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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকফায 

বফদ্যুৎ বফবাগ 

বফদ্যুৎ, জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

www.powerdivision.gov.bd 

 

১. ববন  বভন 

ববনঃ যমৌবিক মূযে এফাং ক্রয় ক্ষভতায ভদে ফায জন্য ভানম্মত বফদ্যুৎ যফযা। 

বভনঃ উৎাদন, ঞ্চারন  বফতযণ ব্যফস্থায ভবিত উন্নয়দনয ভােদভ ২০২১ াদরয ভদে ফায জন্য বনবভযদমাগ্য বফদ্যুৎ বনবিতকযণ। 

২. প্রবতশ্রুত যফামূ 

২.১) নাগবযক যফা 

ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাবিস্থান 

যফায মূে 

এফাং বযদাধ 

দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা (দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

(১) (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) 

১. অববদমাগ াংক্রান্ত যফা ই-যভইর, এএভএ 

এফাং ত্র যমাগাদমাগ 

 সুবনবদভষ্ট অববদমাগ: 

বফলয়, ভয়, স্থান এফাং 

তাবযখ উদেখ 

 অববদমাগকাযীয পূণ ভ 

ঠিকানা, 

যেবরদপান/যভাফাইর 

নম্বয  ই-যভইর ঠিকানা 

 অববদমাদগয স্বদক্ষ 

দাবরবরক প্রভাণাবদয 

কব 

 

প্রদমাজু নয় ০৭ (াত) কভ ভবদফ জনাফ এইচ. এম. নূরুল ইসলাম 

উবিফ (যকা: এুা:-১) 

যপান: ০২-৯৫৪০০৯৬ 

ইদভইর: c.affairs-1@pd.gov.bd 

 

ইয়াবভন যফগভ 

উবিফ (যকা: এুা:-২) 

যপান: ০২-৯৫৪০১০৫ 

ইদভইর: c.affairs-2@pd.gov.bd 

২. ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন যফার্ ভ, েী বফদ্যুতায়ন যফার্ ভ, ঢাকা 

ায়ায বর্বিবফউন যকাম্পাবন বর:, ঢাকা ইদরকবিক াপ্লাই 

যকাম্পাবন বর:, দয়স্টদজান ায়ায বর্বিবফউন যকাম্পাবন 

বর: এয বফদ্যুৎ াংদমাগ াংক্রান্ত কাম ভাফরী 

যাবয/পুাক্স/ 

ই-যভইর 

  ৩-৭ বদন বভজ আইবযন াযবীন 

উবিফ (ভিয়-২) 

যপান: ০২-৪৭১২০৩০৮ 

Coord-2@pd.gov.bd 
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ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাবিস্থান 

যফায মূে 

এফাং বযদাধ 

দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা (দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

৩. বফদ্যুৎ বফবাগ/আযববএর / ায়ায যর/ বর্ববর্ব 

/যর্দকা এয উন্নয়ন খাদতয ফাদজে বফবাজন াংক্রান্ত 

কাম ভাফরী 

পুাক্স/ই-যভইর ১। ECNEC/বযকল্পনা 

কবভদনয ফযাদদয কব 

২। অথ ভ ভন্ত্রণারদয়য ম্মবত 

কাম ভাফরী 

প্রদমাজু নদ ৩ কাম ভবদফদয ভদে   

জনাফ যভাাম্মদ নাজমুর আদফদীন 

উবিফ (উন্নয়ন-১) 

যপান- ৯৫৫৯৯২৮ 

ই-যভইরঃ dev-1@pd.gov.bd ৪. উদযয ফবণ ভত দিয/াংস্থা/যকাম্পাবন/প্রকদল্পয অথ ভ 

অফমুিকযণ 

ঐ ঐ ঐ অথ ভ বফবাদগয ভয় 

ব্যবতত ৩ কাম ভবদফদয 

ভদে 

৫. উদযয ফবণ ভত দিয/াংস্থা/যকাম্পাবন/প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত 

কাম ভাফরী  

ক) ভন্ত্রী ম ভাদয় অনুদভাদন যমাগ্য;  

খ) CCGP ম ভাদয় অনুদভাদন যমাগ্য; 

 ১। TEC/PEC এয 

প্রবতদফদন 

২। যফার্ ভ এয সুাবয 

৩। াংবিষ্ট কাগজত্র 

ঐ ক) প্রধানভন্ত্রীয 

কাম ভারদয়য ভয় 

ব্যবতত ২ িাদয 

ভদে 

খ) CCGP এয ভয় 

ব্যবতত ৩ িাদয 

ভদে 

৬. যফযকাবযখাদত বফদ্যুৎ উৎাদন  উন্নয়ন াংক্রান্ত কাম ভাফরী  

(ক) Unsolicited প্রস্তাদফয যক্ষদত্র  

(খ) অন্যান্য যক্ষদত্র 

 ১। কাবযগবয, অথ ভননবতক, 

ফাবণবজুক  আইবন বফলদয় 

বফস্তাবযত প্রস্তাফ। 
২। ভাননীয় ভন্ত্রীয ম্মবত।  
৩। কাবযগবয কবভটিয 

প্রবতদফদন। 
৪। যনদগাবদয়ন কবভটিয 

প্রবতদফদন। 
৫। CCGP এয অনুদভাদন। 

 ক)বফববর্বফ/ববজব

বফ/কাবযগবয কবভটি  

প্রবক্রয়াকযণ কবভটিয 

ভয় ব্যবতত ২০ 

কাম ভবদফদয  ভদে 

 

খ) ববর্বফ/ববজববফ 

এয ভয় ব্যবতত ২০ 

কাম ভবদফদয  ভদে 

৭. বর্ববর্ব/যর্দকা/আযববএর এয উন্নয়ন প্রকদল্পয জন্য 

জবভ অবধগ্রদণয প্রাবনক অনুদভাদন াংক্রান্ত কাম ভাফরী 

 ১। াংবিষ্ট দিদযয প্রস্তাফ।  
২। AC(land) এয প্রতুয়ন। 
৩। DPP যত াংস্থান। 

 ৭ কাম ভবদফদয ভদে 

৮. বফদদী বফদলজ্ঞদদয বনযাত্তা ছাড়ত্র, যাজননবতক ছাড়ত্র 

 ববা প্রদান াংক্রান্ত কাম ভাফরী 

 ১। াদাদে ভয কব 

২। াংবিষ্ট দিদযয সুাবয। 
 ৫ কাম ভবদফদয ভদে 

৯. যফযকাবযখাদত বরব প্রণয়ন  াংদাধন াংক্রান্ত কাম ভাফরী    ৪৫ কাম ভবদফদয ভদে 

১০. বফউদফা’যক বফদ্যুদতয মূে ফাফদ যকায কর্তভক প্রদত্ত অথ ভ/ঋণ 

ায়তা ছাড় 

 ১। বফউদফায প্রস্তাফ 

২। স্বাক্ষবযত deed এয কব 

 ৩ কভ ভবদফ 

১১. ায়ায যর এয প্রাবনক কাম ভাবদ  ায়ায যর এয প্রস্তাফ  ৩ কভ ভবদফ 
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২.২)  প্রাবতষ্ঠাবনক যফাঃ 

ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান যফায মূে এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. বফদ্যুৎ বফবাদগয অধীনস্থ দিয/াংস্থা /যকাম্পাবনয 

অবুন্তযীণ  বফদদবক প্রবক্ষণ , য়াকভ, যবভনাদয 

ভদনানয়ন প্রদান এফাং যকাবয আদদ জাবয। 

উযুি কর্তভদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

াদদক্ষ। 

মথামথ কর্তভক্ষ দত 

ভদনানয়ন/প্রস্তাফ, বফদদ ভ্রভণ াংক্রান্ত 

তথ্য, ভাভরা াংক্রান্ত তথ্য।  

প্রদমাজু নদ। ায-াংদক্ষদয যক্ষদত্র 

১৫ (দনয) কাম ভবদফ/ 

ায-াংদক্ষ ব্যতীত 

৫ (াঁি) কাম ভবদফ 

বভজ তাবভনা ইয়াবভন 

উবিফ (প্রান-১) 

যপান-৯৫১৩৩৬৪  

e-mail:dsadmin@pd.gov.bd 

২. বফববন্ন ভন্ত্রণারয় কর্তভক আদয়াবজত জাতীয় অনুষ্ঠাদন 

কভ ভকতভাদদয নাদভয তাবরকা যপ্রযণ; 

উযুি কর্তভদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

াদদক্ষ। 

 প্রদমাজু নদ। 
০৩-০৫ (বতন-াঁি)  

কাম ভবদফ 

৩. যেকই  নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন উন্নয়ন কর্তভক্ষ  

(যের্া)  এয প্রাবনক কাজ অন্যান্য কাজ; 

