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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকবার 

ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

www.powerdivision.gov.bd 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেটিজেন’ে চার্ টার) 

১. ভিশন ও ভিশন 

ভিশনঃ য ৌভিক মূল্যে এবং ক্রয় ক্ষিতার িল্যে সবার জন্য িানসম্মত ভবদ্যুৎ সরবরাহ। 

ভিশনঃ উৎপাদন, সঞ্চালন ও ভবতরণ ব্যবস্থার সিভিত উন্নয়ল্যনর িােল্যি ২০২১ সাল্যলর িল্যে সবার জন্য ভনিভরল্য াগ্য ভবদ্যুৎ ভনভিতকরণ। 

২. প্রভতশ্রুত যসবাসমূহ 

২.১) িাগবরক সসবাাঃ 

ক্রবমক 

িাং 

সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাবিস্থাি 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা (িাম, 

পেবব, স াি িম্বর ও ই-দমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ি সবার্ ম, বাাংলাদেশ 

পল্লী ববদ্যুতায়ি সবার্ ম, ঢাকা পাওয়ার 

বর্বিববউশি সকাম্পািী বলাঃ, ঢাকা ইদলকবিক সাপ্লাই 

সকাম্পাতন বলাঃ, ওদয়ষ্টদজাি পাওয়ার 

বর্বিববউশি সকাম্পাবি বলাঃ, িে মাি 

ইদলকবিবসটি সাপ্লাই সকাম্পাবি বলাঃ এর 

আওতাধীি বববভন্ন ধরদণর ববদ্যুৎ সাংদ াগ 

সাংক্রান্ত কা মাবলী। 

োিবরক পত্র  

স াগাদ াগ / ই-িবি /  

ই-দমইল  

ববদ্যুৎ সাংদ াগ প্রোদির 

আদবেি। 

 

 

 

 

 

 

ব্যতির তনকর্ হজি প্রাপ্ত 

ববিামূদল্য ০৭ কম মবেবস আইবরি পারভীি 

উপসবিব (সমন্বয়-২) 

স াি: ৪৭১২০৩০৮। 

coord-2@pd.gov.bd 

২. িথ্য অতিকার (RTI) তবষয়ক কা মাবলী। ঐ তথ্য প্রাবির বিধ মাবরত 

 রদম আদবেি। 

 

 

 

 

এ-৪ ও এ-৩ োইজের 

কাগজের সেজে প্রতি পৃষ্ঠা 

০২ (দুই) র্াকা হাজর 

সেোতর চালাজনর (সকাড 

নং-১-৩৩০১-০০০১-

১৮০৭) মাধ্যজম েমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকিটা 

েরােতর িথ্য প্রদাজনর 

সেজে ২০ কম টতদবে এবং 

েংস্থা হজি সাংগ্রহপূব মক 

প্রদাজনর সেজে ৩০ 

mailto:coord-2@pd.gov.bd
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ব্যতির তনকর্ হজি প্রাপ্ত প্রদান (অবধকার আইি-

২০০৯ অনু ায়ী) 

কম টতদবে (অবধকার 

আইি-২০০৯ অনু ায়ী) 

 ববদেশী ববদশষজ্ঞদের বিরাপত্তা ছাড়পত্র, 

রাজনিবতক ছাড়পত্র ও বভসা প্রোি সাংক্রান্ত 

কা মাবলী 

ই-িবি/ই-দমইল/ 

োিবরক পত্র স াগাদ াগ 

১। পাসদপাদট মর কবপ 

২। বভসার কবপ 

৩। বিদয়াগ পদত্রর কবপ 

৪। অন্যান্য প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্রসহ সাংবিষ্ট 

েিদরর সুপাবরশসহ 

পত্র 

প্রদ াজু িয় ৫ কা মবেবদসর মদে সাইফুল ইসলাম আজাে 

উপ সবিব 

স াি- ২২৩৩৮৯৯২৮ 

ই-দমইল:  

dev-1@pd.gov.bd 

 

২.২)  প্রাভতষ্ঠাভনক যসবাঃ 

ক্র. 

িাং 
সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি 

সসবার 

মূল্য এবাং 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

সসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(িাম, পেবব, স াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  ববতরণ ও সঞ্চালি 

সকাম্পাবিসমূদহর 

অগ মাদিাগ্রাম/জিবদলর সসটআপ 

অনুদমােি।   

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 সকাম্পাতনর প্রস্তাব 

 পতরচালনা পষ টদ কর্তটক অনুজমাতদি অগ টাজনাগ্রাম।  

  প্রস্তাতবি পদ সৃেজনর আবশ্যকিা। 

 সকাম্পাতনর তনজয়াগ তবতি। 

 পজদর দাতয়জত্বর তববরণী। 

 আতথ টক েংজেষ। 

 প্রাতপ্ত স্থান: েংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

ববিামূদল্য ১৫ (পজনর) কায টতদবে েনাব এইচ. এম. নূরুল 

ইেলাম 

উপেতচব (সকা: অযা:-১ 

অতিশাখা) 

স ান: +৮৮০২৯৫৪০২৪৮ 

c.affairs-1@pd.gov.bd 

2.  ববতরণ ও সঞ্চালি 

সকাম্পাবিসমূদহর পতরচালনা 

পষ টদ পুনগ টঠন। 
 

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 সকাম্পাতন েমূজহর প্রস্তাব। 

 কম টকিটা হজল েংতেষ্ট মন্ত্রণালজয়র সুপাতরশ 

 অন্য মন্ত্রণালজয়র প্রাথীর ছতবেহ েীবন বৃত্তান্ত 

প্রাতপ্ত স্থান: েংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁচ) কায টতদবে 

3.  তবিরণ ও েঞ্চালন 

সকাম্পাতনেমূজহর কম টকিটাগজণর 

েরকাতর কাজে তবজদশ 

ভ্রমণ/প্রতশেণ। 

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

 সকাম্পাতনেমূজহর প্রস্তাব। 

 আমন্ত্রণ পে। 

 পতরচালনা পষ টজদর অনুজমাদন। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁচ) কায টতদবে 
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সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 চুতিপজের কতপ। 

 ব্যয়ভার বহন করার িথ্যাতদ। 

 তবগি ০১ (এক) বছজরর ভ্রমণ তববরণী। 

 চাকুতরর সময়াদকাল েম্পতকটি িথ্য। 

প্রাতপ্ত স্থান: েংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

4.  তবিরণ ও েঞ্চালন 

সকাম্পাতনেমূজহর কম টকিটাগজণর 

(৭ম সগ্রড হজি  িদূর্দ্ট) ব্যতিগি 

কাজে তবজদশ ভ্রমণ 

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 সকাম্পাতন েমূজহর প্রস্তাব। 

 প্রাথী কর্তটক আজবদনপে। 

 অতেটি ছুটির তহোব। 

 তবগি ০১ (এক) বছজরর ভ্রমণ তববরণী। 

 তচতকৎো েংক্রান্ত কাগেপে (প্রজযােয সেজে) 

 পােজপাজর্ টর  ব্যতিগি িথ্য ও ছতব েম্বতলি পািার 

 জর্াকতপ। 

 ব্যয়ভার বহন করার িথ্যাতদ 

 পূরণকৃি তবজদশ ভ্রমজণর  আজবদন  রম।  

প্রাতপ্ত স্থান : েংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁচ) কায টতদবে 

5.  তবিরণ ও েঞ্চালন 

সকাম্পাতনেমূজহর কম টকিটাগজণর 

(৭ম সগ্রড হজি  িদূর্দ্ট) তশো ছুটি। 

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 সকাম্পাতন েমূজহর প্রস্তাব। 

 প্রাথী কর্তটক আজবদনপে। 

 েংতেষ্ট তবশ্বতবদ্যালজয়র আমন্ত্রণপে। 

 েংতেষ্ট তবষজয় সকাম্পাতনর চাকুতর তবতি। 

 পােজপাজর্ টর  জর্াকতপ। 

প্রাতপ্ত স্থান : প্রাথী এবং েংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁচ) কায টতদবে 

6.  ববতরণ ও সঞ্চালি 

সকাম্পাবিসমূদহর সশয়ার 

অ দলার্ সাংক্রান্ত  াবতীয় 

কা মক্রম। 

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 সকাম্পাতন েমূজহর প্রস্তাব। 

 সকাম্পাতন েমূজহর েম্পজদর পতরমান 

 অথরাইেড ও সপইডআপ কযাতপর্াল 

 েরকাতর ইকুযইটির পতরমান 

 তডএেএল পতরজশাজির িথ্য 

 েরকাতর ইকুযইটি ছাড়া অন্য সকান দায় থাকজল 

পতরমান 

 অ জলাডকৃি সশয়ার (যতদ থাজক) 

 অ জলাড তবহীন সশয়াজরর মাতলকানা 

 েম্পজদর পুনম টল্যায়ন েংক্রান্ত িথ্য 

প্রাতপ্ত স্থান : েংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

ববিামূদল্য ১৫ (পজনর) কায টতদবে 
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7.  আন্ত:েংস্থার তবদুযৎ তবল ও সদনা-

পাওনা েংক্রান্ত কায টক্রম। 

 

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 সকাম্পাতনেমূজহর প্রস্তাব। 

প্রাতপ্ত স্থান : েংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

ববিামূদল্য ১৫ (পজনর) কায টতদবে 

8.  ববতরণ ও সঞ্চালি 

সকাম্পাবিসমূদহ বিদয়াগকৃত 

কম মকতমা/কম মিারী কর্তমক 

োবখলকৃত মুবিদ াদ্ধার সিে 

 ািাই। 

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 সকাম্পাতনেমূজহর প্রস্তাব। 

 োমতয়ক েনদপে 

 মুতিজযার্দ্ার েন্মেনদ/োিীয় পতরচয়পে/এেএেতে 

েনদ। 

 লালমুতি বািটা/ভারিীয় িাতলকা। 

 সগজের্ এবং বাংলাজদশ মুতিজযার্দ্া েংেদ েনদ। 

প্রাতপ্ত স্থান : আজবদনকাতর ও েংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

ববিামূদল্য ১৫ (পজনর) কায টতদবে 

9.  ববতরণ ও সঞ্চালি 

সকাম্পাবিসমূদহর ব্যবস্থপনা 

পতরচালক/তনব টাহী 

পতরচালকগজণর বিদয়াগ। 
 

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 সকাম্পাতনেমূজহর প্রস্তাব। 

 সকাম্পাতনর চাকুতর তবতি। 

 তনজয়াগ তবজ্ঞতপ্ত। 

 তনব টাচনী কতমটির সুপাতরশেহ কায টতববরণী। 

 তনব টাচনী কতমটির সুপাতরজশ পতরচালনা পষ টজদর 

অনুজমাদন। 

 সর্বুজলশন তশজর্র কতপ। 

 প্রস্তাববত পদের ববপরীদত উত্তীণ ম প্রািীর জাতীয় 

পবরিয় পত্র, এসএসবস সিে ও জীবি বৃত্তান্ত। 

 প্রাতপ্ত স্থান : েংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁচ) কায টতদবে 

 

10.  ববতরণ ও সঞ্চালি 

সকাম্পাবিসমূদহর ব্যবস্থপনা 

পতরচালক/ তনব টাহী 

পতরচালকগজণর িাকবর চুবির 

সময়াে বৃবদ্ধ। 
 

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 সকাম্পাতনেমূজহর প্রস্তাব। 

 সবাড ট েভার কায টতববরণী। 

 প্রথম তনজয়াজগর কতপ। 

 তবগি বছজরর কম টমূল্যায়ন প্রতিজবদন। 

 সকাম্পাতনর চাকুতর তবতি। 

 স্বাস্থয তবষয়ক প্রিযয়ন পে। 

 বতণ টি কম টকিটার োিীয় পতরচয়পে, এেএেতে েনদ 

ও েীবন বৃত্তান্ত; 

 সকাম্পাবি আইি ও MOA & AOA এর সাংবিষ্ট 

ধারার কবপ 

 প্রাতপ্ত স্থান : েংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁচ) কায টতদবে  
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11.  বববপএমআই-এ 

কম মকতমা/কম মিাবর 

সাংযুি/পোয়ি সাংক্রান্ত 

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 সকাম্পাতন হজি প্রাপ্ত প্রস্তাব। 

 প্রাতপ্ত স্থান : েংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁচ) কায টতদবে 

12.  ববতরণ ও সঞ্চালি 

সকাম্পাবিসমূদহ বিব মাহী 

ম্যাবজদিট বিদয়াগ। 

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 সকাম্পাতন হজি প্রাপ্ত প্রস্তাব। 

 পদায়নকৃি কম টকিটার সযাগদানপে। 

 েংতেষ্ট আইজনর ি তেল। 

 বাংলাজদশ সগজের্। 

 প্রাতপ্ত স্থান : েংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁচ) কায টতদবে 

13.  ববতরণ ও সঞ্চালি 

সকাম্পাবিসমূদহর কম মকতমা 

কম মিারীদের ববরুদদ্ধ 

অবভদ াগ/পবত্রকায় প্রকাবশত 

অবভদ াগসমূহ তেন্ত ও 

বিস্পবত্তকরণ।  

যথাযথ কর্তটপজের 

অনুজমাদনক্রজম েরকারী 

আজদশ োরী করা হয়। ই-

সমইল, ই-নতথ ও পজের 

মাধ্যজম োনাজনা হয়। 

 তবতভন্ন প্রতিষ্ঠান/োিীয় দদতনক 

পতেকা/অতভজযাগকারী  হজি প্রাপ্ত অতভজযাগপে। 

ববিামূদল্য ৩০ (তেশ) কায টতদবে 

14.  ববলুি সর্সার উদৃ্বত্ত স াবষত 

কম মকতমা/কম মিাবর আত্তীকরণ 

সাংক্রান্ত কা মক্রম। 

ই-দমইল ও পত্র স াগাদ াগ ক) জিপ্রশাসি মন্ত্রণালদয়র আদেদশর কবপ; 

খ) সাংবিষ্ট মামলার কবপ; 

গ) কম মকতমা/কম মিাবরর তথ্যাবে 

(িাকবর সাংক্রান্ত) 

 

প্রাবিস্থাি:  

জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয়/ববলুি সর্সা সসল। 

প্রদ াজু 

িয় 

৩-৭ কা মবেবস সশখ রাদসল হাসাি 

উপসবিব 

সকাম্পাবি এুাদ য়াস ম-২  

স ানঃ ০২-৯৫৪৫৯২৯ 

c.affairs-2@pd.gov.bd 

15.  ববলুু্ি সর্সার উদৃ্বত্ত স াবষত 

কম মকতমা/কম মিাবরদের সবতি 

ভাতা প্রোি। 

ই-দমইল ও পত্র স াগাদ াগ ক) ববলুি সর্সা কর্তমক সবতি ভাতা প্রোদির প্রস্তাব; 

খ) সবতি ভাতা প্রাপ্য কম মকতমা/কম মিাবরদের 

তাবলকা; এবাং 

গ) সম্ভাব্য সবতি ভাতার ব্যয় বববরণী। 

 

প্রাবিস্থাি: 

ববলুি সর্সা সসল। 

প্রদ াজু 

িয় 

৩-৭ কা মবেবস 

16.  ববলুি সর্সার 

কম মকতমা/কম মিাবরর ছুটি/ববহ: 

বাাংলাদেশ ভ্রমণ অনুদমােি। 

ই-দমইল ও পত্র স াগাদ াগ ক) ববলুি সর্সা কর্তমক কম মকতমা/কম মিাবরর ছুটি/ববহ: 

বাাংলাদেশ ভ্রমণ অনুদমােদির  প্রস্তাব; 

খ) কম মকতমা/কম মিাবরর ছুটি/ববহ: বাাংলাদেশ ভ্রমদণর 

আদবেি; 

প্রদ াজু 

িয় 

০৩ কা মবেবস 

mailto:c.affairs-2@pd.gov.bd
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গ) কমকতমা/কম মিাবরর অবজমত ছুটির বহসাব; 

 ) কমকতমা/কম মিারীর ভ্রমদণর ব্যদয়র তথ্য; এবাং  

ঙ) ববগত এক বছদরর ভ্রমণ বববরণী। 

 

প্রাবিস্থাি: 

ববলুি সর্সা সসল। 

17.  সজিাদরশি সকাম্পাবিসমূদহর 

ব্যবস্থাপিা পবরিালক/বিব মাহী 

পবরিালকদের বিদয়াগ সাংক্রান্ত 

পরামশ ম। 

ই-দমইল ও পত্র স াগাদ াগ ক) সকাম্পাবি কর্তমক প্রস্তাব সপ্ররণ; 

 খ) বিদয়াগ ববজ্ঞবি; 

গ) বিব মািিী কবমটির সুপাবরশসহ কা মবববরণী; 

 ) বিব মািিী কবমটির সুপাবরদশ 

পবরিালিা পষ মদের অনুদমােি; 

ঙ) সটবুদলশি বশদটর কবপ;  

ি) বিদয়াগ বববধ; এবাং 

ছ) প্রস্তাববত পদের ববপরীদত উত্তীণ ম প্রািীর জাতীয় 

পবরিয় পত্র, এসএসবস সিে ও জীবি বৃত্তান্ত। 

 

প্রাবিস্থাি:  

সাংবিষ্ট সকাম্পাবি। 

প্রদ াজু 

িয় 

০৩ কা মবেবস 

18.  সজিাদরশি সকাম্পাবিসমূদহর 

ব্যবস্থাপিা পবরিালক/বিব মাহী 

পবরিালকদের িাকবর চুবির 

সময়াে বৃবদ্ধর ববষদয় পরামশ ম। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

ক) সকাম্পাবি কর্তমক প্রস্তাব সপ্ররণ; 

খ) ব্যবস্থাপিা পবরিালক/বিব মাহী পবরিালকদের িাকুবর 

চুবির সময়াে বৃবদ্ধর ববষদয় পবরিালিা পষ মদের বসদ্ধান্ত; 

গ) ববণ মত কম মকতমার গত বতি বছদরর কম মমূল্যায়ি 

(প্রদ াজু সেদত্র);  

 ) ববণ মত কম মকতমার জাতীয় পবরিয় পত্র, এসএসবস সিে 

ও জীবি বৃত্তান্ত; 

ঙ) সকাম্পাবি আইি ও MOA & AOA এর সাংবিষ্ট 

ধারার কবপ এবাং 

ি) সমবর্কুাল সাটি মব দকট 

প্রাবিস্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

ববিামূদল্য ০৩ কা মবেবস 

19.  সজিাদরশি সকাম্পাবিসমূদহর 

পবরিালিা পষ মে 

সিয়ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা 

পবরিালক/ বিব মাহী পবরিালক/ 

অন্যান্য কম মকতমাগদণর ববদেশ 

ভ্রমণ সাংক্রান্ত। 

ই-দমইল ও পত্র স াগাদ াগ ক) সকাম্পাবি কর্তমক প্রস্তাব সপ্ররণ; 

খ) আমন্ত্রণ পত্র (দেত্র মদত); 

গ) পবরিালিা পষ মদের অনুদমােি; 

 ) চুবি পদত্রর সতুাবয়ত কবপ; 

