 

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (পপ্তরচালন) 

খুলনা 225 †gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj 

প্তবদ্যযৎ সকে 

 

 

 

৩। পপ্তরনব  অপ্তধদির (প্তিওই) কর্তবক প্তনধ বাপ্তরি প্তননদ ব না 

অনুযায়ী িথ্য সপ্ররণ 

পরবিী সকায়াট বানরর  

১ম মাে  

কনন্ট্রাল রুম প্তিপ্তেএে 

হনি প্রাি প্তপ্রপ্তন্টং িাটা 

েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে প্রনযাজয নয়  জনাব সরামানা সুলিানা 

mnKvix e¨e ’̄vcK (Bbfv. GÛ †mdt) 

‡gvevt 01686056963 

mail: romana@nwpgcl.gov.bd 

Rbve nvwmeyj nvmvb 

cÖavb cÖ‡KŠkjx (cøv›U g¨v‡bRvi) 

খুলনা 225 †gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj 

প্তবদ্যযৎ সকে 

৪। মন্ত্রণালয়, প্তবপ্তপপ্তিপ্তব, পাওয়ার সেল এবং অন্যান্য েংস্থায় 

এমওপ্তি ও যাপ্তচি িথ্যাপ্তদ সপ্ররণ 

প্রপ্তি মানের ১০ 

িাপ্তরনির মনধ্য 

েংপ্তিষ্ট েংস্থা কর্তবক 

েরবরাহকৃি ফরম্যাট 

েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে প্রনযাজয নয় জনাব সমাহাম্মাদ  হীদ্যল ইেলাম  

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (cwiPvjb) 

‡gvevt 017৭৭৭৭৩৬৪৭২ 
mail: shahidul@nwpgcl.gov.bd 

জনাব সক.এম.এম. সরোলাি রাজীব 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী 

খুলনা 225 †gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj 

প্তবদ্যযৎ সকে 

৫। কন্ট্রাক্টনরর প্তবল োর্ট বফাই ও পপ্তরন াধ করা (রাজস্ব ও 

অন্যান্য কানজর জনন্য) 

চুপ্তিবদ্ধ েময়েীমার 

মনধ্য 

দাপ্তিলকৃি প্তবল েংপ্তিষ্ট প্তবভাগ ও 

প্তহোব প্তবভাগ 

দািপ্তরক েংপ্তিষ্ট প্তবভাগ এর HOD ও 

Rbve dKiæj Avjg 

e¨e ’̄vcK (wnmve I A_©) 

‡gvevt 01755630026 

mail: fokrul@nwpgcl.gov.bd 

Rbve nvwmeyj nvmvb 

cÖavb cÖ‡KŠkjx (cøv›U g¨v‡bRvi) 

খুলনা 225 †gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj 

প্তবদ্যযৎ সকে 

৭। দদনপ্তন্দন জ্বালানী সিনলর মজুদ এর প্তহোব প্তবপ্তপপ্তিপ্তব-এর 

েদস্য (উৎপাদন) এর দিনর সপ্ররণ 

প্রপ্তিপ্তদন  

 

- 

 

 

- 

 

- 

জনাব সমাহাম্মাদ  হীদ্যল ইেলাম  

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (cwiPvjb) 

‡gvevt 017৭৭৭৭৩৬৪৭২ 
mail: shahidul@nwpgcl.gov.bd 

জনাব সক.এম.এম. সরোলাি রাজীব 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী 

খুলনা 225 †gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj 

প্তবদ্যযৎ সকে 
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অভযন্তরীণ সেবা : 

ক্র. 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদাননর 

েনব বাচ্চ েময় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আনবদন ফরম প্রাপ্তির 

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 দির/প্তবভাগ প্রনযাজয নয় জনাব সমাহাম্মাদ  হীদ্যল ইেলাম  

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (cwiPvjb) 

‡gvevt 017৭৭৭৭৩৬৪৭২ 
mail: shahidul@nwpgcl.gov.bd 

জনাব সক.এম.এম. সরোলাি রাজীব 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী 