উযুি কর্তভদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

াদদক্ষ। 

যেকই  নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন 

উন্নয়ন কর্তভক্ষ (যের্া)  এয প্রস্তাফ এফাং 

াংবিষ্ট প্রদয়াজনীয় কাগজত্র। 

প্রদমাজু নদ। 

০৫ (াঁি) কাম ভবদফ 

৪. বফদ্যুৎ বফবাদগয আতাধীন দিয/াংস্থামূদয 

বনদয়াগ/ বনফ ভািন অন্যান্য কবভটিদত প্রবতবনবধ যপ্রযণ; 

উযুি কর্তভদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

াদদক্ষ। 

বফদ্যুৎ বফবাদগয আতাধীন 

দিয/াংস্থা দত প্রাি ত্র। 

প্রদমাজু নদ। 

০৩ (বতন) কাম ভবদফ 

৫. জনপ্রান ভন্ত্রণারয় অন্যান্য ভন্ত্রণারয় কর্তভক 

িাবত তথ্যাবদ াংগ্র  যপ্রযণ; 

উযুি কর্তভদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

াদদক্ষ। 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় অন্যান্য 

ভন্ত্রণারয় দত প্রাি ত্র। 

প্রদমাজু নদ। 

০৩ (বতন) কাম ভবদফ 

৬. দিয/াংস্থা/যকাম্পাবনয াদথ বফদ্যুৎ বফবাদগয ফাবল ভক 

কভ ভম্পাদন াংক্রান্ত কাজ; 

উযুি কর্তভদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

াদদক্ষ। 

দিয/াংস্থা/যকাম্পাবন দত প্রাি 

ফাবল ভক কভ ভম্পাদন ফাস্তফায়ন 

প্রবতদফদন; 

প্রদমাজু নদ। ০২ (দ্যই) কাম ভবদফ 

৭. বফদ্যুৎ বফবাগ  আতাধীন দিয/াংস্থায মুবিদমাদ্ধা 

বফলয়ক বফববন্ন কাম ভাফরী; 

উযুি কর্তভদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

াদদক্ষ। 

বফদ্যুৎ বফবাগ  আতাধীন 

দিয/াংস্থায মুবিদমাদ্ধা বফলয়ক ত্র 

প্রদমাজু নদ। 

০৭(াত) কাম ভবদফ 

৮. বফদ্যুৎ বফবাদগয আতাধীন দিয/াংস্থা/ যকাম্পাবনয 

ভাবক ভিয় বা; 

উযুি কর্তভদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

াদদক্ষ। 

বফদ্যুৎ বফবাদগয আতাধীন 

দিয/াংস্থা/ যকাম্পাবন দত প্রাি  

বফগত ভাবক ভিয় বায বদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন। 

প্রদমাজু নদ। 

০৫ (াঁি) কাম ভবদফ 

৯. বফবফধ ঐ - প্রদমাজু নদ।  

১০. বফউদফা এয াাংগঠবনক/প্রাবনক কাম ভাফরী  বফউদফা এয 

াাংগঠবনক/প্রাবনক 

কাম ভাফরী । 

বফউদফা এয াাংগঠবনক/প্রাবনক 

কাম ভাফরী । 

বফউদফা এয 

াাংগঠবনক/প্রাবনক 

কাম ভাফরী । 

বফউদফা এয 

াাংগঠবনক/প্রাবনক 

কাম ভাফরী । 

জনাফ যভাঃ দাউদ বভয়া 

যুগ্মবিফ (প্রান-২) 

যপানঃ ৯৫৬৮০৫৯ 
ই -যভইরঃ 

১১. ফাাংরাদদ বফদ্যৎ উন্নয়ন যফাদর্ ভয যিয়াযম্যান, দস্যদদয 

বনদয়াগ/দায়ন/দদান্নবত  

ফাাংরাদদ বফদ্যৎ উন্নয়ন 

যফাদর্ ভয যিয়াযম্যান, 

ফাাংরাদদ বফদ্যৎ উন্নয়ন যফাদর্ ভয 

যিয়াযম্যান, দস্যদদয 

ফাাংরাদদ বফদ্যৎ উন্নয়ন 

যফাদর্ ভয যিয়াযম্যান, 

ফাাংরাদদ বফদ্যৎ উন্নয়ন 

যফাদর্ ভয 
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ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান যফায মূে এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