ঙ) ব্যয়ভার বহি করার তথ্যাবে; এবাং 

ি) ববগত ০১ (এক) বছদরর ভ্রমণ বববরণী। 

 

প্রদ াজু 

িয় 

০৩ কা মবেবস 
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প্রাবিস্থাি:  

সাংবিষ্ট সকাম্পাবি। 

20.  ব্যবস্থাপিা পবরিালক, বিব মাহী 

পবরিালক ও সকাম্পাবির ৭ম 

সগ্রর্ভুি কম মকতমাগদণর অবজমত 

ববহ: বাাংলাদেশ ছুটি। 

ই-দমইল ও পত্র স াগাদ াগ ক) সকাম্পাবি কর্তমক প্রস্তাব সপ্ররণ; 

খ) ছুটির আদবেি ও ছুটি পাওিা সাংক্রান্ত তথ্যাবে; 

গ) পবরিালিা পষ মদের অনুদমােি; 

 ) ব্যয়ভার বহি করার তথ্যাবে; এবাং 

ঙ) ববগত  ০১ (এক) বছদরর ভ্রমণ বববরণী। 

প্রাবিস্থাি:  

সাংবিষ্ট সকাম্পাবি। 

প্রদ াজু 

িয় 

০৩ কা মবেবস 

21.  সজিাদরশি সকাম্পাবিসমূদহর 

অগ মাদিাগ্রাম/জিবদলর সসট 

আদপর উপর পরামশ ম প্রোি। 

ই-দমইল ও পত্র স াগাদ াগ ক) সকাম্পাবি কর্তমক প্রস্তাব সপ্ররণ; 

খ) পবরিালিা পষ মে কর্তমক অনুদমাবেত;  

 ) অগ মাদিাগ্রামভুিকরণ; 

ঙ) প্রস্তাববত পে সৃজদির আবশ্যকতা; 

ি) সকাম্পাবির বিদয়াগ বববধ; 

ছ) পদের োবয়দত্বর বববরণী; এবাং 

জ) আবি মক সাংদিষ 

 

প্রাবিস্থাি:  

সাংবিষ্ট সকাম্পাবি। 

প্রদ াজু 

িয় 

স ৌবিক সময়সীমার 

মদে 

22.  সজিাদরশি সকাম্পাবিসমূদহর 

বিদয়াগ/পদোন্নবত কবমটিদত 

প্রবতবিবধ সপ্ররণ। 

ই-দমইল ও পত্র স াগাদ াগ ক) সকাম্পাবি কর্তমক প্রস্তাব সপ্ররণ; 

খ) গঠিত/গঠিতব্য কবমটির 

রূপদরখা ও কা মপবরবধ; 

গ) শুন্যপদের সাংখ্যা; এবাং  

 ) বিদয়াগ/পদোন্নবতদ াগ্য পদের সাংখ্যা, 

বলবখত/দমৌবখক পরীোর তাবরখ, স্থাি ও সময়  

 

প্রাবিস্থাি:  

সাংবিষ্ট সকাম্পাবি। 

প্রদ াজু 

িয় 

০৩ কা মবেবস 

23.  সজিাদরশি সকাম্পাবিসমূদহর 

বিদয়াগকৃত/বিদয়াদগর জন্য 

বিব মাবিত কম মকতমা/কম মিারী 

কর্তমক োবখলকৃত মুবিদ াদ্ধা 

সিে  ািাই সাংক্রান্ত কাজ। 

ই-দমইল ও পত্র স াগাদ াগ ক) সকাম্পাবি কর্তমক প্রস্তাব সপ্ররণ; 

খ) সামবয়ক সিেপত্র; 

গ) বীর মুবিদ াদ্ধার জন্মসিে/জাতীয় পবরিয় পত্র 

 ) লাল মুবিবাতমা/ভারতীয় তাবলকা; 

ঙ) সগদজট; এবাং প্রদয়াজিীয় তথ্যাবে; 

প্রাবিস্থাি:  

সাংবিষ্ট সকাম্পাবি। 

প্রদ াজু 

িয় 

স ৌবিক সময়সীমার 

মদে 
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24.  সজিাদরশি সকাম্পাবিসমূদহ 

সরকাবর কম মকতমা সপ্রষদণ পোয়ি 

সাংক্রান্ত কা মক্রম। 

ই-দমইল ও পত্র স াগাদ াগ ক) জিপ্রশাসি মন্ত্রণালদয়র পোয়ি সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি। 

খ) সাংবিষ্ট কম মকতমার স াগোি পত্র 

 

প্রাবিস্থাি:  

জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয়/ সাংবিষ্ট কম মকতমা। 

প্রদ াজু 

িয় 

০৩ কা মবেবস  

25.  সজিাদরশি সকাম্পাবিসমূদহর 

পবরিালিা পষ মে পুি:গঠি। 

ই-দমইল ও পত্র স াগাদ াগ ক) বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাদগ প্রস্তাব সপ্ররণ; 

খ) সকাম্পাবি কর্তমক প্রস্তাব সপ্ররণ; এবাং 

গ) এ সাংক্রান্ত িাবহত তথ্যাবে। 

 

প্রাবিস্থাি: 

বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংবিষ্ট সকাম্পাবি। 

প্রদ াজু 

িয় 

০৩ কা মবেবস 

26.  বেসরকাররখাতে IPP রেদ্যুৎ উৎপাদন 
ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যােলী  
( ক) Unsolicited প্রস্তাতের বেতে  
(খ) অন্যান্য বেতে 

ই-নরি/ই-তেইল/ 
দাপ্তররক পে বর্াগাতর্াগ 

১। সংরিষ্ট বকাম্পারন হতে কাররগরর, আরিযক ও োরিরযুক রেষতয় 
রেস্তাররে প্রস্তাে 
২। োননীয় েন্ত্রীর সম্মরে 
৩। কাররগরর করেরির প্ররেতেদন 
৪। বনতগারসতয়শন করেরির প্ররেতেদন 
৫। CCGP এর অনুতোদন 

প্রতর্াযু নয় ক) োরেউতো/ রপরযরসরে/ 
কাররগরর করেরি ও 
প্ররক্রয়াকরি করেরির 
সেয় েুরেে ২০ 
কার্যরদেতসর েতযু 
খ) োরেউতো/রপরযরসরে 
এর সেয় েুরেে ২০ 
কার্যরদেতসর েতযু 

সাইফুল ইসলাম আজাে 

উপসবিব (উন্নয়ি-১) 

স াি-০২-২২৩৩৮৯৯২৮ 

ই-দমইল: dev-1@pd.gov.bd 

27.  বেসরকারর খাতে IPP রেদ্যুৎ 
বকন্দ্রসেূতহর রেরিন্ন Agreement 

(PPA, IA, GSA, LLA) বিরিং  

ই-নরি/ই-তেইল/ 
দাপ্তররক পে বর্াগাতর্াগ 

১। োরেউতো/তকাম্পারনর প্রস্তাে  
২। Agreement ও সংরিষ্ট কাগযপে 

প্রতর্াযু নয় সংরিষ্ট 
সংস্থা/রেিাগ/েন্ত্রিালয় এর 
সেয় েুরেে ০৭ 
কার্যরদেতসর েতযু 

28.  I PP রেদ্যুৎ বকন্দ্রসেূতহর 
Agreement এর আতলাতক স্ট্ুাম্প 
রিউরি, বররযতেশন রি েওকুি, 
সরকারর গুারাররি প্রদান সংক্রান্ত 
কার্যােলী 

ই-নরি/ই-তেইল/ 
দাপ্তররক পে বর্াগাতর্াগ 

১। োরেউতো/তকাম্পারনর প্রস্তাে  
২। স্বােররে স্ট্ুাম্প 
৩। সংরিষ্ট কাগযপে 

প্রতর্াযু নয় সংরিষ্ট 
সংস্থা/রেিাগ/েন্ত্রিালয় এর 
সেয় েুরেে ০৭ 
কার্যরদেতসর েতযু 

29.  আররপরসএল ও রে-আর পাওয়ারতযন 
রলিঃ এর রেদ্যুৎ বকন্দ্র স্থাপন এেং 
োরেউতো/CPGCL/NWPGCL এর 
LNG রিরিক রেদ্যুৎ বকন্দ্র স্থাপন 
সংক্রান্ত কার্যােলী 
  

ই-নরি/ই-তেইল/ 
দাপ্তররক পে বর্াগাতর্াগ 

১। সংরিষ্ট সংস্থা/তকাম্পারন হতে কাররগরর, আরিযক ও োরিরযুক 
রেষতয় রেস্তাররে প্রস্তাে 
২। োননীয় েন্ত্রীর সম্মরে 
৩। কাররগরর করেরির প্ররেতেদন 
৪। CCGP/অিযননরেক রেষয় সংক্রান্ত েরন্ত্রসিা করেরি এর 
অনুতোদন 

প্রতর্াযু নয় ক) োরেউতো/রপরযরসরে 
েোেে গ্রহতির সেয় 
েুরেে ২০ কার্যরদেতসর 
েতযু 

30.  রিরপরিরস/তিসতকার রেরিন্ন করিাক্ট 
িকুতেরি বিরিং 

ই-নরি/ই-তেইল/ 
দাপ্তররক পে বর্াগাতর্াগ 

১। বকাম্পারনর প্রস্তাে   
২। করিাক্ট িকুতেরি ও সংরিষ্ট কাগযপে 

প্রতর্াযু নয় সংরিষ্ট 
সংস্থা/রেিাগ/েন্ত্রিালয় এর 
সেয় েুরেে ০৭ 
কার্যরদেতসর েতযু 

31.  রেদ্যুৎ রেিাগ/ প্রযান রেদ্যুৎ পররদশযক 
এর দপ্তর/আররপরসএল/পাওয়ার 
বসল/রিরপরিরস/ বিসতকা/রে-আর 

ই-নরি/ই-তেইল/ 
দাপ্তররক পে বর্াগাতর্াগ 

১। এরিরপ/আরএরিরপ েরাতের করপ 
২। অিয েন্ত্রিালতয়র সম্মরে 

প্রতর্াযু নয় ৩ কার্যরদেতসর েতযু 

mailto:dev-1@pd.gov.bd
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পাওয়ারতযন/CPGCL (LNG প্রকল্প) 
এর উন্নয়ন খাতের োতযি রেিাযন 
সংক্রান্ত কার্যােলী 

32.  রেদ্যুৎ রেিাগ/ প্রযান রেদ্যুৎ পররদশযক 
এর দপ্তর/আররপরসএল/পাওয়ার 
বসল/রিরপরিরস/ বিসতকা/রে-আর 
পাওয়ারতযন/CPGCL (LNG প্রকল্প) 
এর অিয অেেুক্ত এেং DSL সহ 
রেরিন্ন কার্যােলী 

ই-নরি/ই-তেইল/ 
দাপ্তররক পে বর্াগাতর্াগ 

ঐ প্রতর্াযু নয় অিয রেিাতগর সেয় 
েুেীে ৩ কার্যরদেতসর 
েতযু 

 

33.  রেদ্যুৎ রেিাগ/ প্রযান রেদ্যুৎ পররদশযক 
এর দপ্তর/আররপরসএল/পাওয়ার 
বসল/রিরপরিরস/ বিসতকা/রে-আর 
পাওয়ারতযন/ CPGCL (LNG প্রকল্প) 
এর পরােশযক রনতয়াতগর অনুতোদন ও 
ক্রয় সংক্রান্ত কার্যােলী 
ক) েন্ত্রী পর্যাতয় অনুতোদন বর্াগু 
খ) CCGP পর্যাতয় অনুতোদন বর্াগু 

ই-নরি/ই-তেইল/ 
দাপ্তররক পে বর্াগাতর্াগ 

১। TEC/PEC এর প্ররেতেদন 
২। বোিয এর সুপাররশ  
৩। সংরিষ্ট কাগযপে 

প্রতর্াযু নয় ক) প্রযানেন্ত্রীর 
কার্যালতয়র সেয় েুেীে 
২ সপ্তাতহর েতযু 
খ) CCGP এর সেয় 
েুেীে ৩ সপ্তাতহর েতযু 

34.  রিরপরিরস/তিসতকা/আররপরসএল/রে-
আর পাওয়ারতযন এর উন্নয়ন 
প্রকতল্পর যন্য যরে অরযগ্রহতির 
প্রশাসরনক অনুতোদন সংক্রান্ত 
কার্যােলী 

ই-নরি/ই-তেইল/ 
দাপ্তররক পে বর্াগাতর্াগ 

১। সংরিষ্ট দপ্ততরর প্রস্তাে 
২। AC (land)  এর প্রেুয়ন 
৩। DPP বে সংস্থান 

প্রতর্াযু নয় ৭ কার্যরদেতসর েতযু 

35.  োরেউতো’বক রেদ্যুতের েূলু োেদ 
সরকার কেতযক প্রদি িরেুরক/ঋি 
সহায়োর অিযছাড় 

ই-নরি/ই-তেইল/ 
দাপ্তররক পে বর্াগাতর্াগ 

১। োরেউতোর প্রস্তাে  
২। স্বােররে deed এর করপ 

প্রতর্াযু নয় ৩ কেযরদেস 

36.  পাওয়ার বসল এর প্রশাসরনক কার্যারদ  ই-নরি/ই-তেইল/ 
দাপ্তররক পে বর্াগাতর্াগ 

১। পাওয়ার বসল এর প্রস্তাে প্রতর্াযু নয় ৩ কেযরদেস 

37.  োননীয় প্রযানেন্ত্রী কেতযক 
উপতযলাসেূতহ শেিাগ রেদ্যুোয়তনর 
েিুারদ সংগ্রহ 

ই-নরি/ই-তেইল/ 
দাপ্তররক পে বর্াগাতর্াগ 

১। সংরিষ্ট সংস্থা/তকাম্পারনর প্রস্তাে/েোেে 
২। বযলা প্রশাসকতদর েোেে/ প্ররেতেদন 

প্রতর্াযু নয় সংরিষ্ট সংস্থা/তকাম্পারন 
এেং বযলা প্রশাসকতদর 
েোেে/ প্ররেতেদন 

 

38.  বাাংলাদেশ পল্লী ববদ্যুতায়ি সবার্ ম 

(বাপববদবা)/িে মাি ইদলকবিবসটি 

সাপ্লাই সকাম্পাবি বলাঃ (দিসদকা 

বলাঃ)-এর বববভন্ন উন্নয়ি প্রকদের 

বাদজট ববভাজি; 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-িবি 

ও পদত্রর মােদম জািাদিা হয়। 

(১) সাংবিষ্ট সাংস্থা/দকাম্পাবির ববভাজি প্রস্তাব (উন্নয়ি 

প্রকেসমূদহর অি ম অবমুবি ও ব্যবহার বিদে মবশকা/২০১৮-

এর সাংলগ্নী ১-এর ছক অনুসরদণ); (২) 

বর্বপবপ/আরবর্বপবপ বরাদের কবপ; (৩) 

এবর্বপ/আরএবর্বপ বরাদের কবপ; এবাং (৪) উন্নয়ি 

প্রকেসমূদহর অি ম অবমুবি ও ব্যবহার বিদে মবশকা/২০১৮-

এর সাংলগ্নী ৫৮; 

 

 

ববিামূদল্য 

০৩ (বতি) কম মবেবস সমাহাম্মে সমাজাদম্মল হক 

উপসবিব (উন্নয়ি-২) 

স াি-৯৫৪০২১১ 

ই-দমইলাঃ 

dev-2@pd.gov.bd 

39.  বাাংলাদেশ পল্লী ববদ্যুতায়ি সবার্ ম 

(বাপববদবা)/িে মাি ইদলকবিবসটি 

সাপ্লাই সকাম্পাবি বলাঃ (দিসদকা 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী আদেশ 

(১) সাংবিষ্ট সাংস্থা/দকাম্পাবির ববভাজি প্রস্তাব (উন্নয়ি 

প্রকেসমূদহর অি ম অবমুবি ও ব্যবহার বিদে মবশকা/২০১৮-

এর সাংলগ্নী ১-এর ছক অনুসরদণ); (২) ববভাজি আদেদশর 

 

 

 

০৩ (বতি) কম মবেবস 
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বলাঃ)-এর বববভন্ন উন্নয়ি প্রকদের 

১ম, ২য় ও ৩য় বকবস্তর অি মছাড়; 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-িবি 

ও পদত্রর মােদম জািাদিা হয়। 

কবপ; (৩) উন্নয়ি প্রকেসমূদহর অি ম অবমুবি ও ব্যবহার 

বিদে মবশকা/২০১৮-এর সাংলগ্নী ৪ ও ৫; (৪) বর্এসএল 

পবরদশাদধর কবপ; (৫) সাংবিষ্ট প্রকদের ব্যাাংক সেটদমন্ট; 

এবাং (৬) অি মছাদড়র স ৌবিকতা;  

ববিামূদল্য 

40.  বাাংলাদেশ পল্লী ববদ্যুতায়ি সবার্ ম 

(বাপববদবা)/িে মাি ইদলকবিবসটি 

সাপ্লাই সকাম্পাবি বলাঃ (দিসদকা 

বলাঃ)-এর বববভন্ন উন্নয়ি প্রকদের 

৪ি ম বকবস্তর অি মছাড়; 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-িবি 

ও পদত্রর মােদম জািাদিা হয়। 

(১) সাংবিষ্ট সাংস্থা/দকাম্পাবির ববভাজি প্রস্তাব (উন্নয়ি 

প্রকেসমূদহর অি ম অবমুবি ও ব্যবহার বিদে মবশকা/২০১৮-

এর সাংলগ্নী ১-এর ছক অনুসরদণ); (২) আরএবর্বপ 

বরাদের কবপ; (৩) ববভাজি আদেদশর কবপ; (৪) উন্নয়ি 

প্রকেসমূদহর অি ম অবমুবি ও ব্যবহার বিদে মবশকা/২০১৮-

এর সাংলগ্নী ৪ ও ৫; (৫) বর্এসএল পবরদশাদধর কবপ; (৬) 

সাংবিষ্ট প্রকদের ব্যাাংক সেটদমন্ট; এবাং (৭) অি মছাদড়র 

স ৌবিকতা;  

 

 

 

 

ববিামূদল্য 

১০ (েশ) কম মবেবস 

41.  বাাংলাদেশ পল্লী ববদ্যুতায়ি সবার্ ম 

(বাপববদবা)/িে মাি ইদলকবিবসটি 

সাপ্লাই সকাম্পাবি বলাঃ (দিসদকা 

বলাঃ)-এর বববভন্ন উন্নয়ি প্রকদের 

১ম-৪ি ম বকবস্তর অি মছাড় (সমদয়র 

পূদব ম); 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-িবি 

ও পদত্রর মােদম জািাদিা হয়। 

(১) সাংবিষ্ট সাংস্থা/দকাম্পাবির ববভাজি প্রস্তাব (উন্নয়ি 

প্রকেসমূদহর অি ম অবমুবি ও ব্যবহার বিদে মবশকা/২০১৮-

এর সাংলগ্নী ১-এর ছক অনুসরদণ); (২) ববভাজি আদেদশর 

কবপ; (৪) উন্নয়ি প্রকেসমূদহর অি ম অবমুবি ও ব্যবহার 

বিদে মবশকা/২০১৮-এর সাংলগ্নী ৪ ও ৫; (৫) বর্এসএল 

পবরদশাদধর কবপ; (৬) সাংবিষ্ট প্রকদের ব্যাাংক সেটদমন্ট; 

