
 

সিটিজেন চার্ টার 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rbve nvwmeyj nvmvb 

cÖavb cÖ‡KŠkjx (cøv›U g¨v‡bRvi) 

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 
 

 

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

দাপ্তিলকৃি প্তবল  

েংপ্তিষ্ট দির প্রনযাজয নয় 

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

িাপ্তরনির মনধ্য 

েংপ্তিষ্ট ফরম্যাট 

 

প্তবদ্যযৎ সকনের প্তহোব 

প্তবভাগ 
প্রনযাজয নয় Rbve dKiæj Avjg 

e¨e ’̄vcK (wnmve I A_©) 

‡gvevt 01755630026 

mail: fokrul@nwpgcl.gov.bd 

৫। অভযন্তরীণ অপ্তিট আপপ্তিেমূহ জবাব সপ্ররণ আপপ্তি প্রাপ্তির ১৫   

কায ব প্তদবনের মনধ্য 

প্তনপ্তদ বষ্ট ফরম্যানট জবাব প্তবদ্যযৎ সকনের প্তহোব 

প্তবভাগ 

প্রনযাজয নয় 

৬। 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 

৭। 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 

 
৮। 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 

৯। 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