দস্যদদয 

বনদয়াগ/দায়ন/দদান্নবত  

বনদয়াগ/দায়ন/দদান্নবত  দস্যদদয 

বনদয়াগ/দায়ন/দদান্নবত  

যিয়াযম্যান,দস্যদদয 

বনদয়াগ/দায়ন/দদান্নবত  

admin2@pd.gov.bd 

১২. বফউদফায যিয়াযম্যান, দস্য, বিফ দায়ন, 

যিয়াযম্যান/দস্য বনদয়াদগয জন্য এএবফদত প্রস্তাফ 

যপ্রযণ, অফযকারীন ভদয় অফয প্রদান  

বফউদফায যিয়াযম্যান, 

দস্য, বিফ দায়ন, 

যিয়াযম্যান/দস্য 

বনদয়াদগয জন্য 

এএবফদত প্রস্তাফ 

যপ্রযণ,অফযকারীন 

ভদয় অফয প্রদান  

বফউদফায যিয়াযম্যান, দস্য, বিফ 

দায়ন, যিয়াযম্যান/দস্য বনদয়াদগয 

জন্য এএবফদত প্রস্তাফ যপ্রযণ, 

অফযকারীন ভদয় অফয প্রদান  

বফউদফায যিয়াযম্যান, 

দস্য, বিফ দায়ন, 

যিয়াযম্যান/দস্য 

বনদয়াদগয জন্য 

এএবফদত প্রস্তাফ 

যপ্রযণ, অফযকারীন 

ভদয় অফয প্রদান । 

বফউদফায যিয়াযম্যান, 

দস্য, বিফ দায়ন, 

যিয়াযম্যান/দস্য 

বনদয়াদগয জন্য 

এএবফদত প্রস্তাফ 

যপ্রযণ, অফযকারীন 

ভদয় অফয প্রদান । 

১৩. বফউদফায কভ ভকতভাদদয নাদভ ফযাদকৃত যেবরদপান 

াংবিষ্ঠ কভ ভকতভা বআযএর -এ গভন কারীন ভদয় 

ব্যবিগতকযণ াংক্রান্ত কাম ভাফরী 

বফউদফায কভ ভকতভাদদয 

নাদভ ফযাদকৃত 

যেবরদপান াংবিষ্ঠ 

কভ ভকতভা বআযএর -এ 

গভনকারীন ভদয় 

ব্যবিগতকযণ াংক্রান্ত 

কাম ভাফরী 

বফউদফায কভ ভকতভাদদয নাদভ ফযাদকৃত 

যেবরদপান াংবিষ্ঠ কভ ভকতভা 

বআযএর -এ গভন কারীন ভদয় 

ব্যবিগতকযণ াংক্রান্ত কাম ভাফরী 

বফউদফায কভ ভকতভাদদয 

নাদভ ফযাদকৃত 

যেবরদপান াংবিষ্ঠ 

কভ ভকতভা বআযএর -এ 

গভনকারীন ভদয় 

ব্যবিগতকযণ াংক্রান্ত 

কাম ভাফরী 

বফউদফায কভ ভকতভাদদয 

নাদভ ফযাদকৃত 

যেবরদপান াংবিষ্ঠ 

কভ ভকতভা বআযএর -এ 

গভনকারীন ভদয় 

ব্যবিগতকযণ াংক্রান্ত 

কাম ভাফরী 

১৪. বফউদফায কভ ভকতভাদদয বরদয়ন, যপ্রলণ, চুবিবববত্তক 

বনদয়াগ  ফবঃ ফাাংরাদদ ছুটি এফাং বক্ষা ছুটি ভঞ্জুযী 

াংক্রান্ত কাম ভাফরী। 

বফউদফায কভ ভকতভাদদয 

বরদয়ন, যপ্রলণ 

চুবিবববত্তক বনদয়াগ  

ফবঃ ফাাংরাদদ ছুটি 

এফাং বক্ষা ছুটি ভঞ্জুযী 

াংক্রান্ত কাম ভাফরী। 

বফউদফায কভ ভকতভাদদয বরদয়ন, যপ্রলণ, 

চুবিবববত্তক বনদয়াগ  ফবঃ 

ফাাংরাদদ ছুটি এফাং বক্ষা ছুটি ভঞ্জুযী 

াংক্রান্ত কাম ভাফরী। 

বফউদফায কভ ভকতভাদদয 

বরদয়ন, যপ্রলণ, 

চুবিবববত্তক বনদয়াগ  

ফবঃ ফাাংরাদদ ছুটি 

এফাং বক্ষা ছুটি ভঞ্জুযী 

াংক্রান্ত কাম ভাফরী। 

বফউদফায কভ ভকতভাদদয 

বরদয়ন, যপ্রলণ, 

চুবিবববত্তক বনদয়াগ  

ফবঃ ফাাংরাদদ ছুটি 

এফাং বক্ষা ছুটি ভঞ্জুযী 

াংক্রান্ত কাম ভাফরী। 

১৫. বফউদফায বফববন্ন বফদ্যুৎ যকন্দ্র  স্থানায জনফদরয যে 

আ অনুদভাদন/ াংযক্ষণ/যফতন যের যবটিাং প্রদান  

যভয়াদ বৃবদ্ধকযণ। 

বফউদফায বফববন্ন বফদ্যুৎ 

যকন্দ্র  স্থানায 

জনফদরয যে আ 

অনুদভাদন/ 

াংযক্ষণ/যফতন যের 

যবটিাং প্রদান  যভয়াদ 

বৃবদ্ধকযণ। 

বফউদফায বফববন্ন বফদ্যুৎ যকন্দ্র  

স্থানায জনফদরয যে আ 

অনুদভাদন/ াংযক্ষণ/যফতন যের 

যবটিাং প্রদান  যভয়াদ বৃবদ্ধকযণ। 

বফউদফায বফববন্ন বফদ্যুৎ 

যকন্দ্র  স্থানায 

জনফদরয যে আ 

অনুদভাদন/ 

াংযক্ষণ/যফতন যের 

যবটিাং প্রদান  যভয়াদ 

বৃবদ্ধকযণ। 

বফউদফায বফববন্ন বফদ্যুৎ 

যকন্দ্র  স্থানায 

জনফদরয যে আ 

অনুদভাদন/ 

াংযক্ষণ/যফতন যের 

যবটিাং প্রদান  যভয়াদ 

বৃবদ্ধকযণ। 

১৬. বফউদফাদর্ ভয শূন্য দদয ছাড়ত্র প্রদান, উন্নয়ন খাদতয 

দমূ যাজস্ব খাদত স্তান্তয, পুযোয-াবত বেভ 

কাম ভকয,  ম্মানী বাতা, দদান্নবত কবভটিদত প্রবতবনবধ 

ভদনানয়ন, মুবিদমাদ্ধা নদ মািাই াংক্রান্ত কাম ভাফরী 

বফউদফাদর্ ভয শূন্য দদয 

ছাড়ত্র প্রদান, উন্নয়ন 

খাদতয দমূ যাজস্ব 

খাদত স্তান্তয, পুযোয-

াবত বেভ কাম ভকয, 

ম্মানীবাতা, দদান্নবত 

বফউদফাদর্ ভয শূন্য দদয ছাড়ত্র প্রদান, 

উন্নয়ন খাদতয দমূ যাজস্ব খাদত 

স্তান্তয, পুযোয-াবত বেভ কাম ভকয, 

ম্মানীবাতা, দদান্নবত কবভটিদত 

প্রবতবনবধ ভদনানয়ন, মুবিদমাদ্ধা নদ 

মািাই াংক্রান্ত কাম ভাফরী। 

বফউদফাদর্ ভয শূন্য দদয 

ছাড়ত্র প্রদান, উন্নয়ন 

খাদতয দমূ যাজস্ব 

খাদত স্তান্তয, পুযোয-

াবত বেভ কাম ভকয, 

ম্মানীবাতা, দদান্নবত 

বফউদফাদর্ ভয শূন্য দদয 

ছাড়ত্র প্রদান, উন্নয়ন 

খাদতয দমূ যাজস্ব 

খাদত স্তান্তয, পুযোয-

াবত বেভ কাম ভকয, 

ম্মানীবাতা, দদান্নবত 
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ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান যফায মূে এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

কবভটিদত প্রবতবনবধ 

ভদনানয়ন, মুবিদমাদ্ধা 

নদ মািাই াংক্রান্ত 

কাম ভাফরী। 

কবভটিদত প্রবতবনবধ 

ভদনানয়ন, মুবিদমাদ্ধা 

নদ মািাই াংক্রান্ত 

কাম ভাফরী। 

কবভটিদত প্রবতবনবধ 

ভদনানয়ন, মুবিদমাদ্ধা 

নদ মািাই াংক্রান্ত 

কাম ভাফরী। 

১৭. বফববন্ন আদারদত দাদয়যকৃত ভাভরা, যীে বটিন 

বনষ্পবত্তকযণ। 
ঐ ঐ ঐ 

০৫ কাম ভবদফ 

১৮. বফউদফায বফবাগীয় অববদমাগ াংক্রান্ত কাম ভাফরী এফাং 

াংস্থায কভ ভকতভা/কভ ভিাযীদদয বফববন্ন আদফদন 

বনম্পবত্তকযণ। 

ঐ ঐ ঐ 
৫ কাম ভবদফ 

১৯. বফউদফায ম্যাবজদেে/ বফদ্যুৎ আদারত এয যে আ 

অনুদভাদন াংক্রান্ত। 
ঐ ঐ ঐ ১৫ কাম ভবদফ 

২০. বফউদফায জবভ জভা এফাং বফন বনভ ভাণ াংক্রা ন্ত  

প্রাবনক অনুদভাদন। 
ঐ ঐ ঐ ১৫ কাম ভবদফ 

২১. বফউদফায কভ ভকতভা/কভ ভিাযীদদয দ্যনীবত াংক্রা ন্ত ছাড়ত্র 

প্রদান। 
ঐ ঐ ঐ ০৭ কাম ভবদফ 

২২. যকবআই (বনযাত্তা) াংক্রান্ত কাম ভাফরী। ঐ ঐ ঐ ০৫ কাম ভবদফ 

২৩. বফউদফা বফববন্ন বফবধ বফধান প্রণয়ন  াংদাধন াংক্রান্ত 

কাম ভাফরী। 
ঐ ঐ ঐ যমৌবিক ভয়ীভায 

ভদে 

২৪. বফউদফায কভ ভকতভা-কভ ভিাযীদদয বফরুদদ্ধ আ বনত 

অববদমাগ/বত্রকায় প্রকাবত অববদমাগমূ তদ ন্ত  

বনষ্পবত্তকযণ। 

ঐ ঐ ঐ ০৭ কাম ভবদফ 

২৫. বফউদফায কর যেণীয িাকুযীয যক্ষদত্র এদবিয়ার 

াবব ভদ (যদকন্ড) অবর্ ভন্যাি, ১৯৫৮ প্রদমাজু কযা 

াংক্রান্ত যঘালণায যভয়াদ বৃবদ্ধকযণ। 

ঐ ঐ ঐ ০৭ কাম ভবদফ 

২৬. বফবফধ  বফলয় ঐ ঐ ঐ ০৭ কাম ভবদফ 

২৭. বফববন্ন যস্টনাবয/ভদনাাযী দ্রব্যাবদ যফযা িাবদাদত্রয যপ্রদত 

ভারাভার যস্টাদয ভজুত  

থাকা াযদক্ষ 
দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভায ীর স্বাক্ষয 

িাবদাত্র 
প্রদমাজু নয় 

০১ বদদনয ভদে ব্যফস্থা 

যনয়া য়। 

জনাফ যভাঃ যখাযদদ আরভ 

ববনয়য কাযী বিফ (প্র-৩) 

যপান: ৯৫৭০০২৪ 

ই-যভইর: admin-

3@pd.gov.bd 

২৮. কবম্পউোয  আইবটি াভবগ্র যফযা িাবদাদত্রয যপ্রবক্ষযত 

যস্টাদয ভজুদ াযদক্ষ  

ভারাভার যফযা। 

ঐ ঐ 

০১ বদদনয ভদে ব্যফস্থা 

যনয়া য়। 

 

২৯. পাবণ ভিায াভবগ্র যফযা িাবদাদত্রয যপ্রবক্ষযত 

যস্টাদয ভজুদ াযদক্ষ 
ঐ ঐ 

০১ বদদনয ভদে ব্যফস্থা 

যনয়া য়। 
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ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান যফায মূে এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