খুলনা 225 †gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj 

প্তবদ্যযৎ সকে 

২। প্তবদ্যযৎ সকনের কম বকিবা/কম বচারীনদর যথােমনয় 

ছুর্ট নগদায়ননর মঞ্জুরী আনদ  জারী  

আনবদন প্রাপ্তির পর  

০৭ কম বপ্তদবে 

েংপ্তিষ্ট দির/প্তবভাগ কর্তবক 

েরবরাহকৃি ফরম্যাট 

েংপ্তিষ্ট দির দািপ্তরক Rbve gynv¤§v` Rqbyj Av‡e`xb 

e¨e ’̄vcK (cÖkvmb) 

‡gvevt 01730066968 

mail: jaynul@nwpgcl.gov.bd 
 

 

Rbve nvwmeyj nvmvb 

cÖavb cÖ‡KŠkjx (cøv›U g¨v‡bRvi) 

খুলনা 225 †gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj 

প্তবদ্যযৎ সকে 

৩। কম বকিবানদর সমপ্তিকযাল প্তবল প্রিযয়ন  ১০ কম ব প্তদবে নীপ্তিমালা সমািানবক 

দাপ্তিলকৃি প্তবল  

েংপ্তিষ্ট দির প্রনযাজয নয় 

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

কায বপ্তদবনের মনধ্য 

অনুনমাপ্তদি প্তবল, প্র ােপ্তনক 

আনদ  ও সপ-প্তিপ ইিযাপ্তদ 

প্তবদ্যযৎ সকনের প্তহোব 

প্তবভাগ 
প্রনযাজয নয় Rbve dKiæj Avjg 

e¨e ’̄vcK (wnmve I A_©) 

‡gvevt 01755630026 

mail: fokrul@nwpgcl.gov.bd 

৫। কনপ বানরট অপ্তফনে মাপ্তেক প্তহোব প্তববরণী সপ্ররণ  প্রপ্তি মানের ০৭ 

িাপ্তরনির মনধ্য 

েংপ্তিষ্ট ফরম্যাট 

 

প্তবদ্যযৎ সকনের প্তহোব 

প্তবভাগ 
প্রনযাজয নয় 

৬। অভযন্তরীণ অপ্তিট আপপ্তিেমূহ জবাব সপ্ররণ আপপ্তি প্রাপ্তির ১৫   

কায ব প্তদবনের মনধ্য 

প্তনপ্তদ বষ্ট ফরম্যানট জবাব প্তবদ্যযৎ সকনের প্তহোব 

প্তবভাগ 

প্রনযাজয নয় 

৭। প্তবদ্যযৎ সকনের কম বকিবা/কম বচারীনদর প্রাথপ্তমক 

স্বাস্থযনেবা প্রদান 

প্রনয়াজন অনুযায়ী সরপ্তজস্ট্রার েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে প্রনযাজয নয় িা: প্ত প্তব্বর আহনমদ 

সমপ্তিনকল অপ্তফোর 

‡gvevt ০১৭৭৭৭৩৬৪১৯ 

mail: shibbir@nwpgcl.gov.bd 

৮। PMS েংক্রান্ত েহায়িা ও েমন্বয় PMS প্তননদ বপ্ত কা 

অনুযায়ী 

প্তনধ বাপ্তরি PMS ফরম  প্রনযাজয নয় Rbve gynv¤§v` Rqbyj Av‡e`xb 

e¨e ’̄vcK (cÖkvmb) 

‡gvevt 01730066968 

mail: jaynul@nwpgcl.gov.bd 

 

৯। কম বকিবা ও কম বচারীনদর প্রপ্ত ক্ষণ প্রদান বাৎেপ্তরক প্রপ্ত ক্ষণ 

কযানলন্ডার / 

দিরানদ  

দিরানদ  সমািানবক প্রনযাজয নয় প্রনযাজয নয় 

১০। সিনলর আগাম সিল সকাম্পাপ্তননক প্রদাননর 

প্তনপ্তমি কনপ বানরট অপ্তফনে সনাট সপ্ররণ করা 
cÖ‡qvRb Abyhvqx সনাট/ চাপ্তহদাপত্র েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে প্রনযাজয নয় Rbve nvwmeyj nvmvb 

cÖavb cÖ‡KŠkjx (cøv›U g¨v‡bRvi) 