এবাং (৭) অি মছাদড়র স ৌবিকতা; 

 

 

ববিামূদল্য 

২১ (একুশ) কম মবেবস 

42.  বাপববদবার উন্নয়ি প্রকদের মন্ত্রী 

প মাদয় অনুদমােিদ াগ্য ক্রয় 

প্রস্তাব অনুদমােি; 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-িবি 

ও পদত্রর মােদম জািাদিা হয়। 

(১) ক্রয় প্রস্তাব; (২) বর্বপবপ/আরবর্বপবপ; (৩) 

এবর্বপ/আরএবর্বপ বরাদের কবপ; (৪) বাবষ মক ক্রয় 

পবরকেিা; (৫) েরপত্র ববজ্ঞবি প্রকাবশত 

পবত্রকা/ওদয়বসাইদটর কবপ; (৬) সটন্ডার র্কুদমন্ট; (৭) 

েরপত্র উন্মুিকরদণর কবপ; (৮) েরপত্র মূল্যায়ি কবমটির 

গঠদির কবপ; (৯) েরপত্র মূল্যায়ি কবমটির প্রবতদবেি; 

(১০) টিইবসর কবমটির সেস্যদের Decliaration of 

Impartiality; (১১) ববর্ ও ববর্ বদন্ডর কবপ; (১২) 

েরোতার Price Schedule; (১৩) সবার্ ম সভার বসদ্ধান্ত; 

এবাং (১৪) সাংস্থা প্রধাদির প্রতুয়িপত্র; 

ববিামূদল্য  

২১ (একুশ) কম মবেবস 

43.  বাপববদবার উন্নয়ি প্রকদের 

‘সরকাবর ক্রয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা 

কবমটি’ প মাদয় অনুদমােিদ াগ্য 

ক্রয় প্রস্তাব; 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-িবি 

ও পদত্রর মােদম জািাদিা হয়। 

(১) ক্রয় প্রস্তাব; (২) বর্বপবপ/আরবর্বপবপ; (৩) 

এবর্বপ/আরএবর্বপ বরাদের কবপ; (৪) বাবষ মক ক্রয় 

পবরকেিা; (৫) েরপত্র ববজ্ঞবি প্রকাবশত 

পবত্রকা/ওদয়বসাইদটর কবপ; (৬) সটন্ডার র্কুদমন্ট; (৭) 

েরপত্র উন্মুিকরদণর কবপ; (৮) েরপত্র মূল্যায়ি কবমটির 

গঠদির কবপ; (৯) েরপত্র মূল্যায়ি কবমটির প্রবতদবেি; 

(১০) টিইবসর কবমটির সেস্যদের Declaration of 

ববিামূদল্য 

২৮ (আটাশ) কম মবেবস 
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Impartiality; (১১) ববর্ ও ববর্ বদন্ডর কবপ; (১২) 

েরোতার Price Schedule; (১৩) সবার্ ম সভার বসদ্ধান্ত; 

এবাং (১৪) সাংস্থা প্রধাদির প্রতুয়িপত্র; 

44.  বাাংলাদেশ পল্লী ববদ্যুতায়ি সবার্ ম 

(বাপববদবা)/িে মাি ইদলকবিবসটি 

সাপ্লাই সকাম্পাবি বলাঃ (দিসদকা 

বলাঃ)-এর ভূবম অবধগ্রহদণর 

প্রশাসবিক অনুদমােি; 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-িবি 

ও পদত্রর মােদম জািাদিা হয়। 

(১) সাংস্থা/দকাম্পাবির বর্বপবপ/আরবর্বপবপ-দত ভূবম 

অবধগ্রহদণর সাংস্থাি; (২) প্রস্তাববত ভূবমর সমৌজা ম্যাপ; 

(৩) ভূবমর সেি ম্যাপ; (৪) ভূবমর ত বসল; (৫) প্রস্তাববত 

ভূবমর ত বসল ঠিক মদম ম সহকারী কবমশিার-এর 

প্রতুয়ি; (৬) প্রস্তাববত ভূবম অবধগ্রহণকৃত িয় মদম ম ভূবম 

অবধগ্রহণ কম মকতমার প্রতুয়ি; (৭) প্রস্তাববত ভূবমর 

বিকটবতী ধমীয় প্রবতষ্ঠাি/বশো প্রবতষ্ঠাি/কবরস্থাি/ 

শ্মশাি/হাট-বাজাদরর দূরত্ব; (৮) প্রস্তাববত ভূবম খাস 

খবতয়ািভূি বকিা এবাং (৯) প্রস্তাববত ভূবমটি মাবলদকর 

একমাত্র স্থাবি সম্পবত্ত িয় মদম ম ইউবিয়ি ভূবম সহকার 

কম মকতমার প্রতুয়ি। 

ববিামূদল্য 

০৭ (সাত) কম মবেবস 

45.  বাপববদবার উন্নয়ি প্রকদের 

অধীদি ভূবম অবধগ্রহণ বাবে সজলা 

প্রশসদকর অনুকূদল অিবরটি 

জাবরকরণ; 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-িবি 

ও পদত্রর মােদম জািাদিা হয়। 

(১) প্রস্তাববত ভূবমর প্রশাসবিক অনুদমােি; (২) সাংবিষ্ট 

সজলা প্রশাসদকর কা মালয় হদত অবধগ্রহণকৃত সম্পবতর 

সম্ভাব্য েবতপূরদণর প্রাক্কলি এবাং (৩) িলবত অি মবছদর 

বরাে। 

  

ববিামূদল্য 
০৭ (সাত) কম মবেবস 

46.  বাপববদবার উন্নয়ি প্রকদের 

অধীদি  ািবাহি ক্রদয়র 

প্রশাসবিক অনুদমােি; 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-িবি 

ও পদত্রর মােদম জািাদিা হয়। 

(১) অি ম ববভাগ, অি ম মন্ত্রণালদয়র ববদবিিার জন্য বতমমাদি 

উি েিদর সমাট সমাটর াদির সাংখ্যা (রাজস্ব ও উন্নয়ি 

পৃিকভাদব); (২) বর্বপবপ/আরবর্বপবপদত সমাটর াদির 

সাংখ্যা ও বরাে; (৩) প্রকদে বতমমাদি সমাটর াদির 

সাংখ্যা; (৪) বতমমাি অি মবছদর সমাটর াদির জন্য বরাে; 

(৫) সমাটর াি ক্রদয়র অদি মর উৎস; এবাং (৬) সমাটর াি 

ক্রদয়র স্বপদে স ৌবিকতা। 

 

 

 

ববিামূদল্য 

 

 

১৪ (দিৌে) কম মবেবস 

47.  বাপববদবা/দিসদকার উন্নয়ি 

প্রকসের প্রকে পবরিালদকর 

িমুিা স্বাের প্রতুয়ি; 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-িবি 

ও পদত্রর মােদম জািাদিা হয়। 

(১) প্রকে কম মকতমা বিদয়াদগর অব স আদেশ; (২) সাংস্থা 

প্রধাি কর্তমক প্রকে পবরিালদকর িমুিা স্বাের সতুায়ি; 

এবাং (৩) ববদেবশক সাহায্য পুষ্ট প্রকদের সেদত্র পূরণকৃত 

Client Portal of Disbursements (CPD) 
সরবজদিশি  রম।  

 

 

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কম মবেবস 

48.  বাপববদবা/দিসদকার উন্নয়ি 

প্রকদের কাদজ বিদয়াবজত 

ববদেশী ববদশষজ্ঞদের বিরাপত্তা 

ছাড়পত্র, রাজনিবতক ছাড়পত্র ও 

বভসা প্রোি/বভসার সময়াে বৃবদ্ধ; 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-িবি 

ও পদত্রর মােদম জািাদিা হয়। 

(১) সাংস্থার সাদি ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠাদির চুবিপত্র; (২) 

ববদেশী ববদশষজ্ঞদের পাসদপাদট মর কবপ, ছবব; এবাং (৩) 

প্রদ াজু সেদত্র সব মদশষ বভসার কবপ; 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

 

 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কম মবেবস 
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49.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ি সবার্ ম 

কর্তমক বাস্তবায়িাধীি উন্নয়ি 

প্রকেসমূদহর বাদজট ববভাজি ও 

অি ম অবমুিকরণ সাংক্রান্ত 

সরকাবর আদেশ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: বাদজট ববভাজি/অবমুিকরণ 

প্রস্তাব, বর্বপবপ/আরবর্বপবপর কবপ, এবর্বপ/আরএবর্বপ 

বরাদের কবপ, সাংলগ্নী ৪/৫, বর্এসএল পবরদশাদধর কবপ, 

অি মছাদড়র স ৌবিকতা, ব্যাাংক সেটদমন্ট ও অন্যান্য 

প্রদ াজু কাগজপত্র, অি ম মন্ত্রণালদয়র সম্মবত। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস। ড. মুহা. মতনরুজ্জামান 

উপসবিব (উন্নয়ি-৩) 

স াি- ৯৫৭৪৪০৪ 

ই-দমইলাঃ 

dev-3@pd.gov.bd 

 

50.  বাববউদবা কর্তমক বাস্তবায়িাধীি 

বববভন্ন উন্নয়ি প্রকেসমূদহর 

পাদস মািাল সলজার অুাকাউন্ট 

(PL-A/C) সিদক আবি মক 

কা মক্রম পবরিালিার লদেু 

প্রকে পবরিালকগদণর অনুকূদল 

অি ম উদত্তালি করার বিবমত্ত 

আয়ি ও ব্যয়ি েমতা প্রোদির 

জন্য বহসাব মহা-বিয়ন্ত্রক বরাবর 

পত্র সপ্ররণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে:  পাদস মািাল সলজার একাউন্ট 

সখালা এবাং পবরিালদির  লদেু আয়-ব্যয় বিব মাদহর জন্য 

েমতা প্রোদির জন্য প্রকে পবরিালকগদণর িমুিা স্বাের 

সতুায়ি। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস 

51.  বাববউদবা কর্তমক বাস্তবায়িাধীি 

বববভন্ন উন্নয়ি প্রকসের অনুকূদল 

বর্বপএ সস্পশাল একাউন্ট-এর 

মােদম অি মছাদড়র 

অিরাইদজশি জাবরর জন্য অি ম 

মন্ত্রণালদয় পত্র সপ্ররণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: বাাংলাদেশ ব্যাাংক কর্তমক 

বর্বপএ সস্পশাল একাউন্ট সখালা সাংক্রান্ত কাগজ, এবর্বপ 

বরাদের কবপ। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস 

52.  বাববউদবা কর্তমক বাস্তবায়িাধীি 

উন্নয়ি প্রকদের কাদজ বিদয়াবজত 

ববদেশী ববদশষজ্ঞগদণর অনুকূদল 

বিরাপত্তা ছাড়পত্র, রাজনিবতক 

ছাড়পত্র ও বভসা প্রোসির জন্য 

স্বরাি/পরারাি মন্ত্রণালদয় পত্র 

সপ্ররণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: সাংস্থার সাদি ঠিকাোবর 

প্রবতষ্ঠাদির চুবিপত্র, ববদেশী ববদশষজ্ঞদের পাসদপাদট মর 

কবপ, প্রদ াজু সেদত্র সব মদশষ বভসার কবপ। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য ০৪ (িার) কা মবেবস 

53.  বাববউদবা কর্তমক বাস্তবায়িাধীি 

উন্নয়ি প্রকদের জবম অবধগ্রহদণর 

প্রশাসবিক অনুদমােি। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: বর্বপবপ/আরবর্বপবপ-দত ভূবম 

অবধগ্রহদণর সাংস্থাি রদয়দছ বকিা, ভূবমর সমৌজা ম্যাপ, সেি 

ম্যাপ, ত বসল, ত বসল ঠিক মদম ম সহকাবর কবমশিার-

এর প্রতুয়ি, প্রস্তাববত ভূবম অবধগ্রহণকৃত িয় মদম ম ভূবম 

অবধগ্রহণ কম মকতমার প্রতুয়ি, প্রস্তাববত ভূবমর বিকটবতী 

ধমীয় প্রবতষ্ঠাি/বশো প্রবতষ্ঠাি/কবরস্থাি/শ্মশাি/হাট-

বাজাদরর দূরত্ব, প্রস্তাববত ভূবম খাস খবতয়ািভূি বকিা 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস 

mailto:dev-3@pd.gov.bd
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এবাং প্রস্তাববত ভূবমটি মাবলদকর একমাত্র স্থাবর সম্পবত্ত 

িয় মদম ম ইউবিয়ি ভূবম সহকাবর কম মকতমার প্রতুয়ি। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

54.  বাববউদবা কর্তমক প্রস্তুতকৃত  

ড্রা ট কন্ট্রাক্ট র্কুদমন্ট-এর উপর 

জাতীয় রাজস্ব সবার্ ম, আবি মক 

প্রবতষ্ঠাি ববভাগ, বাবণজু 

মন্ত্রণালয় এবাং সলবজসদলটিভ ও 

সাংসে ববষয়ক ববভাদগর সভটিাং 

প্রোি। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: সাংস্থা কর্তমক প্রস্তাববত প্রকদের 

ববপরীদত ড্রা ট কন্ট্রাক্ট র্কুদমন্ট/দকাম্পাবি এবাং 

ঠিকাোর  প্রবতষ্ঠাদির সাদি স্বােবরত চুবির কবপ, সবার্ ম 

সভার কা মবববরণী, সকাম্পাবি কর্তমক ঠিকাোর প্রবতষ্ঠাি 

বরাবর প্রেত্ত NoA এবাং ঠিকোর প্রবতষ্ঠাি কর্তমক প্রেত্ত 

Acceptance of NoA, HS Code এর 

তাবলকা। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

ববিামূদল্য ১৪ (দিৌে) কা মবেবস 

55.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সাংস্থার িাবহো অনু ায়ী 

বাস্তবায়িাধীি উন্নয়ি প্রকদের 

জন্য সাংবিষ্ট সজলা প্রশাসক-দক 

গণববজ্ঞবি জাবর করার অনুদরাধ 

পত্র। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: একদিক কর্তমক সাংবিষ্ট প্রকে 

অনুদমােদির কবপ, ববদ্যুৎ উৎপােি, সঞ্চালি, সরবরাহ ও 

ববতরণ খাদতর উন্নয়ি, সাংোর সাধি, উন্নত গ্রাহক সসবা 

প্রোি এবাং ববদ্যুদতর ক্রমবধ মমাি িাবহো পূরদণর লদেু 

ববদ্যুৎ আইি, ২০১৮-এর সগদজদটর কবপ এবাং সটবলগ্রা  

আইি ১৯৮৫-এর কবপ, প্রস্তাববত লাইি বিম মাদণর সেি 

ম্যাপ। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা/ ববদ্যুৎ ববভাদগর ওদয়বসাইট 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কা মবেবস 

56.  বাববউদবা কর্তমক বাস্তবায়িাধীি 

উন্নয়ি প্রকদের মালামাদলর 

ববপরীদত আমোবি পারবমট 

ইসুুর জন্য আমোবি ও রিাবি 

প্রধাি বিয়ন্ত্রদকর েিদর পত্র 

সপ্ররণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে:  ববউদবা এবাং ইবপবস 

ঠিকাোদরর মদে স্বােবরত চুবির কবপ, ইিভদয়দসর 

কবপ, ববল অব সলবর্াং-এর কবপ, মালামাদলর বলে, 

আমোবি ও রিাবি পারবমট সাংক্রান্ত কাগজপত্রাবে। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কা মবেবস 

57.  বাববউদবা কর্তমক বাস্তবায়িাধীি 

উন্নয়ি প্রকদের ববপরীদত 

আমোবিকৃত মালামাদলর 

পুিাঃরিাবির সময়সীমা বৃবদ্ধ 

সাংক্রান্ত ববষদয় জাতীয় রাজস্ব 

সবাদর্ ম পত্র সপ্ররণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: ববউদবা এবাং ইবপবস 

ঠিকাোদরর মদে স্বােবরত চুবির কবপ, ইিভদয়দসর 

কবপ, ববল অব সলবর্াং-এর কবপ, মালামাদলর বলে, 

আমোবি ও রিাবি পারবমট সাংক্রান্ত কাগজপত্রাবে। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস 

58.  বাববউদবা কর্তমক বাস্তবায়িাধীি 

উন্নয়ি প্রকদের গৃহীতব্য ঋদণর 

ববপরীদত রািীয় গ্যারাবন্ট 

সাংক্রান্ত তথ্যাবে অি ম ববভাদগ 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় তথ্যাবে:  ববউদবা  সিদক প্রাি হালিাগাে 

তথ্যাবে। 

প্রাবি স্থাি:  সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য ১৫ (পদির) কা মবেবস 
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এবাং সমন্বয় অনুববভাদগ পত্র 

সপ্ররণ। 

59.  বাববউদবা’র উন্নয়ি প্রকে 

বাস্তবায়দি অনুদমােদির বিবমত্ত 

অি মনিবতক ববষয় সাংক্রান্ত 

মবন্ত্রসভা কবমটির (CCEA) 

জন্য সার-সাংদেপ সপ্ররণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: ববউদবা’র প্রস্তাব, সবিব, ববদ্যুৎ 

ববভাগ কর্তমক স্বােবরত Project Proposal 

Form, মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর (মািিীয় মন্ত্রী) িীবতগত 

অনুদমােদির কবপ। 

প্রাবি স্থাি:  সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য  ৩০ (বত্রশ) কা মবেবস। 

60.  বাববউদবা’র উন্নয়ি প্রকদের 

সরকাবর ক্রয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা 

কবমটি প মাদয় অনুদমােিদ াগ্য 

ক্রয় প্রস্তাব।  

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে:  ক্রয় প্রস্তাব, 

বর্বপবপ/আরবর্বপবপ, এবর্বপ/আরএবর্বপ বরাদের কবপ, 

বাবষ মক ক্রয় পবরকেিা, েরপত্র ববজ্ঞবি প্রকাবশত 

পবত্রকা/ওদয়বসাইদটর কবপ, সটন্ডার র্কুদমন্ট, েরপত্র 

উন্মি করদণর কবপ, েরপত্র মূল্যায়ি কবমটির কবপ, 

েরপত্র মূল্যায়ি কবমটির প্রবতদবেি, টিইবসর কবমটির 

সেস্যদের Declarations of 

Impartiality, ববর্ ও ববর্ বদন্ডর কবপ, েরোতার 

Price Schedule, বাববউদবার সবার্ ম সভার 

বসদ্ধান্ত, সাংস্থা প্রধাদির প্রতুয়িপত্র, অি ম ববভাগ কর্তমক 

জারীকৃত আবি মক েমতা বিধ মারণী পত্র ও অন্যান্য 

প্রদ াজু কাগজপত্র।  

প্রাবি স্থাি:  সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

ববিামূদল্য ৩০ (বত্রশ)  কা মবেবস।   

61.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সাংস্থা কর্তমক প্রস্তাববত 