ভারাভার যফযা। 

৩০. উদ্ধভতন কর্তভ দক্ষয জরুযী িাবদায যপ্রবক্ষদত ভারাভার 

যফযা। 
 

ঐ 
ঐ ঐ 

তৎখনাত ব্যফস্থা যনয়া 

য়। 

৩১. কবম্পউোয  আইবটি াভবগ্র যভযাভত িাবদাদত্রয যপ্রবক্ষযত 

যভযাভত 
ঐ ঐ 

০৭(াত) বদদনয ভদে 

ব্যফস্থা যনয়া য়। 

৩২. পাবণ ভিায যভযাভত  ঐ 
ঐ ঐ 

০৭(াত) বদদনয ভদে 

ব্যফস্থা যনয়া য়। 

৩৩. জ্বারাবন/লুবিদকন্ট বফর বযদাধ বফর প্রাবিয য 

কর্তভদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ  বফর বযদাধ 

বফর প্রাবি াযক্ষ জ্বারাবন খযি 

নীবতভারা অনুযদণ ব্যফস্থা যনয়া য়। 
ঐ 

০৫ (াঁি) বদন। 

৩৪. যেবরদপান বফর বযদাধ (আফাবক/দািবযক) বফর প্রাবিয য 

কর্তভদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ  বফর বযদাধ 

বফর প্রাবি াযদক্ষ যকাবয 

যেবরদপান নীবতভারা অনুযদণ ব্যফস্থা 

যনয়া য়। 

ঐ 

০৫ (াঁি) বদন। 

৩৫. ইন্টাযদনে ব্যান্ডউইথ-এয বফর বযদাধ বফর প্রাবিয য 

কর্তভদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ  বফর বযদাধ 

বফর প্রাবি াযদক্ষ মথামথ কর্তভদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ বফর বযদাধ 
ঐ 

০৫ (াঁি) বদন। 

৩৬. াভবয়কী  বত্রকায বফর বযদাধ বফর প্রাবিয য 

কর্তভদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ  বফর বযদাধ 

বফর প্রাবি াযদক্ষ মথামথ কর্তভদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ বফর বযদাধ 
ঐ 

০৫ (াঁি) বদন। 

৩৭. প্রাবনক গাবড় ব্যফায দািবযক/ব্যবিগত 

প্রদয়াজদন প্রাবনক 

গাবড় যফযা 

কর্তভদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ গাবড়য 

ব্যফস্থানা। 
বফবধ যভাতাদফক 

১২ ঘন্ট পূদফ ভ প্রাি 

িাবদাদত্রয যপ্রবক্ষযত 

ব্যফস্থা যনয়া য়। 

৩৮. দ সৃজদনয বফলদয় যাভ ভ ই-যভইর  ত্র 

যমাগাদমাগ 

 বযিারনা ল ভদ কর্তভক 

অনুদভাবদত 

অগ ভাদনাগ্রাভভুিকযণ 

 প্রস্তাবফত দ সৃজদনয 

আফশ্যকতা 

 যকাম্পাবনয বনদয়াগ বফবধ 

 দদয দাবয়দত্বয বফফযণী 

 আবথ ভক াংদিল 

 প্রদমাজু নয় ১৫ (দনয) কভ ভবদফ  

জনাফ এইচ. এম. নূরুল ইসলাম 

উবিফ (যকা: এুা:-১) 

যপান: ০২-৯৫৪০০৯৬ 

ইদভইর: c.affairs-

1@pd.gov.bd 

 

ইয়াবভন যফগভ 

উবিফ (যকা: এুা:-২) 

যপান: ০২-৯৫৪০১০৫ 

ইদভইর: c.affairs-

2@pd.gov.bd 

৩৯. দদান্নবতয যক্ষদত্র যাভ ভ ই-যভইর  ত্র 

যমাগাদমাগ 

 শূণ্য দদয বফফযণী 

 বযিারনা ল ভদ বায 

অনুদভাদন 

 

 প্রদমাজু নয় ০৭ (াত) কভ ভবদফ 

mailto:c.affairs-2@pd.gov.bd
mailto:c.affairs-2@pd.gov.bd
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ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান যফায মূে এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

৪০. ব্যফস্থানা বযিারক  বনফ ভাী বযিারকগদণয 

বনদয়াগ াংক্রান্ত যাভ ভ 

ই-যভইর  ত্র 

যমাগাদমাগ 

 যকাম্পাবনয বনদয়াগ বফবধ 

 বনদয়াগ বফজ্ঞবি 

 বনফ ভািনী কবভটিয সুাবয 

কাম ভবফফযণী 

 বনফ ভািনী কবভটিয সুাবযদ 

বযিারনা ল ভদদয অনুদভাদন 

 যকাম্পাবন আইন   MOA & 

AOA এয াংবিষ্ট ধাযায 

তুাবয়ত কব 

 যেবুদরন বদেয 

কব 

প্রদমাজু নয় ০৭ (াত) কভ ভবদফ 

৪১. ব্যফস্থানা বযিারক  বনফ ভাী বযিারকগদণয 

চুবিবববত্তক যভয়াদ ফবধ ভতকযদণয যাভ ভ 

ই-যভইর  ত্র 

যমাগাদমাগ 

 প্রথভ বনদয়াদগয কব 

 ফয় াংক্রান্ত নদত্র 

 বযিারনা ল ভদদয অনুদভাদন 

 গত ০৩ (বতন) ফছদযয 

কভ ভমূোয়ন 

 যকাম্পাবন আইন   MOA & 

AOA এয াংবিষ্ট ধাযায 

তুাবয়ত কব 

প্রদমাজু নয় ০৭ (াত) কভ ভবদফ 

৪২. বফদ্যুবতক উদদষ্টা  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ ভদকয দিদযয 

প্রাবনক  াাংগঠবনক কাম ভাফরী 

ই-যভইর  ত্র 

যমাগাদমাগ 

প্রদয়াজন অনুমায়ী প্রদমাজু নয়  বভজ আইবযন াযবীন 

উপবিফ (ভিয়-২) 

যপান: +৮৮০২-৪৭১২০৩০৮ 

coord-2@pd.gov.bd 

৪৩. ১০ (দ) যভগায়াে এয অবধক বফদ্যুবতক যরার্ 

ফযাদদয অনুদভাদন 

ঐ ঐ ঐ  

৪৪. যকাবয  স্বায়ত্ব-াবত াংস্থায বনকে ানা 

ফদকয়া বফদ্যুৎ বফর আদায় 

ঐ ঐ ঐ  

৪৫. বফদ্যুৎ াংদমাগ াংক্রান্ত বফববন্ন নীবতভারা প্রণয়ন ঐ ঐ ঐ  

৪৬. বফদ্যুৎ বফতযণকাযী াংস্থা/ যকাম্পাবনমূদয 

যবৌদগাবরক ীভানা বনধ ভাযণ 

ঐ ঐ ঐ  

৪৭. যি যভৌসুভ/ গ্রীষ্মকার  যভজান ভাদ বনযফবিন্ন 

বফদ্যুৎ যফযা 

ঐ ঐ ঐ  

৪৮. বফদ্যুবতক দ্যঘ ভেনা/বফদ্যুৎ াংদমাগ/বফতযণ 

বফলয়ক/বত্রকায় প্রকাবত বফদ্যুৎ ম্পবকভত 

বফলয়াবদ তদন্ত তা প্রবতদযাধ াংক্রান্ত কাম ভাফরী 

ঐ ঐ ঐ  

mailto:coord-2@pd.gov.bd
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ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান যফায মূে এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

৪৯. অনফধ বফদ্যুৎ াংদমাগ বফবিন্নকযদণয বনবভত্ত 

ভ্রাম্যভান আদারত বযিারনা 

ঐ ঐ ঐ  

৫০. ঢাকা ভানগযীদত ঝুবিঁপূণ ভবাদফ বফববন্ন প্রবতষ্ঠাদনয 

ঝুরন্ত তায অাযন 

ঐ ঐ ঐ  

৫১. জনফর বনদয়াগ াংক্রান্ত বনফ ভািন কবভটিদত 

প্রবতবনবধ যপ্রযণ 

ঐ ঐ ঐ  

৫২. ভান জাতীয় াংদদ ভাভান্য যােবতয বালণ 

াংক্রান্ত 

ই-যভইর  ত্র 

যমাগাদমাগ 

প্রদয়াজন অনুমায়ী প্রদমাজু নয় বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 

জনাফ যভাঃ ভবপজুয যভান 

উবিফ (ভিয়-১) 

যপানঃ ৯৫১১০৫১ 

coord-1@pd.gov.bd 

৫৩. জাতীয় াংদদ প্রদনাত্তয াংক্রান্ত ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 
৫৪. জাতীয় াংদ িরাকারী ভয় কাউবির 

অবপায/কাউবির কাযী বনদয়াগ াংক্রান্ত 

ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 

৫৫. ফাাংরাদদ  জাতীয় াংদদ বফর া  উথ্থান 

াংক্রান্ত 

ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 

৫৬. জাতীয় াংদদ স্থায়ী কবভটিদত প্রবতদফদন যপ্রযণ 

াংক্রান্ত 

ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 

৫৭. বফববন্ন ভন্ত্রণারয় দত প্রাি াংদদ প্রদনাত্তয 

াংক্রান্ত 

ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 

৫৮. জাতীয় াংদ বফলয়ক বফবফধ কাম ভক্রভ ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 

৫৯. ভন্ত্রীবা বফঠক গৃীত বদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয ভাবক 