Lyjbv 225 †gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj cvIqvi cøv›U 
‡gvevt 01755630002 

mail:ce.khulnapp@nwpgcl.gov.bd 

প্তনব বাহী পপ্তরচালক (প্রনকৌ ল) 

নওপানজনকা 

১১। এপ্তপএ েংক্রান্ত অগ্রগপ্তি প্রপ্তিনবদন কনপ বানরট 

অপ্তফনে সপ্ররণ করা 

পরবিী 

সকায়াট বানরর  

১ম েিাহ 

অগ্রগপ্তি প্রপ্তিনবদন (প্রমাণক 

েহ) 

েংপ্তিষ্ট দির/প্তবভাগ প্রনযাজয নয় Rbve স ি হায়াতুল হক 

উপ-প্তবভাগীয় cÖ‡KŠkjx (cøv›U g¨v‡bজানরর েংযুি) 

Lyjbv 225 †gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj cvIqvi cøv›U 

mail:a2pm.kh@nwpgcl.gov.bd 

জনাব সক.এম.এম. সরোলাি রাজীব 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌ লী 

খুলনা 225 †gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj 

প্তবদ্যযৎ সকে 

 

mailto:ce.khulnapp@nwpgcl.gov.bd
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মধুমপ্তি ১০০ সমঃওঃ HFO চাপ্তলি 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 

প্রনয়াজয নয় 

জনাব ম  োঃ আবু জ ির লসলিে 

প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (প্ল্যান্ট ম্যাননজার) 

সমাবাইল নম্বর: ০১৭৫৫-৬৩০০১২ 

Mail: zafar@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রনকৌ লী (প্ল্যান্ট ম্যাননজার), 

খুলনা প্তবদ্যযৎ সকে এবং 

প্তনব বাহী পপ্তরচালক (প্রনকৌ ল) 

২। 

সিল আগাম েমন্বনয়র প্তনপ্তমি সিল চালান 

োমাপ্তর প্রিযয়ন করা ও িা প্তহোব  ািায় 

সপ্ররণ 

০৩ কম বপ্তদবে 
Monthly Report Sheet, 

Daily Flow Record, 
 

েরকার প্তনধ বাপ্তরি দর 

অনুযায়ী েংপ্তিষ্ট ব্যাংক 

প্তহোনবর মাধ্যনম 

জনাব স দ  ন স ঈদ 

েহকারী প্রনকৌ লী 

সমাবাইল নম্বর: 01925-228124 

Mail: saadman@nwpgcl.gov.bd 

জনাব ম  োঃ আবু জ ির লসলিে 

প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (প্ল্যান্ট ম্যাননজার) 

সমাবাইল নম্বর: ০১৭৫৫-৬৩০০১২ 

Mail: 

zafar@nwpgcl.gov.bd 

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 প্রনয়াজয নয় 

জনাব সক.এম. মপ্তহউপ্তিন আবীর 

েহকারী প্রনকৌ লী 

সমাবাইল নম্বর: ০১৩১৩৭৮০৬৪৭ 

Mail: abeer@nwpgcl.gov.bd 

৪। 

মন্ত্রণালয়, প্তবপ্তপপ্তিপ্তব, পাওয়ার সেল, এবং 

অন্যান্য েংস্থায় এমওপ্তি ও যাপ্তচি িথ্যাপ্তদ 

সপ্ররণ 

প্রপ্তি মানের ১০ 

িাপ্তরনির মনধ্য 

েংপ্তিষ্ট েংস্থা কর্তবক েরবরাহকৃি 

ফরম্যাট 
েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে প্রনযাজয নয় 

জনাব সমাঃ নাপ্তহদ্যজ্জামান শুভ 

উপ-প্তবভাগীয় প্রনকৌ লী 

সমাবাইল নম্বর:  ০১৭৭৭৭৩৬৪৮৯ 

Mail: shuvo@nwpgcl.gov.bd 

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 েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে প্রনযাজয নয় 