িতুি সকাি উন্নয়ি প্রকে 

অনুদমােদির িীবতগত সম্মবত 

প্রোদির জন্য মািিীয় 

প্রধািমন্ত্রীর বিকট সার-সাংদেপ 

সপ্ররণ। 

 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে:  ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ 

সম্পে মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী বহদসদব মািিীয় মন্ত্রীর (মািিীয় 

প্রধািমন্ত্রী) সানুগ্রহ ববদবিিা ও িীবতগত 

অনুদমােি/অি মনিবতক ববষয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির 

অনুদমােি, সমীো, প্রবতদবেি, আবি মক সাংদিষ, অদি মর 

স াগািোতার উৎস এবাং সুবিবে মষ্ট স ৌবিকতা  

প্রাবি স্থাি:  বাববউদবা’র প্রস্তাব। 

 

ববিামূদল্য ৩৫ (পয়বত্রশ) 

কা মবেবস 

62.  বাববউদবা কর্তমক  

বর্এসএল পবরদশাধ/Loan 

Repayment 

Schedule সাংক্রান্ত ববষদয় 

অি মমন্ত্রণালদয় পত্র সপ্ররণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: সাংবিষ্ট সাংস্থা কর্তমক বর্এসএল 

পবরদশাধ সাংক্রান্ত সিজাবর িালাদির কবপ, সরকাদরর 

ইকুুইটির অাংশ এবাং ইকুুইটি সাংক্রান্ত তথ্য, প্রকদের ঋণ 

চুবি (Loan Agreement/Finance 

Agreement/Subsidiary Loan 

Agreement (SLA)-এরসতুায়িকবপ,  ববগত 

০২ (দ্যই) বছদরর আয়-ব্যয় এর বহসাব বববরণী এবাং 

ববিামূদল্য ১০ (েশ) কা মবেবস 
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বিরীো প্রবতদবেি, সাংস্থার Memorandum of 

Association (MoA) এবাং Articles of 

Association (AoA)। 

প্রাবি স্থাি:  সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

63.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

িওপাদজদকা/ইবজবসবব/ 

এবপএসবসএল/বপবজবসবব/ 

ওদজাপাবর্দকা সকাম্পাবি সমূহ 

কর্তমক বাস্তবায়িাধীি উন্নয়ি 

প্রকেসমূদহর অনুকূদল বাদজট 

ববভাজি ও অি ম অবমুিকরণ 

সাংক্রান্ত সরকাবর আদেশ জাবর। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: বাদজট ববভাজি/অবমুিকরণ 

প্রস্তাব, বর্বপবপ/আরবর্বপবপর কবপ, এবর্বপ/আরএবর্বপ 

বরাদের কবপ, সাংলগ্নী ৪/৫ (প্রকদের অনুকূদল বরাে 

এবাং ব্যয়কৃত অদি মর বববরণী), বর্এসএল পবরদশাদধর 

কবপ, অি মছাদড়র স ৌবিকতা, ব্যাাংক সেদটদমন্ট ও অি ম 

মন্ত্রণালদয়র সম্মবত। 

প্রাবি স্থাি:  সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য ২০ (ববশ) কা মবেবস। মাহফুজা আখতার      

উপসবিব (উন্নয়ি-৪) 

স াি-৯৫৫০৬৭৮ 

ই-দমইলাঃ 

dev-4@pd.gov.bd 

 

64.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সকাম্পাবিসমূহ কর্তমক 

বাস্তবায়িাধীি বববভন্ন উন্নয়ি 

প্রকেসমূদহর  পাদস মািাল সলজার 

অুাকাউন্ট (PL-A/C) সিদক 

আবি মক কা মক্রম পবরিালিার 

লদেু প্রকে পবরিালকগদণর 

অনুকূদল অি ম উদত্তালি করার 

বিবমত্ত আয়ি ও ব্যয়ি েমতা 

প্রোদির জন্য বহসাব মহা-

বিয়ন্ত্রক, বহসাব ভবি, 

সসগুিবাবগিা বরাবর পত্র সপ্ররণ।  

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে:  পাদস মািাল সলজার একাউন্ট 

সখালা এবাং পবরিালদির  লদেু আয়-ব্যয় বিব মাদহর জন্য 

েমতা প্রোদির জন্য প্রকে পবরিালকগদণর িমুিা স্বাের 

সতুায়ি। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

 

 

 

 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস 

65.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সকাম্পাবিসমূহ কর্তমক 

বাস্তবায়িাধীি বববভন্ন উন্নয়ি 

প্রকসের অনুকূদল বর্বপএ 

সস্পশাল একাউন্ট-এর মােদম 

অি মছাদড়র অিরাইদজশি জাবরর 

জন্য অি ম মন্ত্রণালদয় পত্র সপ্ররণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে:  বাাংলাদেশ ব্যাাংক কর্তমক 

বর্বপএ সস্পশাল একাউন্ট সখালা সাংক্রান্ত কাগজ, এবর্বপ 

বরাদের কবপ। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

 

 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস 

66.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সকাম্পাবিসমূহ কর্তমক 

বাস্তবায়িাধীি উন্নয়ি প্রকদের 

কাদজ বিদয়াবজত ববদেশী 

ববদশষজ্ঞগদণর অনুকূদল 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: সাংস্থার সাদি ঠিকাোবর 

প্রবতষ্ঠাদির চুবিপত্র, ববদেশী ববদশষজ্ঞদের পাসদপাদট মর 

কবপ, প্রদ াজু সেদত্র সব মদশষ বভসার কবপ। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

 

ববিামূদল্য ১০ (েশ) কা মবেবস 

mailto:dev-4@pd.gov.bd
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বিরাপত্তা ছাড়পত্র ও বভসা 

প্রোসির জন্য স্বরাি/পরারাি 

মন্ত্রণালদয় পত্র সপ্ররণ। 

67.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সকাম্পাবিসমূহ কর্তমক 

বাস্তবায়িাধীি উন্নয়ি প্রকদের 

জবম অবধগ্রহদণর প্রশাসবিক 

অনুদমােি। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: বর্বপবপ/আরবর্বপবপ-দত ভূবম 

অবধগ্রহদণর সাংস্থাি রদয়দছ বক িা, ভূবমর সমৌজা ম্যাপ, 

সেি ম্যাপ, ত বসল, ত বসল ঠিক মদম ম সহকাবর 

কবমশিার-এর প্রতুয়ি, প্রস্তাববত ভূবম অবধগ্রহণকৃত িয় 

মদম ম ভূবম অবধগ্রহণ কম মকতমার প্রতুয়ি, প্রস্তাববত ভূবমর 

বিকটবতী ধমীয় প্রবতষ্ঠাি/বশো 

প্রবতষ্ঠাি/কবরস্থাি/শ্মশাি/হাট-বাজাদরর দূরত্ব, প্রস্তাববত 

ভূবম খাস খবতয়ািভূি বক িা এবাং প্রস্তাববত ভূবমটি 

মাবলদকর একমাত্র স্থাবর সম্পবত্ত িয় মদম ম ইউবিয়ি ভূবম 

সহকাবর কম মকতমার প্রতুয়ি। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস 

68.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সকাম্পাবিসমূহ কর্তমক 

প্রস্তুতকৃত  

ড্রা ট কন্ট্রাক্ট র্কুদমন্ট-এর উপর 

জাতীয় রাজস্ব সবার্ ম, আবি মক 

প্রবতষ্ঠাি ববভাগ, বাবণজু 

মন্ত্রণালয় এবাং সলবজসদলটিভ ও 

সাংসে ববষয়ক ববভাদগর সভটিাং 

প্রোি। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: সকাম্পাবি কর্তমক প্রস্তাববত 

প্রকদের ববপরীদত ড্রা ট কন্ট্রাক্ট র্কুদমন্ট/দকাম্পাবি এবাং 

ঠিকোর  প্রবতষ্ঠাদির সাদি স্বােবরত চুবির কবপ, সবার্ ম 

সভার কা মবববরণী, সকাম্পাবি কর্তমক ঠিকাোর প্রবতষ্ঠাি 

বরাবর প্রেত্ত NoA এবাং ঠিকোর প্রবতষ্ঠাি কর্তমক প্রেত্ত 

Acceptance of NoA, HS Code এর 

তাবলকা। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

 

ববিামূদল্য ১০ (েশ) কা মবেবস 

69.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সকাম্পাবিসমূদহর িাবহো 

অনু ায়ী বাস্তবায়িাধীি উন্নয়ি 

প্রকদের জন্য সাংবিষ্ট সজলা 

প্রশাসক-দক গণববজ্ঞবি জাবর 

করার অনুদরাধ পত্র। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: একদিক কর্তমক সাংবিষ্ট 

প্রকদের অনুদমােদির কবপ, ববদ্যুৎ উৎপােি, সঞ্চালি, 

সরবরাহ ও ববতরণ খাদতর উন্নয়ি, সাংোর সাধি, উন্নত 

গ্রাহক সসবা প্রোি এবাং ববদ্যুদতর ক্রমবধ মমাি িাবহো 

পূরদণর লদেু ববদ্যুৎ আইি, ২০১৮-এর সগদজদটর কবপ 

এবাং সটবলগ্রা  আইি ১৯৮৫-এর কবপ, প্রস্তাববত লাইি 

বিম মাদণর সেি ম্যাপ। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কা মবেবস 

70.  বপবজবসবব বলাঃ কর্তমক 

আমোবিতব্য মালামাদলর শুল্ক, 

মূলধিী  ন্ত্রপাবতর জন্য প্রদ াজু 

হার বিধ মারদণর বিবমত্ত 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে:  বপবজবসবব এবাং ইবপবস 

ঠিকাোর এর মদে স্বােবরত চুবির কবপ, ইিভদয়দসর 

কবপ, ববল অব সলবর্াং-এর কবপ, মালামাদলর বলে, 

H.S. Code। 

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কা মবেবস 
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প্রতুয়িপত্র কবমশিার অব 

কােমস বরাবর পত্র সপ্ররণ। 

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

 

71.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সকাম্পাবিসমূহ কর্তমক 

বাস্তবায়িাধীি উন্নয়ি প্রকদের 

মালামাদলর ববপরীদত আমোবি 

পারবমট ইসুুর জন্য আমোবি ও 

রিাবি প্রধাি বিয়ন্ত্রদকর েিদর 

পত্র সপ্ররণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে:  বপবজবসবব এবাং ইবপবস 

ঠিকাোদরর মদে স্বােবরত চুবির কবপ, ইিভদয়দসর 

কবপ, ববল অব সলবর্াং-এর কবপ, মালামাদলর বলে, 

আমোবি ও রিাবি পারবমট সাংক্রান্ত সাংবিষ্ট 

কাগজপত্রাবে। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কা মবেবস  

72.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সকাম্পাবিসমূহ কর্তমক 

বাস্তবায়িাধীি উন্নয়ি প্রকদের 

ববপরীদত আমোবিকৃত 

মালামাদলর পুিাঃরিাবির 

সময়সীমা বৃবদ্ধ সাংক্রান্ত ববষদয় 

জাতীয় রাজস্ব সবাদর্ ম পত্র সপ্ররণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে:  বপবজবসবব এবাং ইবপবস 

ঠিকাোদরর মদে স্বােবরত চুবির কবপ, ইিভদয়দসর 

কবপ, ববল অব সলবর্াং-এর কবপ, মালামাদলর বলে, 

আমোবি ও রিাবি পারবমট সাংক্রান্ত সাংবিষ্ট 

কাগজপত্রাবে। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস 

73.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সকাম্পাবিসমূহ কর্তমক 

পাববলক প্রাইদভট পাট মিারশীপ 

(বপবপবপ) পদ্ধবতদত প্রকে 

বাস্তবায়দি অনুদমােদির বিবমত্ত 

অি মনিবতক ববষয় সাংক্রান্ত 

মবন্ত্রসভা কবমটির (CCEA) 

জন্য সার-সাংদেপ সপ্ররণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: বপবপবপ কর্তমপদের প্রস্তাব, 

সবিব, ববদ্যুৎ ববভাগ কর্তমক স্বােবরত PPP Project 

Proposal Form, মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর িীবতগত 

অনুদমােদির কবপ। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

 

ববিামূদল্য ৪০ (িবল্লশ) কা মবেবস 

74.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সকাম্পাবিসমূহ কর্তমক 

প্রস্তাববত িতুি সকাি উন্নয়ি 

প্রকে অনুদমােদির িীবতগত 

সম্মবত প্রোদির জন্য মািিীয় 

প্রধািমন্ত্রীর বিকট সারসাংদেপ 

সপ্ররণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী বহদসদব 

মািিীয় মন্ত্রীর (মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর) অনুদমােি। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

 

ববিামূদল্য ৩০ (বত্রশ) কা মবেবস 

75.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি  

ববণ মত সকাম্পাবিসমূহ কর্তমক  

বর্এসএল পবরদশাধ/Loan 

Repayment 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রাবে: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি কর্তমক 

বর্এসএল পবরদশাধ সাংক্রান্ত সিজাবর িালাদির কবপ, 

সরকাদরর ইকুুইটির অাংশ এবাং ইকুুইটি সাংক্রান্ত তথ্য, 

প্রকদের ঋণ চুবি (Loan 

Agreement/Finance Agreement/ 

Subsidiary Loan Agreement 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস 
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Schedule সাংক্রান্ত ববষদয় 

অি মমন্ত্রণালদয় পত্র সপ্ররণ। 

(SLA)-এর সতুায়ি কবপ,  ববগত ০২ (দ্যই) বছদরর 

আয়-ব্যয় এর বহসাব বববরণী এবাং বিরীো প্রবতদবেি, 

সাংস্থার Memorandum of Association 

(MoA) এবাং Articles of Association 

(AoA)। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সকাম্পাবি 

76.  েরপদত্রর মােদম সবসরকাবর 

কয়লাববদ্যুৎ উৎপােি সকন্দ্র 

বিম মাণ প্রস্তাব অনুদমােি 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট সাংস্থা/দকাম্পাবির সুপাবরশসহ প্রস্তাব 

(কাবরগবর, আবি মক ও বাবণবজুক ববষয়)  

২। TECও PEC এর সুপাবরশসহ প্রবতদবেি। 

৩। মািিীয় মন্ত্রীর সম্মবত।  

৪। CCGP-এর অনুদমােি। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য 

 

২৮ কা মবেবস 

বমজ তাহবমিা সবগম 

উপসবিব 

(উন্নয়ি-৫ অবধশাখা) 

স াি : ০২-৯৫৭৪৪০৯ 

dev-5@pd.gov.bd 

 

77.  সবসরকাবরখাদতIPPকয়লা 

ববদ্যুৎ উৎপােি সকন্দ্র বিম মাণ 

প্রস্তাব অনুদমােি 

(ক) ববদ্যুৎ সকন্দ্র স্থাপদির জন্য 

Unsolicited প্রস্তাব 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট সাংস্থা/দকাম্পাবি হদত প্রস্তাববত স্থাি, 

কাবরগবর, আবি মক ও বাবণবজুক ববষদয় প্রস্তাব।  

২। বাববউদবা ও বপবজবসববর মতামত। 

৩। কাবরগবর কবমটির মতামত। 

৪। মািিীয় মন্ত্রীর সম্মবত। 

৫। সিদগাবসদয়শি কবমটির প্রবতদবেি।  

৬। CCGPএর অনুদমােি। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য 

 

২৮ কা মবেবস 

78.  MoU/JV-এর মােদম কয়লা 

ববদ্যুৎ উৎপােি সকন্দ্র বিম মাণ 

প্রস্তাব অনুদমােি 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট সাংস্থা/দকাম্পাবি হদত প্রস্তাববত স্থাি, 

কাবরগবর, আবি মক ও বাবণবজুক ববষদয় প্রস্তাব।  

২। বাববউদবা ও বপবজবসববর মতামত। 

৩। কাবরগবর কবমটির মতামত। 

৪। মািিীয় মন্ত্রীর সম্মবত। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য 

 

২১ কা মবেবস 

79.  সরকাবর খাদত কয়লা ববদ্যুৎ 

সকন্দ্র স্থাপি স্থাপি সাংক্রান্ত 

কা মাবলী। 

 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট সাংস্থা/দকাম্পাবির সুপাবরশসহ প্রস্তাব 

(কাবরগবর, আবি মক ও বাবণবজুক ববষয়)  

২। TEC ও PEC এর সুপাবরশসহ প্রবতদবেি। 

৩। মািিীয় মন্ত্রীর সম্মবত।  

৪। CCGP-এর অনুদমােি। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

 

ববিামূদল্য 

 

 

৬০ কা মবেবস 

 

 

80.  সবসরকাবরখাদত কয়লাববদ্যুৎ 

সকন্দ্রসমূদহর বববভন্ন 

Agreement এর উপর 

সভটিাং  

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। বাববউদবা/দকাম্পাবির সুপাবরশসহ প্রস্তাব  

২। অনুস্বােবরত Agreement(PPA, IA, 

GSA, LLA) 

৩। LoI এর কবপ 

 

ববিামূদল্য 

 

২১ কা মবেবস 
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৪। স্পন্সর কর্তমকLoI Acceptance Letter 

এর কবপ 

৫। মািিীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী অনুদমােি  

৬। জাতীয় রাজস্ব সবাদর্ মর মতামত। 

৭। আবি মক প্রবতষ্ঠাি ববভাদগর মতামত  

৮। অভুন্তরীণ সম্পে ববভাদগর মতামত  

৯। সলবজসদলটিভ ও সাংসে ববষয়ক ববভাদগর মতামত 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

81.  সরকাবরখাদত কয়লা ববদ্যুৎ 

সকন্দ্রসমূদহর বববভন্ন 

Agreement এর উপর 

সভটিাং  

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

 

১। বাববউদবা/দকাম্পাবির সুপাবরশসহ প্রস্তাব  

২। অনুস্বােবরত Agreement(েরপত্র েবলল) 

৩। NoA এর কবপ 

৪।NoA Acceptance Letter এর কবপ 

৫। মািিীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর অনুদমােি  

৬। জাতীয় রাজস্ব সবাদর্ মর মতামত। 

৭। আবি মক প্রবতষ্ঠাি ববভাদগর মতামত  

৮। অভুন্তরীণ সম্পে ববভাদগর মতামত  

৯। সলবজসদলটিভ ও সাংসে ববষয়ক ববভাদগর মতামত 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য 

 

২১ কা মবেবস 

82.  সবসরকাবরখাদত কয়লা ববদ্যুৎ 

সকন্দ্রসমূদহর Agreement 

এর আদলাদক Project 

Financing 

Documents এর অন্তভু মি 

সকল র্কুদমন্টস এবাং সকল 

েবলদলর সরবজদিশি ব  মওকু  

সাংক্রান্ত কা মাবলী 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। বাববউদবা/দকাম্পাবির সুপাবরসহ প্রস্তাব  

২।  াইিাবন্সয়াল সলাবজাং সাংক্রান্ত কাগজপত্রসহ স্পন্সর 

সকাম্পাবির আদবেি 

৩। টাকার বহসাব 

৪। স্বােবরত IA এর কবপ 

৫। মািিীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর অনুদমােি  

৬। আইি ও ববিার ববভাদগর অনুদমােি। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

 

ববিামূদল্য 

 

 