প্রবতদফদন 

ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 

৬০. ভন্ত্রীবা বফঠক গৃীত বদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয 

বত্রভাবক প্রবতদফদন 

ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 

৬১. ভন্ত্রী বযলদ বফবাদগয ভাবক প্রবতদফদন যপ্রযণ 

াংক্রান্ত 

ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 

৬২. ভন্ত্রণারয়  বফবাগমূদয কাম ভাফরী ম্পবকভত 

ফাবল ভক প্রবতদফদন প্রনয়ণ াংক্রান্ত 

ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 

৬৩. বিফ  কবভটি বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত নবথ ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 

৬৪. যজরা প্রাক দম্মরক াংক্রান্ত ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

ভদে 

 

৬৫. বফদ্যুৎ বফবাদগয ফাবল ভক প্রবতদফদন প্রণয়ন াংক্রান্ত ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায 

mailto:coord-1@pd.gov.bd
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ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান যফায মূে এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

ভদে 
৬৬. বফদ্যুৎ বফবাদগয াংবিষ্ট ফাাংরাদদ অথ ভননবতক ভীক্ষা 

াংক্রান্ত 
ঐ ঐ ঐ বনধ ভাবযত ভয়ীভায  

ভদে  

৬৭. ফাবফদফা’য এয উন্নয়ন খাদত ফাদজে বফবাজন াংক্রান্ত 

কাম ভাফরী 

 

দািবযক ত্র যমাগাদমাগ ১। একদনক এয ফযাদদয কব। 

২। অথ ভ ভন্ত্রণারদয়য ম্মবত 

প্রদমাজু নদ ৩ কাম ভবদফদয ভদে বনদযাদ িন্দ্র ভন্ডর 

উবিফ (উন্নয়ন-২ াখা) 

যপানঃ ০২-৯৫৪০২১১ 

ই-যভইরঃ dev-2@pd.gov.bd ৬৮. ফাবফদফা’য  উন্নয়ন প্রকদল্পয অথ ভ অফমুিকযণ ঐ ঐ ঐ অথ ভ বফবাদগয ভয় 

ব্যবতত ৩ কাম ভবদফদয 

ভদে 

৬৯. ফাবফদফা’য  ক্রয় াংক্রান্ত কাম ভাফরী 

ক) ভন্ত্রী ম ভাদয় অনুদভাদন যমাগ্য: 

খ) বববজব ম ভাদয় অনুদভাদন যমাগ্য: 

ঐ ১। TEC এয  সুাবয। 

২। যফার্ ভ এয সুাবয 

৩। াংবিষ্ট কাগজত্র 

ঐ ক) প্রধানভন্ত্রীয 

কাম ভারদয়য ভয় ব্যবতত 

০২ িাদয ভদে 

খ) বববজব এয ভয় 

ব্যতীত ০৩ িাদয 

ভদে 
৭০. ফাবফদফা’য  ক্রয় াংক্রান্ত কাম ভাফরী 

ক) ভন্ত্রী ম ভাদয় অনুদভাদন যমাগ্য: 

খ) বববজব ম ভাদয় অনুদভাদন যমাগ্য: 

ঐ ১। TEC এয  সুাবয। 

২। যফার্ ভ এয সুাবয 

৩। াংবিষ্ট কাগজত্র 

ঐ ক) প্রধানভন্ত্রীয 

কাম ভারদয়য ভয় ব্যবতত 

০২ িাদয ভদে 

খ) বববজব এয ভয় 

ব্যতীত ০৩ িাদয 

ভদে 
৭১. ফাবফদফা’য প্রকদল্পয যাভ ভক বনদয়াদগয অনুদভাদন  

ক্রয় াংক্রান্ত কাম ভাফরী 

ক) ভন্ত্রী ম ভাদয় অনুদভাদন যমাগ্য: 

খ) বববজব ম ভাদয় অনুদভাদন যমাগ্য: 

দািবযক ত্র যমাদগ ঐ ঐ ক) প্রধানভন্ত্রীয 

কাম ভারদয়য ভয় ব্যবতত 

০২ িাদয ভদে 

খ) বববজব এয ভয় 

ব্যতীত ০৩ িাদয 

ভদে 

৭২. যফযকাযী খাদত বরব প্রণয়ন  াংদাধন াংক্রান্ত 

কাম ভাফরী 

 

ঐ ১। াংবিষ্ট দিদয প্রস্তাফ 

২। AC (Land) প্রতুায়ন। 

৩। DPPযত াংস্থান। 

ঐ 

৪৫ কাম ভবদফ 

৭৩. ফাবফদফায জবভ অবধগ্রদণয প্রাবনক অনুদভাদন 

াংক্রান্ত কাম ভাফরী 

ঐ ১। াদাদে ভয কব। 

২। াংবিষ্ট দিদযয সুাবয। 

ঐ 
০৭ কাম ভবদফ 

৭৪. বফউদফা’য আতাধীন প্রকল্প মূদয নীবতগত 

অনুদভাদন 

দািবযক ত্র যমাদগ উন্নয়ন-৩ অবধাখা ঐ 
২১ কাম ভবদফ 

জনাফ যভাঃ ভান গবন 

উবিফ (উন্নয়ন-৩) 
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ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান যফায মূে এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

৭৫. বফউদফা’য উন্নয়ন প্রকল্প মূদয ক্রয় প্রস্তাফ অনুদভাদন ঐ ঐ ঐ ২৮ কাম ভবদফ যপানঃ ০২-৯৫৪০৫২৩ 

ই-যভইরঃ dev-

3@pd.gov.bd 

৭৬. উদেবখত াংস্থায উন্নয়ন প্রকল্প মূদয অথ ভ ছাড় ঐ ঐ ঐ ০৭ কাম ভবদফ 

৭৭. উদেবখত াংস্থায বফদদী বফদলজ্ঞদদয যকবআইদত 

গভন  অফস্থান কাম ভক্রভ/ববা/বনযাত্তা ছাড়ত্র 

ইতুাবদদত াংক্রান্ত কাম ভক্রভ 

ঐ ঐ ঐ 

০৭ কাম ভবদফ 

৭৮. উদেবখত াংস্থায গৃীত প্রকদল্পয স্থায়ী ভারাভাদরয 

বফযীদত শুল্কমুিবাদফ ছাড়কযদণয বনবভত্ত প্রতুয়নত্র 

প্রদান 

ঐ ঐ ঐ 

০৫ কাম ভবদফ 

৭৯. উদেবখত াংস্থায বফববন্ন প্রকদল্পয চুবি াংক্রান্ত যবটিাং 

গ্রণ 

ঐ ঐ ঐ 
০৫ কাম ভবদফ 

৮০. উদেবখত াংস্থায উন্নয়ন প্রকল্প মূদয জন্য প্রদয়াজনীয় 

ভূবভ অবধগ্রদণয প্রাবনক অনুদভাদন 

ঐ ঐ ঐ 
১০ কাম ভবদফ 

৮১. াংস্থায উন্নয়ন অগ্রগবতয ভাবক প্রবতদফদন, ফাবল ভক 

কভ ভ বযকল্পনা, অন্যান্য প্রবতদফদন 

ঐ ঐ ঐ 
০৭ কাম ভবদফ 

৮২. গণ বফজ্ঞবি ( Right of way) , ব্যাাংবকাং কাম ভাবদ 

বযিারনায জন্য ভদনানয়ন প্রদান, বর্,এ যরান এফাং 

ইদয়ন যরাদনয জন্য Safe A/c যখারা, বর্. ত্র 

(উানুষ্ঠাবনক ত্র) যপ্রযণ, প্রজ্ঞান বতবয, বফদদী 

বফদলজ্ঞগদণয বফদ্যুৎ যকন্দ্র বযদ ভদনয জন্য অনুভবত 

প্রদান 

ঐ ঐ ঐ ০৭ কাম ভবদফ 

৮৩. অনভনীয় ঋণ বফলয়ক স্থায়ী কবভটিয অনুদভাদন গ্রদণয 

জন্য ায-াংদক্ষ, ভন্ত্রীবা বফঠদকন জন্য ায-

াংদক্ষ 

ঐ ঐ ঐ ২১কাম ভবদফ 

৮৪. বফবফধ ঐ ঐ ঐ ২৮ কাম ভবদফ 

৮৫. অধীনন্থ যকাম্পানীয প্রকল্প মূদয নীবতগত অনুদভাদন দািবযক ত্রদমাদগ উন্নয়ন-৪ াখা প্রদমাজু নদ ২১ কাম ভবদফ ভাফুজা আখতায 

উবিফ (উন্নয়ন-৪) 