জনাব সমাঃ ইমরান সহাোইন 

েহকারী ব্যবস্থাপক (মানবেম্পদ/প্র ােন) 

সমাবাইল নম্বর: 01908562282 

Mail: 

amadmin.madhumati@nwpgcl.g

ov.bd 

৬। কন্ট্রাক্টনরর প্তবল োর্ট বফাই ও পপ্তরন াধ করা 

(রাজস্ব ও অন্যান্য কানজর জনন্য) 

প্তবল প্রাপ্তির ০৭   

কায বপ্তদবনের মনধ্য 
প্তনপ্তদ বষ্ট প্রস্তুিকৃি প্তবল 

েংপ্তিষ্ট প্তবভাগ ও প্তহোব 

প্তবভাগ 

দািপ্তরক েংপ্তিষ্ট প্তবভাগ এর HOD ও  

জনাব সমাঃ নুরুল আপ্তমন 

েহকারী ব্যবস্থাপক (প্তহোব ও অথ ব) 

সমাবাইল নম্বর:  01776-761649 

Mail: 

amaccount.madhumati@nwpgcl.

gov.bd 

৭। 
সিনলর জন্য প্রদি আগাম েমন্বয় ০৫ কম বপ্তদবে   

 

৮। দদনপ্তন্দন জ্বালানী সিনলর মজুদ এর প্তহোব 

েদস্য (উৎপাদন) এর দিনর সপ্ররণ 
প্রপ্তিপ্তদন   

 

জনাব সমাঃ আপ্তরক ইয়াপ্তছর রু দী 

উপ-প্তবভাগীয় প্রনকৌ লী 

(অপানর ন, ইনলকপ্তিকযাল ও সটার) 

সমাবাইল নম্বর: ০১৭৭৭৭৩৬৪৯০ 

Mail: rushdi@nwpgcl.gov.bd 

জনাব ম  োঃ আবু জ ির লসলিে 

প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (প্ল্যান্ট ম্যাননজার) 

সমাবাইল নম্বর: ০১৭৫৫-৬৩০০১২ 

Mail: 

zafar@nwpgcl.gov.bd 
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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 দির/প্তবভাগ প্রনযাজয নয় 

জনাব সমাঃ নাপ্তহদ্যজ্জামান শুভ 

উপ-প্তবভাগীয় প্রনকৌ লী 

সমাবাইল নম্বর:  ০১৭৭৭৭৩৬৪৮৯ 

Mail: shuvo@nwpgcl.gov.bd 

জনাব ম  োঃ আবু জ ির লসলিে 

প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (প্ল্যান্ট ম্যাননজার) 

সমাবাইল নম্বর: ০১৭৫৫-৬৩০০১২ 

Mail: 

zafar@nwpgcl.gov.bd 

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 
েংপ্তিষ্ট দির দািপ্তরক 

জনাব সমাঃ ইমরান সহাোইন 

েহকারী ব্যবস্থাপক (মানবেম্পদ/প্র ােন) 

সমাবাইল নম্বর: 01908562282 

Mail: 

amadmin.madhumati@nwpgcl.go

v.bd 

৩। কম বকিবানদর সমপ্তিকযাল প্তবল প্রিযয়ণ ১০ কম ব প্তদবে োকুবলার সমািানবক 
েংপ্তিষ্ট দির 

প্রনযাজয নয় 

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

অনুনমাপ্তদি প্তবল , প্র ােপ্তনক আনদ  

ও সপ-প্তিপ ইিযাপ্তদ 

প্তবদ্যযৎ সকনের প্তহোব 

প্তবভাগ প্রনযাজয নয় জনাব সমাঃ নুরুল আপ্তমন 

েহকারী ব্যবস্থাপক (প্তহোব ও অথ ব) 

সমাবাইল নম্বর:  01776-761649 

Mail: 

amaccount.madhumati@nwpgcl.g

ov.bd 

৫। কনপ বানরট অপ্তফনে মাপ্তেক প্তহোব প্তববরণী সপ্ররণ প্রপ্তি মানের ০৭ িাপ্তরনির মনধ্য 