১৪ কা মবেবস 

83.  সবসরকাবরখাদত কয়লা ববদ্যুৎ 

সকন্দ্রসমূদহর Agreement 

এর আদলাদক Project 

Financing 

Documents এর অন্তভু মি 

সকল র্কুদমন্টস এবাং সকল 

েবলদলর েুাম্প বর্উটি মওকু  

সাংক্রান্ত কা মাবলী 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। বাববউদবা/দকাম্পাবির সুপাবরসহ প্রস্তাব  

২।  াইিাবন্সয়াল সলাবজাং সাংক্রান্ত কাগজপত্রসহ স্পন্সর 

সকাম্পাবির আদবেি 

৩। টাকার বহসাব 

৪। স্বােবরত IA এর কবপ 

৫। মািিীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর অনুদমােি  

৬। অভুন্তরীণ সম্পে ববভাদগর অনুদমােি।  

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য 

 

১৪ কা মবেবস 
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84.  সরকাবরখাদতকয়লা ববদ্যুৎ 

প্রকদের রািীয় গ্যারাবন্ট্রর ববষদয় 

অি মববভাদগর সম্মবত গ্রহণ 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। বাববউদবা/দকাম্পাবির প্রস্তাব  

২। অি ম ববভাগ কর্তমক প্রদেয় সিকবলে অনু ায়ী 

কাগজপত্র 

৩। মািিীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর অনুদমােি 

৪। গ্যারাবন্ট্রদত ববদ্যুৎ ববভাদগর অবতবরি সবিব/যুগ্ম-

সবিদবর স্বাের করদবি। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য 

 

০৭ কা মবেবস 

85.  কয়লাপ্রকদের উন্নয়ি খাদতর 

বাদজট ববভাজি 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট সকাম্পাবির প্রকদের প্রস্তাব 

২। এবর্বপ/আরএবর্বপ বরাদের কবপ। 

৩। সাংলগ্নী ৪৫/৫৮ 

৪। সবিব মদহােদয়র অনুদমােি। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য 

 

০৩ কা মবেবস 

 

86.  কয়লাপ্রকদের উন্নয়ি খাদতর ১ম, 

২য় ও ৩য় বকবস্তর অি মছাড় 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট সকাম্পাবির প্রকদের প্রস্তাব 

২। ববভাজি আদেদশর কবপ 

৩। সাংলগ্নী ৪/৫ 

৪। প্রকদের ব্যাাংক সেটদমন্ট 

৫। অবতবরি সবিদবর অনুদমােি 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য 

 

০৩ কা মবেবস 

87.  কয়লাপ্রকদের উন্নয়ি খাদতর ৪ি ম 

বকবস্তর অি মছাড় 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট েির/দকাম্পাবি/ প্রকদের প্রস্তাব 

২। আরএবর্বপ বরাদের কবপ। 

৩। ববভাজি আদেদশর কবপ 

৪। সাংলগ্নী ৪/৫ 

৫। প্রকদের ব্যাাংক সেটদমন্ট 

৬। DSL পবরদশাদধর কবপ 

৭। অবতবরি সবিদবর অনুদমােি 

৮। অি ম ববভাদগর সম্মবত 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য 

 

১০ কা মবেবস 

 

88.  কয়লাপ্রকদের উন্নয়ি খাদতর 

১ম-৪ি ম বকবস্তর অি ম ছাড়/সমদয়র 

পূদব ম ছাড় 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট েির/দকাম্পাবি/ প্রকদের প্রস্তাব 

২। এবর্বপ/আরএবর্বপ বরাদের কবপ। 

৩। ববভাজি আদেদশর কবপ 

৪। সাংলগ্নী ৪/৫ 

৫। প্রকদের ব্যাাংক সেটদমন্ট 

৬। DSL পবরদশাদধর কবপ 

৭। অবতবরি সবিদবর অনুদমােি 

৮। পবরকেিা কবমশদির অনুদমােি। 

৯। অি ম ববভাদগর সম্মবত 

 

ববিামূদল্য 

 

২১ কা মবেবস 
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প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

89.  কয়লা ববদ্যুৎ প্রকদের জন্য জবম 

অবধগ্রহদণর প্রশাসবিক 

অনুদমােি  

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট সকাম্পাবির প্রস্তাব।  

২। ভূবম সমৌজা ম্যাপ, সেি ম্যাি, ত বসল, োগ িাং, 

খবতয়াি িাং, 

৩। AC (land)-এর প্রতুয়ি। 

৪। মািিীয় প্রবতমন্ত্রীর অনুদমােি। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য 

 

০৭ কা মবেবস 

90.  কয়লা প্রকদের 

ববদেবশিাগবরদকর অনুকূদল 

বভসার সেবণ পবরবতমি/বভসার 

সময়াে 

 

 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট সাংস্থা/দকাম্পাবির প্রস্তাব 

২। চুবির বববরণ। 

৩। বভসা  রম 

৪। পসদপাদট মর  দটাকবপ 

৫। বভসার  দটাকবপ 

৬। জীবি বৃত্তান্ত 

৭। ববর্া হদত কম মানুমবত  

৮। অবতবরি সবিদবর অনুদমােি 

৯। সুরো সসবা ববভাদগর অনুদমােি 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য 

 

০৩ কা মবেবস 

 

91.  কয়লা প্রকদের 

ববদেবশিাগবরদকর অনুকূদল 

বিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রোি 

 

 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট সাংস্থা/দকাম্পাবির প্রস্তাব 

২। চুবির বববরণ। 

৩। বভসা  রম 

৪। পসদপাদট মর  দটাকবপ 

৫। বভসার  দটাকবপ 

৬। জীবি বৃত্তান্ত 

৭। ববর্া হদত কম মানুমবত  

৮। অবতবরি সবিদবর অনুদমােি 

৯। সুরো সসবা ববভাদগর অনুদমােি 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

 

ববিামূদল্য 

 

০৩ কা মবেবস 

 

92.  কয়লা প্রকদের জন্য 

ববদেবশিাগবরদকর অনুকূদল বভসা 

ইসুুকরণ 

 

 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট সাংস্থা/দকাম্পাবির প্রস্তাব 

২। চুবির বববরণ। 

৩। পসদপাদট মর  দটাকবপ 

৪। অবতবরি সবিদবর অনুদমােি 

৫। পররাি মন্ত্রণালদয়র অনুদমােি 

 

ববিামূদল্য 

 

০৫ কা মবেবস 

 

93.  কয়লা-তভতত্তক তবদুযৎ 

সকন্দ্র/প্রকজের েন্য আমদাতনকৃি 

মালামাল শুল্কমুিভাজব 

ছাড়করজণর তবষজয় প্রিযয়ন প্রদান 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

১। ইিভদয়স 

২। ববল অব সলবর্াং 

৩। প্যাদকবজাং বলে 

৪। েুাম্প 

ববিামূদল্য ০৩কা মবেবস 
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সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

94.  কয়লা-বভবত্তক ববদ্যুৎ 

সকন্দ্র/প্রকদের জন্য আমোবিকৃত 

কয়লা শুল্কমুিভাদব ছাড়করদণর 

ববষদয় প্রতুয়ি প্রোি 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। ইিভদয়স 

২। ববল অব সলবর্াং 

৩। প্যাদকবজাং বলে, েুাম্প 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

ববিামূদল্য ০৩কা মবেবস 

95.  কয়লা প্রকে গ্রহদণর সেদত্র 

অিমিীয় ঋণ ববষয়ক স্থায়ী 

কবমটির অনুদমােি 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। ঋণ গ্রহীতা সাংস্থা/সকাম্পাবির প্রস্তাব 

২। ঋদণর শতমাববল 

৩। ের কাষাকবষ সাংক্রান্ত প্রবতদবেি 

৪। ইআরবর্ হদত িমিীয় ঋণ িা পাওয়ার সিে 

৫। মািিীয় প্রবতমন্ত্রী/মন্ত্রীর অনুদমােি 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

ববিামূদল্য ২১ কা মবেবস 

96.  কয়লাপ্রকে বাস্তবায়িকারী 

সকাম্পাবি কর্তমক বর্এসএল 

পবরদশাধসহ বর্বপএ সস্পশাল 

অুাকাউন্ট সখালা 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

১। সাংবিষ্ট সকাম্পাবির প্রস্তাব 

২। প্রকদের ব্যাাংক সেটদমন্ট 

৩। DSL পবরদশাদধর কবপ 

৪। বাাংলাদেশ ব্যাাংক কর্তমক বর্বপএ সস্পশাল অুাকাউন্ট 

সখালার কাজগপত্র 

৫। অবতবরি সবিদবর অনুদমােি 

৬। অি ম ববভাদগর সম্মবত 

প্রাবি স্থাি: সাংবিষ্ট সাংস্থা। 

ববিামূদল্য ০৩ কা মবেবস 

97.  
 

ববদ্যুৎ খাদত সহদ াবগতা সাংক্রান্ত 

বববভন্ন সেদশর সাদি সভা 

অাংশীোরী সাংলাদপর জন্য 

পররাি মন্ত্রণালয়, প্রধািমন্ত্রীর 

কা মালয় ও অি মনিবতক সম্পকম 

ববভাগ সিদক িাবহত প্রবতদবেি 

সপ্ররণ ও Position Paper 

বতবর। 

িাবহত প্রবতদবেদির প্রকৃবত 

অনু ায়ী প্রদয়াজি সবাদধ 

ববদ্যুৎ ববভাগ সাংবিষ্ট 

েির/সাংস্থা সিদক তথ্য সাংগ্রহ 

পূব মক কর্তমপদের অনুদমােি 

সাদপদে প্রবতদবেি সপ্ররণ। 

 

প্রদ াজু িদহ। 

 

 
 

 

ববিামূদল্য 

 
 

 

০৩-০৫ (বতি-পাঁি) 

কা মবেবস 

এম. রায়হাি আখতার 

উপসবিব 

উন্নয়ি ৬ অবধশাখা 

স ািাঃ ৯৫৪০১০৫ 

ইদমইল: dev-

6@pd.gov.bd 

 

98.  বববভন্ন সেদশর সাদি ববদ্যুৎ খাদত 
সহদ াবগতা সাংক্রান্ত বদ্বপাবেক 

সমদ াতা স্বাের সম্পবকমত 

কা মক্রম।  

আন্তাঃমন্ত্রণালয় সভা, প্রদয়াজি 

অনু ায়ী সরকাবর বববভন্ন 

েিদরর সভটিাং, মবন্ত্রপবরষে 

ববভাগ এবাং মািিীয় 

প্রধািমন্ত্রীর িীবতগত 

অনুদমােি সাদপদে। 

 

প্রদ াজু িদহ। 

 

 

 

ববিামূদল্য 

 

 

১৫-৩০ কা মবেবস 
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99.  
ববদ্যুৎ খাদত সহদ াবগতা সাংক্রান্ত 

High-level bilateral visit, 

Foreign Office Consultation 

(FOC) সহ বববভন্ন সভার জন্য 

পররাি মন্ত্রণালয়, প্রধািমন্ত্রীর 

কা মালয় ও অি মনিবতক সম্পকম 

ববভাগ সিদক িাবহত Input সপ্ররণ। 

 

িাবহত প্রবতদবেদির প্রকৃবত 

অনু ায়ী প্রদয়াজি সবাদধ 

ববদ্যুৎ ববভাগ সাংবিষ্ট 

েির/সাংস্থা সিদক তথ্য সাংগ্রহ 

পূব মক কর্তমপদের অনুদমােি 

সাদপদে প্রবতদবেি সপ্ররণ। 

 

 

 

 

 
প্রদ াজু িদহ। 

 

 

 

 

ববিামূদল্য 

 

 

 

০৩-০৫ (বতি-পাঁি) 

কা মবেবস 

100.  বাাংলাদেশ-ভারত ববদ্যুৎ খাদত 

স ৌি সহদ াবগতা সাংক্রান্ত Joint 

Steering Committee (JSC) 
ও Joint Working Group 

(JWG) সম্পবকমত কা মক্রম। 

 

উভয় সেদশর সম্মত স রসূিীর 

আদলাদক  াবতীয় স াগাদ াগ 

সম্পােি, সভায় অাংশগ্রহণ 

সশদষ সার-সাংদেপ মািিীয় 

প্রধািমন্ত্রী বরাবর সপ্ররণ। 

প্রদ াজু িদহ।  

ববিামূদল্য 

 

 
উভয় সেদশর সম্মত 

স র সূিীর আদলাদক 

 

101.  বাাংলাদেশ-দিপাল ববদ্যুৎ খাদত 

স ৌি সহদ াবগতা সাংক্রান্ত Joint 

Steering Committee (JSC) 
ও Joint Working Group 

(JWG) সম্পবকমত কা মক্রম। 

 

উভয় সেদশর সম্মত স রসূিীর 

আদলাদক  াবতীয় স াগাদ াগ 

সম্পােি, সভায় অাংশগ্রহণ 

সশদষ সার-সাংদেপ মািিীয় 

প্রধািমন্ত্রী বরাবর সপ্ররণ। 

প্রদ াজু িদহ।  

ববিামূদল্য 

 

 

উভয় সেদশর সম্মত 

স র সূিীর আদলাদক 

102.  বাাংলাদেশ-জাপাি ববদ্যুৎ খাত স ৌি 

সহদ াবগতা সাংক্রান্ত Energy 
Working Group সাংক্রান্ত 

কা মক্রম। 

সভার এদজন্ডা/Issue িাকা 

সাদপদে সভার তাবরখ বিধ মারণ 

ও কর্তমপদের বসদ্ধান্ত অনু ায়ী 

সভা আদয়াজি। 

প্রদ াজু িদহ।  

ববিামূদল্য 

 

১০-১৫ কা মবেবস 

103.  আঞ্চবলক/উপ-আঞ্চবলক 

সহদ াবগতা সাংক্রান্ত কা মক্রম। 
 

 

প্রধািমন্ত্রীর কা মালয় হদত 

িাবহত প্রবতদবেদির এদজন্ডার 

বসদ্ধান্ত অনুসাদর প্রবতদবেি 

সপ্ররণ।  

প্রদ াজু িদহ।  

ববিামূদল্য ০৩-০৫ (বতি-পাঁি) 

কা মবেবস 

104.  ভারত এবাং প্রবতদবশী সেশ 

সমূদহর সাদি cross-border 

Power trading 
(import)/ববদ্যুৎ সরবরাহ 

সম্পবকমত কা মক্রম। 

সাংবিষ্ট সেদশর প্রবতষ্ঠাি কর্তমক 

আদবেি প্রাবির পবরদপ্রবেদত 

কর্তমপদের অনুদমােি 

সাদপদে কা মক্রম গ্রহণ। 

 

প্রদ াজু িদহ।  

 

ববিামূদল্য 

 

০৩-০৫ (বতি-পাঁি) 

কা মবেবস 

105.  South Asian Association 
for Regional Cooperation 

িাবহত প্রবতদবেদির প্রকৃবত 

অনু ায়ী তথ্য সপ্ররণ, সভায় 

প্রদ াজু িদহ।  
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(SAARC), Bay of Bengal 
Initiative for Multi-
Sectoral Technical and 
Economic Cooperation 
(BIMSTEC), South Asia 
Subregional Economic 
Cooperation (SASEC) 
সাংক্রান্ত কা মক্রম। 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র কম মকতমা 

মদিািয়ি এবাং অাংশগ্রহদণর 

লদেু প্রদয়াজিীয় Papers 

প্রস্তুত। 

 

ববিামূদল্য 

 

০৩-০৫ (বতি-পাঁি) 

কা মবেবস 

106.  Guarantee স্বাের, 

Acknowledgement করা। 

বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ি সবার্ ম 

কর্তমক সপ্রবরত প্রদয়াজিীয় 

কাগজ পত্র  ািাই কদর 

কর্তমপদের অনুদমােি 

সাদপদে Guarantee 

স্বাের ও  

Acknowledgement এর 
জন্য কম মকতমা মদিািয়ি। 

 

প্রদ াজু িদহ। 

 

 

 

ববিামূদল্য 

 

 

০৩-০৫ (বতি-পাঁি) 

কা মবেবস 

 

107.  ববশ্ব জলবায়ু সদম্মলি (COP) পবরদবশ, বি ও জলবায়ু 

পবরবতমি মন্ত্রণালয় এবাং 

পররাি মন্ত্রণালয় হদত িাবহত 

তদথ্যর প্রকৃবত অনু ায়ী ববদ্যুৎ 

ববভাগ হদত ইিপুট প্রোি করা 

হয়। 

 

প্রদ াজু িদহ। 

 

 

 

        

ববিামূদল্য 

 

 

০৩-০৫ (বতি-পাঁি) 

কা মবেবস 

108.  নবায়নয াগ্য জ্বালানন খাযে 

বাাংলাযেশ-ভারে নবদ্যুৎ 

খাদত স ৌি সহদ াবগতা 

সাংক্রান্ত Joint Working 

Group (JWG) সম্পবকমত 

কা মক্রম।  

উভয় সেদশর সম্মত স রসূিীর 

আদলাদক  াবতীয় স াগাদ াগ 

সম্পােি, সভায় অাংশগ্রহণ 

সশদষ সার-সাংদেপ মািিীয় 

প্রধািমন্ত্রী বরাবর সপ্ররণ।  

প্রদ াজু িদহ। 

 

ববিামূদল্য উভয় সেদশর সম্মত 

স রসূিীর আদলাদক 

109.  UNESCO World Heritage 
Committee এর অধিবেশবে 

সুন্দরেে ধেষবে ধেদ্যুৎ ববভাগ 

সাংবিষ্ট গৃহীত বসদ্ধান্তসমূদহর 

বাস্তবায়ি সম্পবকমত। 

পবরদবশ, বি ও জলবায়ু 

পবরবতমি মন্ত্রণালয় এবাং 

পররাি মন্ত্রণালয় হদত িাবহত 

তদথ্যর প্রকৃবত অনু ায়ী ববদ্যুৎ 

ববভাগ হদত ইিপুট প্রোি করা 

হয়। 

প্রদ াজু িদহ। 

 

ববিামূদল্য ০৫-০৭ (পাঁি-সাত) 

কা মবেবস 

110.  বাাংলাদেশ জ্বালাবি ও ববদ্যুৎ 

গদবষণা কাউবন্সল এর জিবল 

(ক) মন্ত্রণালয়/ববভাগ কর্তমক  

ববদ্যমাি বববধ ববধাি 

(ক) সাংবিষ্ট েির প্রধাি কর্তমক স্বােবরত প্রস্তাদবর কবপ; ববিামূদল্য ২৫ (পঁবিশ) কা মবেবস সরজহনা আকিার 
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সৃজি সাংক্রান্ত সপ্রবরত প্রস্তাদব 

সুপাবরশ প্রোি। 

অনুসরণপূব মক জিপ্রশাসি 

মন্ত্রণালয় ও অি ম ববভাদগর 

সম্মবত গ্রহদণর জন্য  প্রস্তাব 

সপ্ররণ। 

(খ) প্রশাসবিক উন্নয়ি 

সাংক্রান্ত বসদ্ধান্ত 

ববইবপআরবসদক   পত্র/ ই-

সমইদলর মােদম জাবিদয় 

সেয়া হয়।  

(খ) জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় ও অি ম ববভাগ হদত পে সৃজদির 