যপান-৯৫৫০৬৭৮ 

ই-যভইরঃ dev-

4@pd.gov.bd 

৮৬. উদেবখত াংস্থায উন্নয়ন প্রকল্প মূদয অথ ভ ছাড় ঐ ঐ ঐ ০৭ কাম ভবদফ 

৮৭. উদেবখত াংস্থায বফদদী বফদলজ্ঞদদয যকবআইদত 

গভন  অফস্থান কাম ভক্রভ/ববা/বনযাত্তা ছাড়ত্র 

ইতুাবদ াংক্রান্ত কাম ভক্রভ 

ঐ ঐ ঐ ০৫ কাম ভবদফ 

৮৮. উদেবখত াংস্থায গৃীত প্রকদল্পয স্থায়ী ভারাভাদরয 

বফযীদত শুল্কমুিবাদফ ছাড়কযদণয বনবভত্ত প্রতুয়নত্র 

প্রদান 

ঐ ঐ ঐ ০৫ কাম ভবদফ 

৮৯. উদেবখত াংস্থায বফববন্ন প্রকদল্পয চুবি াংক্রান্ত যবটিাং 

গ্রণ 

ঐ ঐ ঐ ১০ কাম ভবদফ 

৯০. উদেবখত াংস্থায উন্নয়ন প্রকল্প মূদয জন্য প্রদয়াজনীয় ঐ ঐ ঐ ০৭ কাম ভবদফ 

mailto:dev-4@pd.gov.bd
mailto:dev-4@pd.gov.bd
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ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান যফায মূে এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

ভূবভ অবধগ্রদণয প্রাবনক অনুদভাদন 

৯১. যকাম্পানী মূদয উন্নয়ন অগ্রগবতয ভাবক প্রবতদফন, 

ফাবল ভক কভ ভ বযকল্পনা, অন্যান্য প্রবতফদদন 

ঐ ঐ ঐ 
০৫ কাম ভবদফ 

 

৯২. গণ বফজ্ঞবি (Right of way) , ব্যাাংবকাং কাম ভাবদ 

বযিারনায জন্য ভদনানয়ন প্রদান, বর্,এ যরান এফাং 

ইদয়ন যরাদনয জন্য Safe A/c যখারা, বর্. ত্র 

(উানুষ্ঠাবনক ত্র) যপ্রযণ, প্রজ্ঞান বতবয, বফদদী 

বফদলজ্ঞগদণয বফদ্যুৎ যকন্দ্র বযদ ভদনয জন্য অনুভবত 

প্রদান 

ঐ ঐ ঐ 

১০ কাম ভবদফ 

৯৩. অনভনীয় ঋণ বফলয়ক স্থায়ী কবভটিয অনুদভাদন গ্রদণয 

জন্য ায-াংদক্ষ, ভন্ত্রী বা বফঠদকয জন্য ায-

াংদক্ষ 

ঐ ঐ ঐ কাম ভক্রদভয গুরুত্ব  

প্রদয়াজণীয়তা অনুাদয 

কাম ভ ম্পাদদনয ভয় 

ীভা বনধ ভাযণ কযা য়। 

৯৪. অধীনন্থ যকাম্পানীয প্রকল্প মূদ 

বর্বব/আযবর্বব/টিবব অনুদভাদদনয প্রবক্রয়াকযণ 

দািবযক ত্র 

যমাগাদমাগ 

বযকল্পনা াখা-৩ ঐ 
০৭ কাম ভবদফ 

জনাফ বিবত আদক 

কাবয প্রধান (বযকল্পনা-২) 

যপানঃ ৯৫৫৮৮৬৭ 

ই-যভইরঃ planning-

2@pd.gov.bd 

৯৫. উন্নয়ন দমাগীতা দাতা াংস্থা EIB, AFD এয 

মাফতীয় কাম ভক্রভ 

ঐ ঐ ঐ 
০৭ কাম ভবদফ 

৯৬. উন্নয়ন প্রকদল্পয যভয়াদ বৃবদ্ধ  াংদাধন াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাম ভক্রভ 

ঐ ঐ ঐ 
০৭ কাম ভবদফ 

৯৭. বফদ্যুৎ বফবাদগয াংস্থা মূদয উন্নয়ন প্রকল্প মূদয 

অনুকুদর এবর্বআযএবর্ব ফযাদ প্রদান 

ঐ ঐ ঐ 
০৭ কাম ভবদফ 

৯৮. উবেবখত াংস্থায উন্নয়ন প্রকল্প মূদয প্রাবনক 

অনুদভাদন 
H 

ঐ ঐ 
০৭ Kvh©w`em 

৯৯. বফদ্যুৎ বফবাদগয াংস্থা মূদয উন্নয়ন প্রকল্প 

মূদয অগ্রগবত ম ভাদরািনা 
H 

ঐ ঐ 
০৭ Kvh©w`em 

১০০ MTBF াংক্রান্ত কাম ভাফরী ঐ ঐ ঐ ০৭ Kvh©w`em 

১০১ উদেবখত াংস্থা/যকাম্পানীয প্রকল্প মূদয আন্তঃখাত 

ভিয় 

ঐ ঐ ঐ ০৭ Kvh©w`em 

১০২ উদেবখত াংস্থা স্বাক্ষয SLA যকাম্পানীয কাম ভতক্রভ ঐ ঐ ঐ ০৭ কাম ভবদফ 

১০৩ বফবফধ ঐ ঐ ঐ কাম ভক্রদভয গুরুত্ব  

প্রদয়াজণীয়তা অনুাদয 

কাম ভ ম্পাদদনয 

ভয়ীভা বনধ ভাযণ কযা 

য়। 

mailto:planning-2@pd.gov.bd
mailto:planning-2@pd.gov.bd
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ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান যফায মূে এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

১০৪ অধীনন্থ যকাম্পনী দত প্রাি নফায়নদমাগ্য জ্বারাবনয 

প্রকল্প মূদয নীবতগত অনুদভাদন 

দািবযক ত্র যমাগাদমাগ নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন অবধাখা ঐ ২০ (বফ) কাম ভবদফ 

বভজ তাবনয়া যভান যিৌধুযী 

উবিফ (নফায়নদমাগ্য 

জ্বারাবন) 

যপানঃ ৯৫৭৪৪০৬ 

dsre@pd.gov.bd 

১০৫ IPP ভদর্দর নফায়নমাগ্য জ্বারাবন াংক্রান্ত প্রাি প্রস্তাফ 

মূদয নীবতগত অনুদভাদন 

ঐ ঐ ঐ ২০ (বফ) কাম ভবদফ 

১০৬ যকাবয যফযকাযী খাদত প্রকল্প প্রস্তাফ মূদয 

মূোদয়ণয জন্য কাবযগবয কবভটিয বনকে যপ্রযণ 

ঐ ঐ ঐ ২০ (বফ) কাম ভবদফ 

১০৭ যকাবয/ যফযকাযী খাদত গৃীত প্রকল্প মূদয 

অগ্রগবত ম ভাদরািনা 

বা অনুবষ্ঠত ঐ ঐ প্রবত ভাদ ০১ ফায 

১০৮ যেকই  নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন উন্নয়ন কর্তভদক্ষয 

প্রাবনক  াাংগঠবনক কাম ভাফরী 

ঐ ঐ ঐ ৩ (বতন) কাম ভবদফ 

১০৯ আন্তজাবতক নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন এদজবি 

(IRENA)াংক্রান্ত কাম ভাফরী নফায়নদমাগ্য 

বফলয়ক আন্তজাবতক যমাগাদমাগ 

ঐ ঐ ঐ ৩ (বতন) কাম ভবদফ 

১১০ নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন প্রদণাদনা াংক্রান্ত কাম ভাফরী ঐ ঐ ঐ ০৩ কাম ভবদফ 
১১১ নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন বিয ট্যাবয বনধ ভাযণ বফলদয় 

BERC এয কাম ভক্রভ 

ঐ ঐ 

 

ঐ ৩ (বতন) কভ ভবদফ 

১১২ নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন উন্নয়দন যদ বফদদী প্রবতষ্ঠাদনয 

াদথ যমাগাদমাগ  ভিয় াধন 

ঐ ঐ 

 

ঐ ৩ (বতন) কভ ভবদফ 

১১৩ নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন াংক্রান্ত নীবত, যকৌর, আইন 

প্রনয়ণ এফাং যুদগাদমাগীকযণ 

ঐ ঐ ঐ ৩০ (বত্র) কভ ভবদফ 

১১৪ বফদ্যুৎ বফবাদগয আতাধীন দিয/াংস্থা/যকাম্পানী 

মূদয ভাভরা/যীে বটিন/আীর/বরগ্যার 

যনাটি/জাবস্টজ বর্ভান্ড ইতুাবদ বফলদয় প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রননয বনদদ ভনা প্রদান 

ই-যভইর এফাং ত্র 

যমাগাদমাগ 

বফবধ  বরব াখা প্রদমাজু নয় ০৩ (বতন) কভ ভবদফ ভাকসুদা খন্দকায 

ববনয়য কাবয বিফ (বফবধ  

বরব) 

যপান: ৯৫৭৪৪০৮ 

ইদভইর: rp@pd.gov.bd 

 