েংপ্তিষ্ট ফরম্যাট 

 

প্তবদ্যযৎ সকনের প্তহোব 

প্তবভাগ প্রনযাজয নয় 

৬। 
অভযন্তরীণ অপ্তিট আপপ্তিেমূহ জবাব সপ্ররণ 

আপপ্তি প্রাপ্তির ১৫   কায ব প্তদবনের 

মনধ্য 
প্তনপ্তদ বষ্ট ফরম্যানট জবাব 

প্তবদ্যযৎ সকনের প্তহোব 

প্তবভাগ 
প্রনযাজয নয় 

৭। 
প্তবদ্যযৎ সকনের কম বকিবা/কম বচারীনদর প্রাথপ্তমক 

স্বাস্থযনেবা প্রদান 
প্রনয়াজন অনুযায়ী সরপ্তজস্ট্রার েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে প্রনযাজয নয় 

First Aid Team 

 

 
 

জনাব ম  োঃ আবু জ ির লসলিে 

প্তনব বাহী প্রনকৌ লী (প্ল্যান্ট ম্যাননজার) 

সমাবাইল নম্বর: ০১৭৫৫-৬৩০০১২ 

Mail: 

zafar@nwpgcl.gov.bd 

৮। PMS েংক্রান্ত েহায়িা ও েমন্বয় PMS প্তননদ বপ্ত কা অনুযায়ী প্তনধ বাপ্তরি PMS ফরম  প্রনযাজয নয় 
জনাব সমাঃ ইমরান সহাোইন 

েহকারী ব্যবস্থাপক (মানবেম্পদ/প্র ােন) 

সমাবাইল নম্বর: 01908562282 

Mail: 

amadmin.madhumati@nwpgcl.go

v.bd 

৯। 
কম বকিবা ও কম বচারীনদর প্রপ্ত ক্ষণ প্রদান 

বাৎেপ্তরক প্রপ্ত ক্ষণ কযানলন্ডার / 

দিরানদ  
দিরানদ  সমািানবক প্রনযাজয নয় প্রনযাজয নয় 

১০। সিনলর আগাম সিল সকাম্পাপ্তননক প্রদাননর 

প্তনপ্তমি কনপ বানরট অপ্তফনে সনাট সপ্ররণ করা 
প্রজে জন অনুয েী সনাট/ চাপ্তহদাপত্র েংপ্তিষ্ট প্তবদ্যযৎ সকে প্রনযাজয নয় 

জনাব স দ  ন স ঈদ 

েহকারী প্রনকৌ লী 

সমাবাইল নম্বর: 01925-228124 

Mail: saadman@nwpgcl.gov.bd 

 

 

 

 



 

সিটিজেন চার্ টার 

নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড 
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রুপিা ৮০০ জিাঃওাঃ  ম্বাইন্ড িাইজ ি সবদ্যুৎ জ ন্দ্র সনি টান প্র ে 

প্রাসিষ্ঠাসন  জিবা : 

ক্র. 

নং 
জিবার নাি জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ িিে 

প্রজোেনীে 

 াগেপত্র 

প্রজোেনীে  াগেপত্র/ 

আজবদন িরি 

প্রাসিস্থান 

জিবার মূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা ঊধ টিন  ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। Planning Commission, ERD, সবদ্যুৎ সবিাগ, উন্নেন িহজ াগী 

প্রসিষ্ঠাজন Project Progress Report (Physical & 

Financial) ও প্রজোেনীে িথ্য জপ্ররর্। 

সবসিন্ন প্রসিষ্ঠাজনর চাসহদাপত্র/ 

সনধ টাসরি িিে / 

প্রজোেনানুিাজর 

সনধ টাসরি 

িরম্যার্ 

িংসিষ্ট প্র ে অসিি প্রজ ােু নজহ 

প্র ে পসরচাি  (প্রধান প্রজ ৌশিী) 

জিাবাইিাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৭ 

ই-জিইিাঃ 

pd.rusha@nwpgcl.gov.bd 

সনব টাহী পসরচাি  

(সপএন্ডসড) 