সম্মবত ও সবতি সেল বিধ মারণ; 

(গ) অনুদমাবেত অগ মাদিাগ্রাম 

( ) প্রস্তাববত পদের কা মবববরণ; এবাং পে সৃজদির  দল 

জিবল কাঠাদমাদত এর প্রভাব সম্পবকমত প্রবতদবেি; 

(ঙ) শুন্য পদের বববরণী (অনুদমাবেত পদের সাংখ্যা, 

কম মরত পদের সাংখ্যা, শুন্য পদের সাংখ্যা, পে শুন্য িাকার 

কারণ উদল্লখসহ) 

প্রাবিস্থািাঃ প্রশাসি-১ অবধশাখা 

উপসবিব (প্রশাসি-১ 

অবধশাখা) 

স াি: ৯৫১৩৩৬৪ 

ই-দমইল: 

dsadmin@pd.gov.bd 

111.  (ক) বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ি 

সবাদর্ মর সিয়ারম্যাি ও 

সেস্যগদণর  বিদয়াগ 

 

পত্র স াগাদ াগ, ইদমইল, ই-

িবি, সটবলদ াবিক বাতমা  

বাববউদবা হদত প্রাি আদবেি, প্রস্তাববত পে স্থায়ীকরদণর , 

আদেদশর কবপ, পে সৃবের মঞ্জুরীপত্র, অনুদমাবেত 

অগ মাদিাগ্রাম, ববগত ৫ বছদরর এবসআর এর সার সাংদেপ, 

স্থায়ী ঠিকািা ও জীবি বৃত্তান্ত, ববভাগীয় মামলা ও দ্যিীবত 

সাংক্রান্ত প্রবতদবেি, ববভাগীয় প্রবশেণ ও পরীোর 

 লা ল, বিদয়াগ বববধর কবপ, ব র্ার পদে সগ্রদর্শদির 

তাবলকা, পূব মবতী পদে স াগোি পত্র, আোলত অবমািিা 

সাংক্রান্ত প্রতুয়িপত্র, একটি শুন্য পদের ববপরীদত কমপদে 

০৫ জদির িাম প্রস্তাব িা িাকদল তার ব্যাখ্যা। 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা।   

ববিামূদল্য ২০ (ববশ) কা মবেবস 

অরুি কুমার মন্ডল 

উপেতচব 

(প্রশােন-২ শাখা) 

স ানঃ ৯৫৬৮০৫সমইলঃ 

admin-2@pd.gov.bd 

112.  বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ি সবাদর্ মর 

সিয়ারম্যাি ও সেস্যগদণর  

বপআরএল অনুদমােি 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবার অগ্রায়িপত্র, সাংবিষ্ট কম মকতমার  আদবেি, 

ছুটির বহসাব, এস এস বস সিদের কবপ, সশষ কম মস্থাদির 

বিদয়াগকৃত পদের প্রজ্ঞাপি 

প্রাবিবস্থাি- বাববউদবা/সাংবিষ্ট কম মকতমা। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কা মবেবস 

113.  বাববউদবা/দের্ার কম মকতমাগদণর 

িাদম সটবলদ াি বরাে, খাত 

পবরবতমি, ব্যবিগতকরণ 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা/দের্া হদত প্রাি অগ্রায়ণপত্র। 

সাংবিষ্ট কম মকতমার আদবেি 

সরকাবর সটবলদ াি সসলুলার,  ুাক্স ও ইন্টারদিট  

িীবতমালা, ২০১৮ অনু ায়ী পূরণকৃত ছক-৪, ৫ ও ৬ 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা/দের্া 

www.mopa.gov.bd 

ববিামূদল্য ০২ (দ্যই) কা মবেবস 

114.  বাববউদবার কম মকতমাগদণর বলদয়ি 

মঞ্জুর। 

 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা হদত প্রাি অগ্রায়ণপত্র, সাংবিষ্ট কম মকতমার 

বলদয়দির আদবেি, জীবি বৃত্তান্ত, প্রাবতষ্ঠাবিক 

বিদয়াগপদত্রর অনুবলবপ, সবতি সাংক্রান্ত প্রবতদবেি, 

অবিকারিামা, িাোবব সিেপত্র, িাকুবর স্থায়ীকরদণর 

আদেশ, সাবভ মস অ ার সলটার অদিিটিদকশি, বাববউদবার 

িাকুবর বববধমালায় বলদয়ি সাংক্রান্ত বববধ 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কা মবেবস 

mailto:dsadmin@pd.gov.bd
http://www.mopa.gov.bd/


26 

 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা, সাংবিষ্ট কম মকতমা 

115.  বাববউদবার কম মকতমাগদণর  সপ্রষণ 

মঞ্জুর। 

 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবার অগ্রায়ণপত্র, সাংবিষ্ট কম মকতমার আদবেি 

সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাি হদত আধা সরকাবর পত্র/িাবহো 

পত্র/প্রস্তাবপত্র 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা, সাংবিষ্ট কম মকতমা। 

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কা মবেবস 

116.  বাববউদবার কম মকতমাগদণর  

চুবিবভবত্তক বিদয়াগ   

 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা হদত প্রাি অগ্রায়ণপত্র। 

সাংবিষ্ট কম মকতমার জীবি বৃত্তান্তসহ িাকুবর বববরণী 

বাববউদবার রািপবতর আদেশ িাং ৫৯/১৯৭২ এর ৪(১) 

অনুদেদের কবপ, জাতীয় সবতি সেদলর কবপ, সিয়ারম্যাি 

বহদসদব বিদয়াদগর প্রজ্ঞাপি, এস এস বস সিদের কবপ, 

বপ আর এল মঞ্জুদরর প্রজ্ঞাপি 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা, সাংবিষ্ট কম মকতমা, ববদ্যুৎ ববভাগ। 

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কা মবেবস 

117.  বাববউদবার বববভন্ন ববদ্যুৎ সকন্দ্র ও 

স্থাপিার জিবদলর (ক) সসট আপ 

অনুদমােি 

(খ) সময়াে বৃবদ্ধকরণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা হদত প্রাি আদবেি। 

(ক) জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় ও অি ম ববভাদগর রািায়ত্ব 

প্রবতষ্ঠাি অনুববভাদগর পে সৃজদির সিকবলে অনু ায়ী 

প্রস্তাব 

(খ) বাববউদবা হদত সময়াে বৃবদ্ধরকরদণর প্রস্তাব 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা। 

ববিামূদল্য ১৫ (পদির)     

কা মবেবস 

 

118.  বাববউদবা/দের্ার কম মকতমাদের 

ববহাঃ বাাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর 
 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা/দের্া হদত প্রাি আদবেি। 

ববহাঃ বাাংলাদেশ ছুটির ছক সমাতাদবক আদবেি 

স াষণা পত্র (ববগত বছদরর ভ্রমদণর তথ্য সাংক্রান্ত) 

বিবকৎসা পত্র (প্রদ াজু সেদত্র), ভ্রমি ব্যয় বববরিী, ভ্রমি 

সূবি, অবজমত ছুটির বহসাব বববরিী  রম-০৫ 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা/দের্া, সাংবিষ্ট কম মকতমা, ববদ্যুৎ 

ববভাগ। 

ববিামূদল্য ০৩(বতি) কা মবেবস 

119.  বাববউদবার কম মকতমাদের বশো 

ছুটি মঞ্জুর  

 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা হদত প্রাি অগ্রায়ণপত্র, সাংবিষ্ট কম মকতমার বশো 

ছুটির আদবেি পত্র, প্রাবতষ্ঠাবিক অ ার সলটার, 

বাববউদবার িাকুবর বববধর ধারা, িাকুবর স্থায়ীকরদণর 

আদেদশর কবপ,অবিকারিামা 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা, সাংবিষ্ট কম মকতমা। 

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কা মবেবস 

120.  বাববউদবা/দের্ার কম মকতমাদের  

(সেস্য/সবিব) োবন্ত ববদিােি ছুটি 

মঞ্জুর  

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা/দের্ার অগ্রায়ণপত্র, সাংবিষ্ট কম মকতমা, োবন্ত 

ববদিােি ছুটি প্রাবির আদবেি, অবজমত ছুটির বহসাব 

বববরণী, প্রাবতষ্ঠাবিক সুপাবরশ পত্র। 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা, সাংবিষ্ট কম মকতমা। 

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কা মবেবস 
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121.  বাববউদবা/দের্ার শূণ্য পদে 

বিদয়াদগর ছাড়পত্র প্রোি 

  

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা/দের্া হদত প্রাি আদবেি 

সসট-আপভূি পদের বববরণী 

পে বববাজদির অব স আদেদশর কবপ 

শূণ্য পদের তথ্য বববরণী 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কা মবেবস 

122.   বাববউদবার পুরোর/ 

 বতরোর বেম কা মকর 

 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবার আদবেিপত্র।, বাববউদবার প্রাপ্পতার বভবত্তদত 

প্রাবতষ্ঠাবিক প্রস্তাব সপ্ররণ, অি ম ববভাদগর অনুদমােি পত্র 

অি ম ববভাদগর ১১-০৮-২০১১ তাবরদখর ৪৪৪ স্মারদকর , 

ব স আদেদশর কবপ, পুরোর/শাবস্ত বেম এর কবপ 

সবার্ ম সভার কা মবববরণী 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা। 

ববিামূদল্য ১০(েশ) কা মবেবস 

123.  বাববউদবা/দের্ার 

কম মকতমা/কম মিারীদের সন্মাবি 

ভাতা প্রোি 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

ববউদবা/দের্ার কম মকতমা/কম মিারীদের সন্মাবি ভাতা 

প্রাপ্যতার প্রস্তাবপত্র 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা/দসড্রা। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কা মবেবস 

124.  বাববউদবা/দের্ার পদোন্নবত 

কবমটিদত প্রবতবিবধ মদিািয়ি 

 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা/দের্ার পদোন্নবত কবমটিদত প্রবতবিবধ 

মদিািয়দির আদবেি পত্র। 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা/দসড্রা। 

ববিামূদল্য ০২ (দ্যই) কা মবেবস 

125.  বাববউদবা/দের্ার 

কম মকতমা/কম মিারীদের মুবিদ াদ্ধা 

সিে  ািাই  

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা/দের্া হদত প্রাি আদবেি পত্র 

ছক সমাতাদবক তথ্য  রম, মুবিদ াদ্ধা সিে, এস এস বস 

সাটি মব দকদটর কবপ ( বে িাদক), জাতীয় পবরিয় পত্র, 

ভারতীয় তাবলকা, লাল মুবিবাতমা, সগদজদটর কবপ 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা/দের্া, সাংবিষ্ট কম মকতমা। 

ববিামূদল্য ১০ (েশ) কা মবেবস 

126.  বাববউদবার জুবর্বশয়াল    

ম্যাবজদিট পোয়ি  

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

 সাংবিষ্ট কম মকতমার আদবেি। 

আইি মন্ত্রণালয় হদত প্রাি প্রজ্ঞাপি 

 প্রাবিস্থাি- আইিও ববিার ববভাগ।  

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কা মবেবস 

127.  বাববউদবা/দের্ার জবম জমা এবাং 

ভবি বিম মাি  সাংক্রান্ত প্রশাসবিক 

অনুদমােি 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা/দের্া হদত প্রাি আদবেি। 

বাববউদবা/দের্ার প্রস্তাব সমাতাদবক জবম জমা ক্রয়-ববক্রয় 

এবাং ভবি বিম মাি সাংক্রান্ত প্রশাসবিক অনুদমােদির 

কাগজপত্রাবে, েবললাবে, পি মা, িামজাবরপত্র, হালিাগাে 

ভূবম উন্নয়ি কদরর রবশে 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কা মবেবস 
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প্রাবিস্থাি- বাববউদবা/দসড্রা। 

128.  বাববউদবা/দের্ার 

কম মকতমা/কম মািারীদের পদোন্নবত 

সাংক্রান্ত দ্যিীবতর ছাড়পত্র  

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা/দের্া হদত প্রাি আদবেি। 

 কম মকতমাদের তাবলকা 

 িাকুবর বববরণী  

জিপ্রশাসি মন্ত্রণালদয়র ৩১-০৭-২০০৭ তাবরদখ ১০৩ িাং 

স্মারদকর পদত্র কবপ 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা। 

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কা মবেবস 

129.  সকবপআই (বিরাপত্তা) সাংক্রান্ত 

কা মাববলী 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবি হদত প্রাি আদবেি। 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূদহর িাবহো অনু ায়ী সভাপবত 

সকবপআইবর্বসদত প্রস্তাব সপ্ররণ 

প্রাবিস্থাি- স্ব-স্ব েির/সাংস্থা/দকাম্পাবি। 

ববিামূদল্য 

০৩ (বতি) কা মবেবস 

130.  বাববউদবা/দের্ার 

কম মাকতমা/কম মিারীদের ববরুদদ্ধ  

অবভদ াগ/প্রবত্রকায় প্রকাবশত 

অবভদ াগসমূহ তেন্ত ও 

বিম্পবত্তকরণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বববভন্ন েির/প্রবতষ্ঠাি/ব্যবি হদত প্রাি 

কম মাকতমা/কম মিারীদের ববরুদদ্ধ  অবভদ াগসমূহ 

প্রাবিস্থাি- www.grs.gov.bd 

    

ববিামূদল্য 

২০ (ববশ) কা মবেবস 

131.  বাববউদবার সকল সেণীর িাকুরীর 

সেদত্র এদসবন্সয়াল সাবভ মদসস 

(দসদকন্ড) অবর্ মন্যান্স, ১৯৫৮ 

প্রদ াজু করা সাংক্রান্ত স াষণার 

সময়াে বৃবদ্ধকরণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

বাববউদবা হদত প্রাি আদবেি। 

েম ও কম মসাংস্থাি মন্ত্রণালয় সিদক অনুদমােি পত্র  

বাববউদবার সকল সেণীর িাকুরীর সেদত্র এদসবন্সয়াল 

সাবভ মদসস (দসদকন্ড) অবর্ মন্যান্স ১৯৫৮ প্রদ াজু করা 

সাংক্রান্ত স াষণার সময়াে বৃবদ্ধ সাংক্রান্ত সুপাবরশ পত্র 

প্রাবিস্থাি- বাববউদবা। 

    

ববিামূদল্য 

০৩ (বতি)  কা মবেবস 

132.  সের্ার সিয়ারম্যাি, সেস্য, সবিব 

ও পবরিালকদের 

(ক) বিদয়াগ 

(খ) পোয়ি 

(গ)অবসরকালীি  অবমুিকরণ। 

 িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম সরকারী 

আদেশ জারী করা হয়। ই-

সমইল, ই-িবি ও পদত্রর 

মােদম জািাদিা হয়। 

সের্ার আদবেিকারী কম মকতমা হদত প্রাি আদবেি। 

(ক) সের্ার সিয়ারম্যাি, সেস্য, সবিব ও পবরিালকদের 

বিদয়াদগর সেদত্র জিপ্রশাসি মন্ত্রণালদয়র প্রজ্ঞাপি ও 

স াগোিপদত্রর আদবেি 

(খ) জিপ্রশাসি মন্ত্রণালদয়র প্রজ্ঞাপি ও সাংবিষ্ট কম মকতমার 

আদবেি পত্র। 

(গ) জিপ্রশাসি মন্ত্রণালদয়র প্রজ্ঞাপি ও সাংবিষ্ট কম মকতমার 

আদবেি পত্র 

প্রাবিস্থাি- জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয়, সাংবিষ্ট কম মকতমা।     

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কা মবেবস 

 

133.  তবদুযৎ তবভাজগ কম টরি 

কম টকিটা/কম টচারীজদর অভযন্তরীণ 

প্রতশেণ প্রদান 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

প্রজযােয নজহ বিনামূল্যে তবদুযৎ তবভাজগর 

প্রতশেণ পুতি অনুোজর 

তব.এম. রুহুল আতমন তরমন 

তেতনয়র েহকারী েতচব 

(প্রতশেণ) 

http://www.grs.gov.bd/
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িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

স ানঃ ০২-৯৫৪৫৯২৯ 

ই-সমইলঃ 

training@pd.gov.bd 134.  তবদুযৎ তবভাজগ কম টরি 

কম টকিটা/কম টচারীজদর তবতভন্ন 

প্রতশেজণ মজনানয়ন 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

প্রতশেজণর চাতহদা পে বিনামূল্যে ০৫ কায টতদবে 

135.  তবদুযৎ তবভাজগ কম টরি ১০-২০ 

সগ্রজডর কম টকিটা/কম টচারীজদর 

ঢাকার বাইজর েিীবনী প্রতশেণ 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

প্রতশেণ শাখা হজি মজনানয়জনর তভতত্তজি বিনামূল্যে প্রতি অথ টবছজর এক 

বার 

136.  প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর েিদরর 

সাাংগঠবিক কাঠাদমাদত িতুি পে 

সৃজি সাংক্রান্ত। 

 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

১) োংগঠতনক কাঠাজমাজি নতুন েনবল সৃেজনর তবষজয় 

প্রস্তাব। 

২) পদ সৃেন েংক্রান্ত েনপ্রশােন মন্ত্রণালজয়র তনি টাতরি 

সচক তলষ্ট। 

প্রাতপ্তস্থানঃ প্রিান তবদুযৎ পতরদশ টজকর দপ্তর 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস আইবিন পািভীন 

উপসবিি (সমন্বয়-২)  

ফ ান: ৪৭১২০৩০৮ 

coord-2@pd.gov.bd 

137.  প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর েিদরর 

সাাংগঠবিক কাঠাদমাদত সৃষ্ট 

পদের সময়াে সাংরেণ সাংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

১) সৃষ্ট পজদর সময়াদ েংরেজণর তবষজয় প্রস্তাব। 

২) সৃষ্ট পজদর প্রশােতনক তে.ও. কতপ। 

৩)েনপ্রশােন মন্ত্রণালয় ও অথ ট তবভাজগর েম্মতিপে। 

৪) পজদর সময়াদ েংরেজণ েনপ্রশােন মন্ত্রণালজয়র 

তনি টাতরি সচক তলষ্ট। 

প্রাতপ্তস্থানঃ প্রিান তবদুযৎ পতরদশ টজকর দপ্তর 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস 

138.  প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর েিদরর 

রাজস্বখাদত সৃষ্ট পে স্থায়ীকরণ 

সাংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

১) রাজস্বখাদত সৃষ্ট পে স্থায়ীকরদণর তবষজয় প্রস্তাব। 

২) সৃষ্ট পজদর প্রশােতনক তে.ও. কতপ। 

৩) পদ সৃেজনর েনপ্রশােন মন্ত্রণালয় ও অথ ট তবভাজগর 

েম্মতিপে। 

৪) পজদর সময়াদ েংরেজণ প্রশােতনক তে.ও. কতপ। 

৫) পে স্থায়ীকরদণ েনপ্রশােন মন্ত্রণালয় ও অথ ট তবভাজগর 

েম্মতিপে। 

৬) পদ স্থায়ীকরজণর েনপ্রশােন মন্ত্রণালজয়র তনি টাতরি 

সচক তলষ্ট। 

প্রাতপ্তস্থানঃ প্রিান তবদুযৎ পতরদশ টজকর দপ্তর 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কা মবেবস 