১১৫ বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ কর্তভক প্রণীত 

আইন/বফবধভারায উয ভতাভত প্রদান 

ঐ ঐ ঐ ০৩ (বতন) কভ ভবদফ 

 

 

 

 

mailto:dsre@pd.gov.bd
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২.৩)  অবুন্তযীণ যফাঃ 

ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান যফায মূে এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

যফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দবফ, যপান নম্বয  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ ভকতভাদদয দায়ন, অফমুি, প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

  ১। জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ফদরী 

আদদদয কব। 
২। যম ভন্ত্রণারয় /বফবাগ দত ফদরী 

দয় এদদছন য ভন্ত্রণারয় /বফবাদগয 

অফমুবিয আদদদয কব। 

প্রদমাজু নদ ০৩ (বতন) কাম ভবদফ বভজ তাবভনা ইয়াবভন 

উবিফ (প্রান-১) 

যপান: ৯৫১৩৩৬৪ 

ই-যভইর: 

dsadmin@pd.gov.bd 

 ২. বফদ্যুৎ বফবাদগয ১ভ যেবণ (নন-কুার্ায) ২য়, ৩য় এফাং ৪থ ভ যেবণয 

কভ ভকতভা/কভ ভিাযীদদয িাকুযী স্থায়ীকযণ, োবন্ত বফদনাদন ছুটি    

অবজভত ছুটি। 

প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। প্রধান বাফ যক্ষণ কভ ভকতভায 

কাম ভারয় দত প্রাি ছুটিয বাফ, 

পুবর যববযবপদকন বযদাে ভ, 

যভবর্দকর বযদাে ভ, িাকুযী যযকর্ ভ 

দন্তালজনক  ফাবল ভক যগানীয় 

প্রবতদফদন। 

প্রদমাজু নদ ০৩ (বতন) কাম ভবদফ 

৩. বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ ভকতভা/কভ ভিাযীদদয অবুন্তযীণ প্রবক্ষণ। প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

 ১। বফববন্ন প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠাদন প্রবক্ষদণয 

সুদমাগ প্রাবি   াংক্রান্ত ত্র   বফদ্যুৎ 

বফবাদগয প্রবক্ষণ কুাদরন্ডায। 

প্রদমাজু নদ ০৩ (বতন) কাম ভবদফ 

৪. বফদ্যুৎ বফবাদগয ২য়,৩য়  ৪থ ভ যেবণয কভ ভকতভা/কভ ভিাযীদদয 

বনদয়াগ। 

প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। বএবয সুাবয। 

১। বনদয়াগ কবভটিয সুাবয। 
প্রদমাজু নদ  

৫. বফদ্যুৎ বফবাদগয ২য়,৩য়  ৪থ ভ যেবণয কভ ভকতভা/কভ ভিাযীদদয ফদরী 

 দদান্নবত। 

প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। প্রদয়াজন অনুাদয। 

২। শুন্যদ এফাং যমাগ্যতা অনুমায়ী। 

প্রদমাজু নদ ০৩ (বতন) কাম ভবদফ 

৬. বফদ্যুৎ বফবাদগয  বিতীয়, র্ততীয়  িতুথ ভ যেণীয 

কভ ভকতভা/কভ ভিাযীদদয অফয। 

প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। িাকুযীয ফয় পুবতভয য আদফদন 

পযভ পূযণ াদদক্ষ। 

প্রদমাজু নদ ১৫ (দনয) কাম ভবদফ 

৭. বফদ্যুৎ বফবাদগয াাংগঠবনক কাঠাদভা ারনাগাদকযণ  বফদ্যুৎ 

বফবাদগয কভ ভকতভাগদণয প্রাবনক  আবথ ভক ক্ষভতা অ ভণ; 

প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। প্রদয়াজন অনুাদয। 

২। যকাযী আবথ ভক  প্রাবনক 

ক্ষভতা াংক্রান্ত াংবিষ্ট /অথ ভ 

ভন্ত্রণারদয়য প্রজ্ঞান। 

প্রদমাজু নদ উর্ধ্ভতন কর্তভদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ 

৮. বফদ্যুৎ বফবাদগয  বনযাত্তা াংক্রান্ত বফলয়াদী; প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। প্রদয়াজন অনুাদয। প্রদমাজু নদ ০১ (এক) কাম ভবদফ 

৯. বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ ভকতভা/কভ ভিাবযদদয ববফষ্য তবফর যথদক 

কতভনদমাগ্য  অদপযৎদমাগ্য ঋণ ভঞ্জুবয, অফযপ্রািদদয চূড়ান্ত 

প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

১। আদফদনত্র প্রাবি  াংবিষ্ট 

কাগজত্র দাবখর াদদক্ষ। 

প্রদমাজু নদ ০৩ (বতন) কাম ভবদফ 
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উদত্তারণ ভঞ্জুবয াংক্রান্ত মাফতীয় কাম ভাফরী, গৃবনভ ভাণ/যভােয 

াইদকর অবগ্রভ; 

গ্রদণয ভােদভ। 

১০. বফদ্যুৎ বফবাদগয বাফ যক্ষণ ইউবনদেয কাম ভক্রভ তদাযবক; প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। বাফ যক্ষণ কভ ভকতভায দিদযয 

িাবদা অনুমায়ী। 

প্রদমাজু নদ ০২ (দ্যই) কাম ভবদফ 

১১. ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রবতভন্ত্রীয সুদমাগ-সুবফধা বফধান কযা; প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রবতভন্ত্রীয দিদযয 

িাবদায িাবদা  প্রাপ্যতা বববত্তদত। 

প্রদমাজু নদ ০২ (দ্যই) কাম ভবদফ 

১২. বফদ্যুৎ বফবাদগয যাজস্ব ফাদজে ফাস্তফায়ন; প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। অথ ভ বফবাদগয ফযাদ প্রাবি 

অনুাদয। 

প্রদমাজু নদ ০২ (দ্যই) কাম ভবদফ 

১৩. বফদ্যুৎ বফবাদগয বিঠিত্রাবদ গ্রণ   যপ্রযণ (বিফারদয়য ফাইদয); প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। গ্রণ  যপ্রযণ ইউবনদেয কাম ভক্রভ 

তদাযকীয ভােদভ। 
প্রদমাজু নদ ০২ (দ্যই) কাম ভবদফ 

১৪. বফদ্যুৎ বফবাদগয যেবরদপান  আফান। প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। প্রাপ্যতা অনুমায়ী   খাবর 

াদদক্ষ। 

প্রদমাজু নদ ০২ (দ্যই) কাম ভবদফ 

১৫. বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ ভকতভাগদণয বিফারদয় প্রদফ া  গাড়ীয 

স্টীকায প্রদান; 

প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। আদফদন প্রাবি াদদক্ষ। প্রদমাজু নদ ০৩ (বতন) কাম ভবদফ 

১৬. বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ ভকতভাদদয ফবঃ ফাাংরাদদ ছুটি াংক্রান্ত কাজ প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। আদফদন প্রাবি াদদক্ষ, ছুটিয 

প্রাপ্যতা নদ  খযি বনফ ভাদয নদ 

ইতুাবদ। 

প্রদমাজু নদ ০৩ (বতন) কাম ভবদফ 

১৭. বফদ্যুৎ বফবাদগয ইদনাদবন াংক্রান্ত কাম ভাফরী; প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। ইদনাদবন টিদভয বদ্ধান্ত 

অনুমায়ী। 

প্রদমাজু নদ ০৩ (বতন) কাম ভবদফ 

১৮. বফদ্যুৎ বফবাগ কর্তভক যক্টয বরর্া ভ য়াকভ আদয়াজন াংক্রান্ত 

কাজ  বফদ্যুৎ িা ারন াংক্রান্ত কাজ; 

প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। যক্টয বরর্া ভ য়াকভ 

অনুষ্ঠাদনয জন্য গঠিত কবভটিয বদ্ধান্ত 

অনুমায়ী   জাতীয় বফদ্যুৎ িা 

ারদনয জন্য গঠিত কবভটিয বদ্ধান্ত 

অনুমায়ী 

প্রদমাজু নদ  

১৯. ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয াদথ ফাবল ভক কভ ভম্পাদন াংক্রান্ত কাজ; প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয বনদদ ভনা। প্রদমাজু নদ ০২ (দ্যই) কাম ভবদফ 

২০. আন্তজভাবতক  অবুন্তযীন যপাকার দয়ন্ট বনধ ভাযন; প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। াংবিষ্ট কাদজ যমাগ্যতা  

অববজ্ঞতা। 

প্রদমাজু নদ ০২ (দ্যই) কাম ভবদফ 

২১. বফদ্যুৎ বফবাদগয অবুন্তযীণ ভিয় বা; প্রাবনক ক্ষভতা ১। বফববন্ন াখা/অবধাখা/উইাং এয প্রদমাজু নদ ০২ (দ্যই) কাম ভবদফ 
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অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