(িারপ্রাি) ২।  িাটজরর সবি িাটি টিাই ও পসরজশাধ  রা (রােস্ব ও অন্যান্য  াজের েজন্য) সবি অনুজিাদজনর ০৩ 

 া টসদবজির িজধ্য 

সনসদ টষ্ট 

প্রস্তুিকৃি সবি  

িংসিষ্ট সবিাগ ও 

সহিাব সবিাগ 

দািসর  

 

অিুন্তরীর্ জিবা: 

ক্র. নং জিবার নাি জিবা প্রদাজনর িজব টাচ্চ িিে প্রজোেনীে  াগেপত্র 
প্রজোেনীে  াগেপত্র/ 

আজবদন িরি প্রাসিস্থান 

জিবার মূল্য 

এবং পসরজশাধ 

পদ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ি ট িটা 
ঊধ টিন 

 ি ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১।  জপ টাজরর্ অসিজি অগ্রগসি প্রসিজবদন ও  াসচি িথ্যাসদ 

জপ্ররর্ 

০৩  ি টসদবি  িংসিষ্ট দির/সবিাগ  র্তট  িরবরাহকৃি 

িরম্যার্ 

িংসিষ্ট দির/সবিাগ প্রজ ােু নে 
 

প্র ে পসরচাি  (প্রধান প্রজ ৌশিী) 

জিাবাইিাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৭ 

ই-জিইিাঃ 

pd.rusha@nwpgcl.gov

.bd 

 

ব্যবস্থাপ  (সহিাব ও অর্ ট) 

জিাবাইিাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৮ 

ই-জিইিাঃ 

mustafiz@nwpgcl.gov

.bd 

 

 

উপ-ব্যবস্থাপ  (প্রশািন) 

জিাবাইিাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৫১ 

ই-জিইিাঃ 

kotha.du@yahoo.com 

সনব টাহী 

পসরচাি  (সপ 

এন্ড সড) 

জিাবাইি : 

০১৭556300

10 

ই-জিইি: 

ed.pnd@

nwpgcl.

gov.bd 

২।  প্র ে দিজরর  ি ট িটা/ ি টচারীজদর  র্ািিজে আসর্ ট  

পাওনাসদ পসরজশাজধর সনসিত্ত িঞ্জুরী আজদশ োরী  

সবি অনুজিাদজনর ০৩ 

 া টসদবজির িজধ্য 

িংসিষ্ট দির/সবিাগ  র্তট  িরবরাহকৃি 

িরম্যার্ 

িংসিষ্ট দির দািসর  

৩।  ি ট িটাজদর জিসড ুাি সবি প্রিুের্ ১০  ি টসদবি িাকুটিার জিািাজব  িংসিষ্ট দির প্রজ ােুনে 

৪।  ি ট িটা/ ি টচারীগজর্র জবিন পসরজশাধ িাজির জশষ  া টসদবজির 

িজধ্য 

অনুজিাসদি সবি , প্রশািসন  আজদশ ও জপ-

সিপ ইিুাসদ 

 প্র জের সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

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

িজধ্য  

িংসিষ্ট িরম্যার্ 

 

প্র জের সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

৬। অিুন্তরীর্ অসডর্ আপসত্ত িমূহ েবাব জপ্ররর্ আপসত্ত প্রাসির ১৫   া ট 

সদবজির িজধ্য 

সনসদ টষ্ট িরম্যাজর্ েবাব প্র জের সহিাব সবিাগ প্রজ ােু নে 

৭। প্র জের  ি ট িটা/ ি টচারীজদর প্রার্সি  স্বাস্থু জিবা প্রদান প্রজোেন অনু ােী জরসেস্ট্রার িংসিষ্ট প্র ে প্রজ ােু নে 

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

 

প্রজ ােু নে 

৯।  ি ট িটা ও  ি টচারীজদর প্রসশের্ প্রদান বাৎিসর  প্রসশের্ 

 ুাজিন্ডার / দিরাজদশ 

দিরাজদশ জিািাজব  প্রজ ােু নে প্রজ ােু নে 

 

mailto:kotha.du@yahoo.com