139.  প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর 

েিদরর শূন্য পে পূরদণর 

ছাড়পত্র প্রোি সাংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

১) শূন্য পে পূরদণর ছাড়পত্র প্রোি ববষদয় প্রস্তাব। 

২) শূন্য পে পূরদণর ছাড়পত্র প্রোি সাংক্রান্ত বিধ মাবরত  রম 

পূরদণর কবপ। 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত)  কম মবেবস  

mailto:coord-2@pd.gov.bd
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িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

৩) োংগঠতনক কাঠাজমার কতপ। 

৪) পদ পূরজণ সকান মামলা/আইনগি বািা সনই মজম ট দপ্তর 

প্রিাজনর প্রিযায়নপে। 
 

প্রাতপ্তস্থানঃ প্রিান তবদুযৎ পতরদশ টজকর দপ্তর 

140.  প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর 

েিদরর বিদয়াগবববধমালা 

প্রণয়ি / সাংদশাধি সাংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

১)বিদয়াগ বববধমালা প্রণয়ি / সাংদশাধি এর ববষদয় প্রস্তাব। 

২) প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর েিদরর জন্য প্রণীত বিদয়াগ 

বববধমালা / সাংদশাবধত বিদয়াগ বববধমালা। 

৩)ববদ্যমাি ও প্রস্তাববত বিদয়াগ বববধমালার তুলিামূলক 

বববরণী। 

৪) পে সৃজদি জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় ও অি ম ববভাদগর 

সম্মবতর কবপ। 

৫) সৃবজত পদের সবতিদেল ও স াগ্যতা বিধ মারণ সাংক্রান্ত অি ম 

ববভাদগর বাস্তবায়ি শাখার বজ.ও. এবাং পৃষ্ঠাাংবকত বজ.ও. এর 

কবপ। 

৬) োংগঠতনক কাঠাজমার কতপ। 
 

প্রাতপ্তস্থানঃ প্রিান তবদুযৎ পতরদশ টজকর দপ্তর 

ববিামূদল্য ১০ (েশ) কম মবেবস 

141.  প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর 

েিদরর কম মকতমাদের 

ববহ:বাাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর 

সাংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

১) প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর েিদরর কম মকতমাদের 

ববহ:বাাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুদরর সুপাবরশসহ প্রস্তাব। 

২) ববহ:বাাংলাদেশ ছুটির বিধ মাবরত ছক পূরণপূব মক 

বিয়ন্ত্রণকারী কম মকতমার সুপাবরশ সম্ববলত আদবেি। 

৩) ছুটি প্রাপ্যতার প্রতুয়িপত্র। 

৪) ভ্রমদণ ব্যয় বিব মাদহর জন্য আদয়র উৎস উদল্লখ সাংক্রান্ত 

কবপ। 

৫) ববগত ০১ (এক) বছদরর ভ্রমণ বববরণী। 
 

প্রাতপ্তস্থানঃ প্রিান তবদুযৎ পতরদশ টজকর দপ্তর 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কম মবেবস 

142.  প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর 

েিদরর ১ম ও ২য় সেবণ পদে 

জিবল বিদয়াগ সাংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

১) প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর েিদরর ১ম ও ২য় সেবণ পদে 

জিবল বিদয়াদগর ববষদয় প্রস্তাব। 

২) পূণ মাি বিদয়াগবববধমালার কবপ। 

৩) শূন্য পদ পূরজণ সকান মামলা/আইনগি বািা সনই মজম ট 

দপ্তর প্রিাজনর প্রিযায়নপে। 

৪) পূরণকৃি তরকুইতেশন  রম। 

৫) পূরণকৃত পেববন্যাস ছক। 

৬) শূন্য পদ পূরজণর ছাড়পে।  

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস  



31 

 

৭) নব সৃষ্ট পজদর সেজে েনপ্রশােন মন্ত্রণালজয় 

েম্মতিপজের কতপ। 
 

প্রাতপ্তস্থানঃ প্রিান তবদুযৎ পতরদশ টজকর দপ্তর 

143.  প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর 

েিদরর ১ম ও ২য় সেবণর 

কম মকতমাদের পদোন্নবত 

সাংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

১) প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর েিদরর কম মকতমাদের 

পদোন্নবতর ববষদয় প্রস্তাব। 

২) পূণ মাি বিদয়াগবববধমালার কবপ। 

৩) পূরণকৃত পেববন্যাস ছক। 

৪) ত ডার পদিারী সেযষ্ঠিার িাতলকা এবং সেযষ্ঠিার 

িাতলকা েম্পজকট প্রিযয়নপে। 

৫) প্রস্তাতবি প্রাথীজদর তবরুজর্দ্ সকান তবভাগীয় 

মামলা/স ৌেদারী মামলা/দুদজক মামলা সনই মজম ট 

প্রিযয়নপে। 

৬) পজদান্নতিজযাগ্য প্রাথীজদর ০৫ (পাঁচ) বৎেজরর  বাতষ টক 

সগাপনীয় প্রতিজবদন। 

৭) তপএেতের তনি টাতরি সচক তলষ্ট। 
 

প্রাতপ্তস্থানঃ প্রিান তবদুযৎ পতরদশ টজকর দপ্তর 

ববিামূদল্য ১০ (েশ) কম মবেবস 

144.  প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর 

েিদরর তবদুযৎ লাইজেতসং সবাড ট 

গঠন ও েদস্য তনজয়াগ প্রদান 

েংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

১) প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর েিদরর তবদুযৎ লাইজেতসং 

সবাড ট গঠন ও েদস্য তনজয়াগ প্রদাজনর তবষজয় প্রস্তাব। 

২) তবতভন্ন েংস্থার মজনানীি ব্যতিজদর নাম, পদতব ও 

সযাগ্যিা েম্পতকটি িথ্যাতদ। 

৩) তবগি তবদুযৎ লাইজেতসং সবাড ট গঠন েম্পতকটি পোতদ। 

 

প্রাতপ্তস্থানঃ প্রিান তবদুযৎ পতরদশ টজকর দপ্তর 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস 

145.  দবদুযতিক স্থাপনা পতরদশটন ও 

দবদুযতিক লাইজেজসর ত  

বৃতর্দ্করণ েংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

১) দবদুযতিক স্থাপনা পতরদশ টন ও দবদুযতিক লাইজেজসর ত  

বৃতর্দ্করণ প্রস্তাব। 

২) ত  বৃতর্দ্র েংক্রান্ত সযৌতিকিােহ িথ্যাতদ। 
 

প্রাতপ্তস্থানঃ প্রিান তবদুযৎ পতরদশ টজকর দপ্তর 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস 

146.  প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর 

েিদরর কমটকিটাজদর তপআরএল 

ও সপনশন মঞ্জুরকরণ েংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

১) প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর েির কর্তমক েংতেষ্ট 

কমটকিটার তপআরএল/অবের গ্রহজণর সুপাবরশসহ প্রস্তাব। 

২) েংতেষ্ট কমটকিটার তপআরএল/অবের গ্রহজণর 

আজবদনপে। 

৩) এতে অত ে কর্তটক ছুটির প্রাপ্যিার প্রিযয়নপে। 

৪) পূরণকৃি অবের গ্রহণ েংক্রান্ত তনি টাতরি  রম। 

৫) েংতেষ্ট কমটকিটার অতডর্ আপতত্ত/বজকয়া পাওনা েংক্রান্ত 

প্রিযয়নপে।  

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কম মবেবস  
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প্রাতপ্তস্থানঃ প্রিান তবদুযৎ পতরদশ টজকর দপ্তর 

147.  প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর 

েিদরর প্রাবধকারপ্রাি 

কমটকিটাজদর সর্তলজ ান 

অনুজমাদন প্রদান েংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

১) প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর েিদরর প্রাবধকারপ্রাি 

কমটকিটাজদর সর্তলজ ান অনুজমাদজনর তবষজয় প্রস্তাব। 

২) েংতেষ্ট কমটকিটার তনি টাতরি ছজক আজবদনপে। 

৩) েরকাতর সর্তলজ ান, সেলুলার,  যাক্স ও ইন্টারজনর্ 

নীতিমালা, ২০১৮ এর কতপ। 
 

প্রাতপ্তস্থানঃ প্রিান তবদুযৎ পতরদশ টজকর দপ্তর 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) কম মবেবস 

148.  সরকাবর ও স্বায়ত্ব-শাবসত 

সাংস্থার বিকট পাওিা বদকয়া 

ববদ্যুৎ ববল আোয় সাংক্রান্ত 

কা মাবলী। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূহ হজি েংতেষ্ট তবষজয় প্রাপ্ত প্রস্তাব। তবনামূজল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস 

149.  সসি সমৌসুম/গ্রীষ্ম সমৌসুম ও 

রমজাি মাদস বিরববেন্ন ববদ্যুৎ 

সরবরাহ সাংক্রান্ত কা মাবলী। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূহ হজি েংতেষ্ট তবষজয় প্রাপ্ত প্রস্তাব। তবনামূজল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস 

150.  কৃবষ বভবত্তক বশে ও সসি কাদ ম 

প্রেত্ত ২০% বরদবট (কৃবষ ভতুটতক) 

সাংক্রান্ত কা মাবলী। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূহ হজি েংতেষ্ট তবষজয় প্রাপ্ত প্রস্তাব। তবনামূজল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস  

151.  ববদ্যুৎ ব্যবস্থার বস্থবতশীলতা বজায় 

রাখা/ববদ্যুদতর উৎপােি, সঞ্চালি 

ও সরবাহ সাংক্রান্ত সভা আদয়াজি। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূহ হজি েংতেষ্ট তবষজয় প্রাপ্ত প্রস্তাব। তবনামূজল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস 

152.  ববদ্যুৎ সাংদ াগ সাংক্রান্ত বববভন্ন 

িীবতমালা প্রণয়ি। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূহ হজি েংতেষ্ট তবষজয় প্রাপ্ত প্রস্তাব। তবনামূজল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস 

153.  ববদ্যুবতক দূ মটিা/ববদ্যুৎ সাংদ াগ 

প্রোদির অবভদ াগ 

সম্পবকমত/ববতরণ 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূহ হজি েংতেষ্ট তবষজয় প্রাপ্ত প্রস্তাব। তবনামূজল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস 
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ববষয়ক/পবত্রকায় প্রকাবশত ববদ্যুৎ 

সম্পবকমত ববষয়াবে তেন্তসহ তা 

প্রবতদরাধ সাংক্রান্ত কা মাবলী। 

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

154.  বববভন্ন রািীয় অনুষ্ঠাদি/পাববলক 

পরীোয়/জাতীয় বেবস/ মািিীয় 

প্রধািমন্ত্রী আমবন্ত্রত বববভন্ন 

অনুষ্ঠাদি বিরববেন্ন ববদ্যুৎ 

সরবরাহ সাংক্রান্ত কা মাবলী। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূহ হজি েংতেষ্ট তবষজয় প্রাপ্ত প্রস্তাব। তবনামূজল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস 

155.  বিয়বমত আদয়র উৎসববহীি 

তাবলকাভুি মসবজে ও অন্যান্য 

ধমীয় উপসািালদয়র মাবসক ১০০ 

ইউবিট প মন্ত ববদ্যুৎ ববল মওকু  

সাংক্রান্ত কা মাবলী। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূহ হজি েংতেষ্ট তবষজয় প্রাপ্ত প্রস্তাব। তবনামূজল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস 

156.  শহীে মুবিদ াদ্ধা পবরবার ও যুদ্ধাহত 

মুবিদ াদ্ধা পবরবাদরর ব্যবহৃত ২০০ 

ইউবিট প মন্ত ববদ্যুৎ ববল মওকু  

সাংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূহ হজি েংতেষ্ট তবষজয় প্রাপ্ত প্রস্তাব। তবনামূজল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস 

157.  তবতভন্ন প্রাকৃতিক দুজয টাজগর কারজণ 

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূজহর 

েয়েতির পতরমাণ তনি টারণ 

েংক্রান্ত। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূহ হজি েংতেষ্ট তবষজয় প্রাপ্ত প্রস্তাব। তবনামূজল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস  

158.  বাাংলাদেশ বববিদয়াগ উন্নয়ি 

কর্তমপে (ববর্া)/ সবজা সাংক্রান্ত 

বববভন্ন কা মাবলী। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূহ হজি েংতেষ্ট তবষজয় প্রাপ্ত প্রস্তাব। তবনামূজল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস 

159.  ববদ্যুৎ ববতরণ 

সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূদহর 

সভৌগবলক সীমািা বিধ মারণ 

সাংক্রান্ত কা মাবলী। 

কর্তটপজের অনুমতি গ্রহণ 

োজপজে সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। ই-দমইল, ই-

িবি ও পদত্রর মােদম 

জািাদিা হয়। 

েংস্থা/সকাম্পাতনেমূহ হজি েংতেষ্ট তবষজয় প্রাপ্ত প্রস্তাব। তবনামূজল্য ০৭ (সাত) কম মবেবস 

160.  নবায়নজযাগ্য জ্বালাতন ব্যবহার 

ও সবেরকাতর তবতনজয়াজগ িথ্য 

প্রদানপূব টক েহজযাতগিা করা। 

সোলার কযালকুজলর্র তবদুযৎ 

তবভাজগর ওজয়বোইর্ এর 

মাধ্যজম 

১) ইউটিতলটির নাম 

২) খুচরা তবদুযৎ ট্যাতর  

৩) েম্ভাব্য ব্যবহারজযাগ্য রু র্প এতরয়া  

তবনামূজল্য িাৎেতনক েনাব মুহাম্মদ হােনাি 

সমাজশ টদ ভ ূঁইয়া 



34 

 

www.powerdivision.gov.bd ৪) অনুজমাতদি সলাড 

৫) মাতেক তবদুযৎ ব্যবহাজরর পতরমান 

তেতনয়র েহকারী েতচব 

(নবা. জ্বালাতন) 

স ানঃ ৯৫৪৬৬৯৪ 

sasre@pd.gov.bd 

161.  বায়ু তবদুযৎ েংক্রান্ত প্রকে প্রস্তাজবর 

অনুজমাদন প্রতক্রয়াকরণ। 

 

ই-দমইল এবাং পত্র স াগাদ াগ ক)  বায়ু তবদুযৎ েংক্রান্ত অযাতচি প্রস্তাব প্রতক্রয়াকরজণর লজেয 

আজবদনকারী কর্তটক তনম্নবতণ টি কাগে পে দাতখল করজি হজব; 

০১. প্রকজের েম্ভাব্যিা েমীো প্রতিজবদন 

০২. োইজর্র েতমর সেণী ও মাতলকানা েংক্রান্ত কাগেপে 

০৩.আজবদনকারী সকাম্পাতনর Joint Venture 

Agreement অথবা  Consortium 

Agreement এর কতপ 

০৪. সবাড ট সরজুজলশন এর কতপ 

০৫. Certificate of Incorporation 

০৬.  Articles of Association 

 ০৭. Memorandum of Association 

০৮.  গি ৩ অথ টবছজরর েন্য সকাম্পাতনর Certified 

Audited Balance Sheet 

০৯. প্রকে বাস্তবায়জনর তবষজয় সকাম্পাতনর আতথ টক এবং 

কাতরগরী সযাগ্যিার েপজে প্রমাণক কাগেপে 

তবনামূল্য ১৫ তদন মুহাম্মে হাসিাত সমাদশ মে ভূ ূঁইয়া 

বসবিয়র সহকারী সবিব 

জ্বালাবি, েেতা ও সাংরেণ 

শাখা 

স ান: ৯৫৪৬৬৯৪ 
E-mail: 

eec@pd.gov.bd 
  

 

162.  

মেদময়াবে বাদজট কাঠাদমা 

প্রণয়ি ও হালিাগােকরণ। 

ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূহ 

সিদক প্রাি তথ্যাবে 

 ািাইপূব মক প্রবতদবেি 

সাংকলি/প্রণয়ি। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূহ সরবরাহ কদর িাদক। 

ববিামূদল্য অি ম ববভাগ কর্তমক 

বিধ মাবরত সময়সীমা 

(১৫-৩০) বেি। 

এস. এম. মাজহারুল ইসলাম 

উপসবিব (বাদজট) 

ববদ্যুৎ ববভাগ। 

সমাবাাঃ০১৮১৬৫০৯১০২ 

 

 

163.  