কাম ভক্রভ াংক্রান্ত তথ্য এফাং ফাবল ভক 

কভ ভবযকল্পনা। 

২২. প্রদোকর াংক্রান্ত কাজ; প্রাবনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী অনুদভাদন 

গ্রদণয ভােদভ। 

১। প্রাবধকায অনুমায়ী। প্রদমাজু নদ বনধ ভাবযত তাবযখ  

ভদয় 

২৩. ব্যফস্থানা বযিারক  বনফ ভাী বযিারকগদণয বফদদ ভ্রভণ ই-যভইর  ত্র 

যমাগাদমাগ 

 আভন্ত্রণ ত্র 

 বযিারনা ল ভদদয অনুদভাদন 

 চুবি দত্রয তুাবয়ত কব 

 ব্যয়বায ফন কযায তথ্যাবদ 

 বফগত ০১ (এক) ফছদযয ভ্রভণ 

বফফযনী 

প্রদমাজু নয় ০৫ (াঁি) কভ ভবদফ জনাফ এইচ. এম. নূরুল ইসলাম 

উবিফ (যকা: এুা:-১) 

যপান: ০২-৯৫৪০০৯৬ 

ইদভইর: c.affairs-

1@pd.gov.bd 

 

ইয়াবভন যফগভ 

উবিফ (যকা: এুা:-২) 

যপান: ০২-৯৫৪০১০৫ 

ইদভইর: c.affairs-

2@pd.gov.bd 

২৪. ব্যফস্থানা বযিারক  বনফ ভাী বযিারকগদণয বফদদবক ছুটি ই-যভইর  ত্র 

যমাগাদমাগ 

  ছুটিয আদফদন  ছুটি ানা 

াংক্রান্ত তথ্যাবদ 

 বযিারনা ল ভদদয অনুদভাদন 

 ব্যয়বায ফন কযায তথ্যাবদ 

 বফগত  ০১ (এক) ফছদযয ভ্রভণ 

বফফযনী 

প্রদমাজু নয় ০৫ (াঁি) কভ ভবদফ 

২৫. বফদ্যুবতক উদদষ্টা  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ ভদকয দিদযয 

কভ ভতভা/কভ ভিাযীদদয গৃবনভ ভাণ/ যভােয াইদকর/ কবম্পউোয/ 

ফাইাইদকর ইতুাবদ যকাযী  ঋণ ভঞ্জুযী 

যাবয/পুাক্স/ই-

যভইর 

- - ৩-৭ বদন বভজ আইবযন াযবীন 

উপবিফ (ভিয়-২) 

যপান: +৮৮০২-৪৭১২০৩০৮ 

coord-2@pd.gov.bd ২৬. বফদ্যুবতক উদদষ্টা  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ ভদকয দিদযয 

কভ ভকতভা/কভ ভিাযীদদয যনন  বআযএর াংক্রান্ত বফলয়াবদ 

ঐ    

২৭. াধাযন ববফষ্য তবফর দত অবগ্রভ ভঞ্জুযী ঐ    

২৮. োবন্ত বফদনাদন ছুটি  অন্যান্য ছুটি াংক্রান্ত বফলয়াবদ ঐ    

২৯. বফদ্যুৎ বফবাগ াংবিষ্ট আইন  বফবধ-বফধান প্রণয়ন  

ারনাগাদকযণ। 

ই-যভইর এফাং ত্র 

যমাগাদমাগ 

বফবধ  বরব াখা প্রদমাজু নয় ০৪ (িায) ভা ভাকসুদা খন্দকায 

ববনয়য কাবয বিফ (বফবধ  

বরব) 

যপান: ৯৫৭৪৪০৮ 

ইদভইর: rp@pd.gov.bd 

৩০. SAARC/USAID/SARI/BIMSTEC/D-8/ 

SASEC/SE4ALL াংবি ষ্ট যদীয়  আন্তজভাবতক 

বা/যবভনাদয অাংগ্রদণয বনবভত্ত প্রবতবনবধ ভদনানয়ন। 

ই-যভইর  ত্র 

যমাগাদমাগ 

বফবধ  বরব াখা প্রদমাজু নয় ০৭ (াত) কভ ভবদফ 

৩১. বফবধ  বরব াখায াংবিষ্ট ফাবল ভক কভ ভবযকল্পনা প্রণয়ন  

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত প্রবতদফদন উর্ধতভন কভ ভকতভাদদয অফবতকযণ। 

ই-যভইর  ত্র 

যমাগাদমাগ 

বফবধ  বরব াখা প্রদমাজু নয় ০৫(াঁি) কভ ভবদফ 

 

  

 

mailto:c.affairs-2@pd.gov.bd
mailto:c.affairs-2@pd.gov.bd
mailto:coord-2@pd.gov.bd
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৩. বফদ্যুৎ বফবাদগয আতাধীন দিয/াংস্থা/যকাম্পাবনমূদয বটিদজন িাে ভায বরঙ্কমূ উদেখ কযা দরা। 

ক্রভ নাং দিয/াংস্থা/যকাম্পাবন বটিদজন িাে ভাদযয বরাংক (দয়ফাইদে) 

০১ যেকই  নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন উন্নয়ন কর্তভক্ষ (যের্া) http://www.sreda.gov.bd/d3pbs_uploads/files/Citizen_Charter_06072017.pdf 

০২ বফদ্যুবতক উদদষ্টা  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ ভদকয দিয http://www.eacei.gov.bd/images/citizencharter.pdf 

০৩ ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন যফার্ ভ (ফাবফউদফা) http://www.bpdb.gov.bd/bpdb/images/citizen.pdf 

০৪ ফাাংরাদদ েী বফদ্যুতায়ন যফার্ ভ (ফাবফদফা) http://reb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/reb.portal.gov.bd/page/174a6d8e_6f68_

4807_b18c_d095e7d9e6b7/Citiizen_Charter_REB.pdf 

০৫ দয়স্টদজান ায়ায বর্বেবফউন যকাম্পাবন বরঃ (দজাাবর্দকা) http://www.wzpdcl.org.bd/html/Upload/CitizenCharter.pdf 

০৬ ঢাকা ায়ায বর্বেবফউন যকাম্পাবন বরঃ (বর্ববর্ব) https://dpdc.org.bd/public/media/siteassets/docs/Citizen_Chater_2016.pdf 

০৭ ঢাকা ইদরকবিবটি াপ্লাই যকাম্পাবন বরঃ (যর্দকা) https://www.desco.org.bd/index.php?page=citizens-chart 

০৮ ায়ায বগ্রর্ যকাম্পাবন অফ ফাাংরাদদ (ববজববফ) বরঃ https://www.pgcb.org.bd/PGCB/citizen_charter.pdf 

০৯ নথ ভ দয়ষ্ট ায়ায যজনাদযন যকাম্পাবন (নাদজদকা) http://www.nwpgcl.org.bd/en/citizen-charter 

১০ ইদরকবিবটি যজনাদযন যকাম্পাবন বরঃ  http://www.egcb.com.bd/report/Citizen_charter_2017.pdf 

১১ রুযার ায়ায যকাম্পাবন বরঃ (আযববএর) http://rpcl.org.bd/help-contact/citizen-charter/ 

 

৪. অববদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধবত (GRS): 

ক্র. নাং কখন যমাগাদমাগ কযদফন কায দে যমাগাদমাগ কযদফন যমাগাদমাদগয ঠিকানা বনস্পবত্তয ভয়ীভা 

১ দাবয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা ভাধান বদদত ব্যথ ভ দর অববদমাগ বনস্পবত্ত কভ ভকতভা জনাফ আফবর খাদয়য যভাঃ আবভনুয যভান 

যুগ্মবিফ  

যপান: +৮৮০২-৪৭১২৩১২ 

যভাফাইর: +৮৮০১৭৭৭১৯০৯১৪ 

aminur5830@gmail.com  

www.powerdivision.gov.bd 

যফা ফদক্সয তথ্য অবধকায এয ভদে বগ্রদবি বযদে বদস্টভ 

বতন ভা 

২ অববদমাগ বনস্পবত্ত কভ ভকতভা বনবদ ভষ্ট ভদয় ভাধান বদদত ব্যথ ভ দর আবর কভ ভকতভা অবতবযি বিফ (ভিয়) 

যপান: +৮৮০২-৪৭১২০৩১০  

ই-যভইরঃ addlcoord@pd.gov.bd  

www.powerdivision.gov.bd 

 

এক ভা 

৩ GRS যপাকার দয়ন্ট কভ ভকতভা বনবদষ্ট ভদয় ভাধান বদদত ব্যথ ভ 

দর। 

 অববদমাগ গ্রণ যকন্দ্র 

৫ নাং যগইে, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা 

www.grs.gov.bd 

 

বতন ভা 
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