অনুন্নয়ি ব্যদয়র প্রাক্কলি ও 

প্রদেপণ প্রস্তুত 

ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূহ 

সিদক প্রাি তথ্যাবে 

 ািাইপূব মক প্রবতদবেি 

সাংকলি/প্রণয়ি। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূহ সরবরাহ কদর িাদক। 
ববিামূদল্য 

অি ম ববভাদগর পবরপত্র 

অনু ায়ী সময়সীমা 

বিধ মারণ করা আদছ। 

164.  বরােকৃত বাদজট আইবাস++ 

স টওয়ুাদর এবন্ট্র প্রোি, 

ববআইবপ প্রণয়ি, অি মছাদড়র এবন্ট্র 

প্রোি ও অনুদমােি এবাং 

প্রদয়াজি অনু ায়ী অি ম ববভাদগ 

অনুদমােদির জন্য সপ্ররণ। 

ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূহ 

ববআইবপ অনু ায়ী ১ম সিদক 

৪ি ম বকবস্তর অি মছাড় 

আইবাস++ স টওয়ুাদর 

এবন্ট্র প্রোিপূব মক অি ম 

ববভাগদক অববহত কদর। 

বাদজট অবধশাখা উি 

ববদ্যুৎ ববভাদগর সাংবিষ্ট উন্নয়ি অবধশাখাসমূহ 

সকাম্পাবিসমূদহর অনুকূদল বজও জাবর কদর। 

ববিামূদল্য বিয়বমত কা মক্রম। পত্র 

প্রাবির সাদি সাদি 

প্রদয়াজিীয় কা মক্রম 

গ্রহণ করা হয়। 

mailto:eec@pd.gov.bd
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তথ্যসমূদহর হার্ মকবপ অি ম 

ববভাদগ সপ্ররণ কদর। অি ম 

ছাদড়র সেদত্র ববদ্যুৎ 

ববভাদগর উন্নয়ি উইাং সিদক 

সকাম্পাবিসমূদহর অনুকূদল 

জাবরকৃত বজও পবরদপ্রবেদত 

যুগ্মসবিব (বাদজট) উপসবিব 

(বাদজট)-দক অি মছাড় 

অনুদমােদির জন্য বিদে মশিা 

প্রোি কদরি। তেদপ্রবেদত 

বজও  ািাইপূব মক অি মছাড় 

করা হয়। 

165.  পার রদমন্স অবর্ট ববষয়ক 

কা মাববল সম্পােি। 

ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

পাওয়ার সসল কর্তমক টাম মস 

অ  সর াদরন্স (ToR) 

বতবর করা হয়। সবিব 

মদহােদয়র বিদে মশিা অনু ায়ী 

ববদ্যুৎ ববভাদগর সকল উইাং 

প্রধাি টাম মস অ  সর াদরন্স 

(ToR) চূড়ান্ত কদরি। 

বপবপএ-২০০৬ এবাং 

বপবপআর-২০০৮ 

অনুসরণপূব মক পার রদমন্স 

অবর্ট সাংক্রান্ত কা মাববল 

সম্পােি করা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

পাওয়ার সসল সরবরাহ কদর িাদক। 

ববিামূদল্য অি মবছর বভবত্তক 

কা মক্রম সম্পন্ন করা 

হদয় িাদক। 

 

166.  বাদজট বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত 

বত্রমাবসক প্রবতদবেি ববএমবস 

সভায় উপস্থাপি ও অি ম ববভাগসহ 

অন্যান্য 

মন্ত্রণালয়/ববভাগ/েির/সাংস্থা/দকা

ম্পাবিসমূদহ সপ্ররণ। 

উন্নয়ি/অনুন্নয়ি বাদজদটর 

বত্রমাবসক বভবত্তদত ব্যয় 

বববরণী যুগ্মপ্রধাি 

(পবরকেিা), ববদ্যুৎ ববভাদগর 

আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূহ 

সিদক সাংগ্রহ কদর ববএমবস 

সভায় পাওয়ার পদয়দন্টর 

মােদম উপস্থাপি। 

যুগ্মপ্রধাি (পাবরকেিা), ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূহ সিদক প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

সাংগ্রহ করা হয়। 

ববিামূদল্য অি ম ববভাদগর বিদে মশিা 

অনু ায়ী (নত্রমাবসক 

বভবত্তদত)। 

 

167.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

সাংস্থাসমূদহর প্রদয়াজি অনু ায়ী  

ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

সাংস্থাসমূহ তাদের প্রদয়াজি 

ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি সাংস্থাসমূহ প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র সরবরাহ কদর। 

ববিামূদল্য প্রদয়াজি অনু ায়ী করা 

হদয় িাদক। 
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বাদজদট বরােকৃত অদি মর 

পুিাঃউপদ াজি, অবতবরি 

বরাদের প্রস্তাব পরীোপূব মক অি ম 

ববভাদগ সপ্ররণ। 

অনু ায়ী বাদজদট বরােকৃত 

অদি মর পুিাঃউপদ াজি, 

অবতবরি বরাদের প্রস্তাব 

বাদজট অবধশাখায় সপ্ররণ 

করদল প্রস্তাব পরীোপূব মক 

গুরুত্ব ববদবিিায় অি ম ববভাদগ 

সপ্ররণ করা হয়। 

168.  সাংদশাবধত বাদজট প্রণয়ি। অবতবরি বরাে ববষদয় 

ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

সাংস্থাসমূহ প্রস্তাব বাদজট 

অবধশাখায় সপ্ররণ করদল 

প্রস্তাব পরীোপূব মক সবিব 

মদহােয় কর্তমক অবতবরি 

বরাদের কারণসহ িাবহো 

উদল্লখপূব মক বর্.ও. পদত্রর 

মােদম সবিব, অি ম ববভাদগ 

সপ্ররণ করা হয়। 

ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি সাংস্থাসমূহ প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র সরবরাহ কদর। 

ববিামূদল্য ৪ মাস (বর্দসম্বর- মাি ম 

প মন্ত) 

169.  বাদজট ব্যবস্থাপিা কবমটি ও 

বাদজট ওয়াবকমাং গ্রুপদক সাবিববক 

সহায়তা প্রোি। 

সভার আহবাদির সময় 

অনু ায়ী বাদজট ব্যবস্থাপিা 

কবমটি ও বাদজট ওয়াবকমাং 

গ্রুপদক সাবিববক সহায়তা 

প্রোি। 

যুগ্মপ্রধাি (পবরকেিা), ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূহ প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র সাংগ্রহ 

করা হয়। 

ববিামূদল্য সভার আহ্বাদির সময় 

অনু ায়ী (৭-১০ বেি)। 

170.  Debt Service Liability 

(DSL) Payment সাংক্রান্ত 

তথ্যাবে সপ্ররণ 

ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূহ 

সিদক প্রাি তথ্যাবে 

 ািাইপূব মক প্রবতদবেি 

মাবসক সমন্বয় সভায় 

উপস্থাপি করা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূহ সরবরাহ কদর িাদক। 

ববিামূদল্য মাস বভবত্তক কা মক্রম 

গ্রহণ করা হয়। 

171.  রািীয় গ্যারাবন্ট সাংক্রান্ত তথ্যাবে 

সপ্ররণ 

ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূহ 

সিদক প্রাি তথ্যাবে 

 ািাইপূব মক প্রবতদবেি 

মাবসক সমন্বয় সভায় 

উপস্থাপি করা হয়। 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূহ সরবরাহ কদর িাদক। 

ববিামূদল্য মাস বভবত্তক কা মক্রম 

গ্রহণ করা হয়। 

সমাহাম্মাে বিশবত আদশক 

সহকারী প্রধাি 

পবরকেিা-৩ শাখা 

স াি-৯৫৫৮৮৬৭ 

ইদমইল-Planning-

3@pd.gov.bd 

172.  ববদ্যুৎ ববভাদগর অধীিস্ত 

বপবজবসবব,  আরবপবসএল এবাং 

যথাযথ কর্তটপে  কর্তমক 

অনুজমাদনক্রদম দাপ্ততরক 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সরকাবর খাদত উন্নয়ি প্রকে 

প্রণয়ি, প্রবক্রয়াকরণ, অনুদমােি ও সাংদশাধি সাংক্রান্ত  

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ৩০ কম মবেবস  
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বব-আর পাওয়ারদজি এর 

বর্বপবপ/আরবর্বপবপ/টিবপবপ 

অনুদমােি, সময়াে বৃবদ্ধ ও 

সাংদশাধি প্রবক্রয়াকরণ। 

সযাগাজযাগ, ই নতথ, ই-

সমইজলর মাধ্যজম 

 

পবরপদত্র উবল্লবখত বিধ মাবরত  রম্যাদট পূরণকৃত বর্বপবপ/ 

আরবর্বপবপ/ টিবপবপ ছক (প্রদয়াজিীয় সকল 

সাংদ াজিীসহ) 

প্রাবিস্থাি: পবরকেিা-৩ শাখা 

 

173.  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা AFD,  

EIB এবাং ভারতীয় (LoC) 

ঋণ এর সময়াে বৃবদ্ধর আদবেি 

যথাযথ কর্তটপে  কর্তমক 

অনুজমাদনক্রদম দাপ্ততরক 

সযাগাজযাগ, ই নতথ, ই-

সমইজলর মাধ্যজম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, 

ইআরবর্ বিধ মাবরত  রম 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম 

ববভাগ ও পবরকেিা-৩ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

174.  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা AFD,  

EIB এবাং ভারতীয় (LoC)  

ঋদণর আওতায় অি মছাদড়র জন্য 

িমুিা স্বাের ইআরবর্দত সপ্ররণ 

যথাযথ কর্তটপে  কর্তমক 

অনুজমাদনক্রদম দাপ্ততরক 

সযাগাজযাগ, ই নতথ, ই-

সমইজলর মাধ্যজম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, 

ইআরবর্/ উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা  বিধ মাবরত  রম 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম 

ববভাগ ও পবরকেিা-৩ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

175.  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা AFD,  

EIB এবাং ভারতীয় (LoC)  

ঋদণর উদ্বৃত্ত অি ম সমপ মণ 

যথাযথ কর্তটপে  কর্তমক 

অনুজমাদনক্রদম দাপ্ততরক 

সযাগাজযাগ, ই নতথ, ই-

সমইজলর মাধ্যজম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, 

ইআরবর্/ উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা  বিধ মাবরত  রম 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম 

ববভাগ ও পবরকেিা-৩ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

176.  ববদ্যুৎ ববভাদগর অধীিস্ত 

সর্সদকা, সেডা, ইতেতেতব এবাং 

তডতপতডতে এর 

বর্বপবপ/আরবর্বপবপ/টিবপবপ/আর

টিএতপতপ অনুদমােি, সময়াে বৃবদ্ধ 

ও সাংদশাধি প্রবক্রয়াকরণ। 

 িা ি কর্তমপে কর্তমক 

অনুদমােি ক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-

সমইদলর মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজ পত্র:  সরকাবর খাদত উন্নয়ি প্রকে 

প্রণয়ি, প্রবক্রয়াকরণ, অনুদমােি ও সাংদশাধি সাংক্রান্ত  

পবরপদত্র উবল্লবখত বিধ মাবরত  রম্যাদট পূরণকৃত 

বর্বপবপ/আরবর্বপবপ /আরটিএতপতপ ছক (প্রদয়াজিীয় 

সকল সাংদ াজিীসহ) 

প্রাবিস্থাি: পবরকেিা-৪ অতিশাখা 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ৩০ কম মবেবস  

 

মাকসুদা খন্দকার 

উপেতচব 

পতরকেনা-৪ অতিশাখা 

Planning-4@ pd. gov.bd 

177.  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা মধ্যপ্রাচয 

USAID এর অথ টায়ন েংক্রান্ত 

কায টক্রম।  

 িা ি কর্তমপে কর্তমক 

অনুদমােি ক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-

সমইদলর মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র: সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, 

ইআরবর্ বিধ মাবরত  রম 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম 

ববভাগ ও পবরকেিা-৪ অতিশাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

178.  সযৌথ কতমশন েংক্রান্ত কায টক্রম।  িা ি কর্তমপে কর্তমক 

অনুদমােি ক্রদম োিবরক 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র: সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, 

ইআরবর্/ উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা  বিধ মাবরত  রম 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 
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স াগাদ াগ, ই িবি, ই-

সমইদলর মােদম 

 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম 

ববভাগ ও পবরকেিা-৪ অতিশাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

179.  নবায়নজযাগ্য জ্বালাতনর কায টক্রম।  িা ি কর্তমপে কর্তমক 

অনুদমােি ক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-

সমইদলর মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র: সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, 

ইআরবর্/ উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা  বিধ মাবরত  রম 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম 

ববভাগ ও পবরকেিা-৪ অতিশাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

180.  প্রিানমন্ত্রীর কায টালজয়র োজথ 

পতরকেনা ও উন্নয়ন েংক্রান্ত 

কায টক্রম।  

 িা ি কর্তমপে কর্তমক 

অনুদমােি ক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-

সমইদলর মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র: সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, 

ইআরবর্/ উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা  বিধ মাবরত  রম 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম 

ববভাগ ও পবরকেিা-৪ অতিশাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

181.  উন্নয়ি সহদ াগী প্রকদের ঋণ 

চুবি/ সাববসবর্য়াবর সলাি 

এবগ্রদমন্ট স্বাের/ Aide 

Memoire সাংক্রান্ত 

কা মক্রম। 

 িা ি কর্তমপে কর্তমক 

অনুদমােি ক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-

সমইদলর মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা ও 

অি মনিবতক সম্পকম ববভাগ কর্তমক প্রণীত সাববসবর্য়াবর 

সলাি এবগ্রদমন্ট/ Aide Memoire 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম 

ববভাগ, অি ম ববভাগ ও পবরকেিা-৪ অতিশাখা, ববদ্যুৎ 

ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

182.  সর্সদকা, সেডা, ইতেতেতব এবাং 

তডতপতডতে এর উন্নয়ি 

প্রকেসমূদহর প্রশাসবিক 

অনুদমােি 

 িা ি কর্তমপে কর্তমক 

অনুদমােি ক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-

সমইদলর মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র: একদিক/পবরকেিা কবমশি-এর 

অনুদমােি পত্র 

প্রাবিস্থাি: পবরকেিা ববভাগ/পবরকেিা কবমশি/ 

পবরকেিা-৪ অতিশাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

183.  সর্সদকা, সেডা, ইতেতেতব এবাং 

তডতপতডতে এর  প্রকেসমূদহর 

আন্ত:খাত সমন্বয় এবাং আন্ত:প্রকে 

সমন্বয়। 

 িা ি কর্তমপে কর্তমক 

অনুদমােি ক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-

সমইদলর মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সরকাবর খাদত উন্নয়ি প্রকে 

প্রণয়ি, প্রবক্রয়াকরণ, অনুদমােি ও সাংদশাধি সাংক্রান্ত  

পবরপদত্র উবল্লবখত আন্ত:খাত সমন্বয় এবাং আন্ত:প্রকে 

সমন্বয় ছক (প্রদয়াজিীয় সকল সাংদ াজিীসহ) 

প্রাবিস্থাি:  পবরকেিা কবমশি, পবরকেিা-৪ অতিশাখা 

শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

184.  োাংলাবেশ পল্লী ধেদ্যুতােে বোর্ড  

(োপধেবো)-এর জেেল ধেবোগ 

সাংক্রান্ত ধেেডাচে কধিটিবত প্রধতধেধি 

বপ্ররণ।  

োপ্তধরক পত্র ব াগাব াগ/ 

ই-েধি/ই-বিইবলর িািুবি 

োপধেবো হবত জেেল ধেবোগ সাংক্রান্ত ধেেডাচে কধিটিবত 

প্রধতধেধি বপ্ররবণর অেুবরাি পত্র।  

(প্রাধপ্ত-োপধেবো হবত) 

ধেোিূবলু ০৭ কিডধেেবসর িবিু বিাোঃ কধের উধিে হাওলাোর 

সহকারী সধচে  

সিন্বে-৩ শাখা                 

ব ােোঃ ৪৭১২০৪৮২ 
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185.  োপধেবোর কিডচারীবের 

েধহোঃোাংলাবেশ অধজড ত ছুটি িঞু্জর 

সাংক্রান্ত ধেষোধে।  

োপ্তধরক পত্র ব াগাব াগ/ 

ই-েধি/ই-বিইবলর িািুবি 

১) োপধেবো হবত আবেেেকারীর আবেেে িঞু্জবরর 

অেুবরািপত্র।  

২) আবেেেকারীর ধেিডাধরত ছবক ধেেন্ত্রণকারী কিডকতড ার 

সুপাধরশ সম্বধলত আবেেেপত্র। 

৩) ছুটি প্রাপুতার প্রতুেেপত্র। 

৪) ভ্রিণ েুে ধেেডাবহর জেু আবের উৎস উবল্লখ।  

৫) ধেগত ০১ েছবরর ভ্রিণ ধেেরণী।  

(প্রাধপ্ত-োপধেবো হবত) 

ধেোিূবলু ০৭ কিডধেেবসর িবিু coord-3@pd.gov.bd 
 

186.  োপধেবোর সেসু পবে  চলধত 

োধেত্ব প্রোে সাংক্রান্ত ধেষোধে।  
োপ্তধরক পত্র ব াগাব াগ/ 

ই-েধি/ই-বিইবলর িািুবি 

১) োপধেবোর সেসু পবে চলধত োধেত্ব প্রোবের ধেধিত্ত 

বজুষ্ঠতি ধতে জে কিডকতড ার োবির প্রস্তাে বপ্ররণ।  

২) ধেভাগীে িািলা বেই িবিড প্রতুেেপত্র।  

৩) পল্লী ধেদ্যুতােে বোর্ড  আইে-২০১৩ এর কধপ। 

৪) কিডকতড াগবণর জীেে-েৃত্তান্ত। 

৫) শারীধরক উপ ুক্ততার ধচধকৎসা সেেপত্র। 

৬) কিডকতড াগবণর ধেগত ০৫ েছবরর এধসআর -এর সার-

সাংবেপ।  

(প্রাধপ্ত-োপধেবো হবত) 

 

ধেোিূবলু ১০ কিডধেেবসর িবিু 

187.  োপধেবোর সেসু পবে ধেবোগ প্রোে 

সাংক্রান্ত ধেষোধে। 
োপ্তধরক পত্র ব াগাব াগ/ 

ই-েধি/ই-বিইবলর িািুবি 

১) পে শুেুতার কারণ। 

২) ধেভাগীে িািলা  বেই িবিড প্রতুেে।  

৩) পল্লী ধেদ্যুতােে বোর্ড  আইে-২০১৩ এর কধপ। 

৪) কিডকতড াগবণর ধেগত ০৫ েছবরর এধসআবরর সার-সাংবেপ।  

০৫) কিডকতড াবের বজুষ্ঠতার তাধলকা।  

০৬) দ্যেীধত েিে কধিশবের প্রধতবেেে।  

০৭) প্রধশেণ ও ধেভাগীে পরীোর  লা ল।  

০৮) কুার্ার কবপাধজশে রুলস।   

০৯) এসএসধের জেু জেপ্রশাসে িন্ত্রণালে কতৃড ক ধেিডাধরত বচক 

ধলস্ট।  

(প্রাধপ্ত-োপধেবো হবত) 

ধেোিূবলু ৩০ কিডধেেবসর িবিু  

mailto:coord-@pd.gov.bd
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188.  োপধেবোর সেসুগবণর অেসর এোং 

অেসবরাত্তর ছুটি (ধপআরএল) ও 

ছুটি েগোেে িঞু্জর প্রসাংবগ।   

োপ্তধরক পত্র ব াগাব াগ/ 

ই-েধি/ই-বিইবলর িািুবি 

১) সাংধিষ্ট কিডকতড ার অেসবরর আবেেে;  

২) োপধেবোর অেুবরািপত্র; 

৩) ছুটি প্রাপুতার প্রতুেেপত্র;  

৪) সাংধিষ্ট কিডকতড ার অধর্ট আপধত্ত/েবকো পাওো িাকবল 

তার ধেেরণ।    

 (প্রাধপ্ত-োপধেবো হবত) 

 

ধেোিূবলু ০৭ কিডধেেবসর িবিু 

189.  োপধেবোর সাাংগঠধেক কাবঠাবিাবত 

সৃষ্ট ধেধভন্ন কুাটাগধরর পবের বিোে 

সাংরেণ সাংক্রান্ত 

োপ্তধরক পত্র ব াগাব াগ/ 

ই-েধি/ই-বিইবলর িািুবি 

১) পবের বিোে সাংরেবণর ধেধিত্ত োপধেবোর প্রস্তাে;  

২) পে সৃধষ্টর অধ স আবেশ; 

৩) জেপ্রশাসে িন্ত্রণালে ও অিড ধেভাবগর সম্মধতপত্র, 

৪) জেপ্রশাসে িন্ত্রণালবের ধেিডাধরত বচক ধলস্ট। 

 

(প্রাধপ্ত-োপধেবো হবত) 

ধেোিূবলু ৩০ কিডধেেবসর িবিু 

190.  োপধেবোর রাজস্বখাবত সৃষ্ট ধেধভন্ন 

কুাটাগধরর পে স্থােীকরণ  
োপ্তধরক পত্র ব াগাব াগ/ 

ই-েধি/ই-বিইবলর িািুবি 

১) পে স্থােীকরবণর ধেধিত্ত োপধেবোর প্রস্তাে; 

২) পে সৃধষ্টর অধ স আবেশ; 

৩) জেপ্রশাসে িন্ত্রণালে ও অিড ধেভাবগর সম্মধতপত্র; 

৪) োস্তোধেত ধেধভন্ন প্রকল্প বিবক চাকুধর ধেধি অেু ােী অিড 

ধেভাগ কতৃড ক পে রাজস্বখাবত স্থাোন্তরকরতোঃ আত্মীকরবণর 

আবেশ; 

৫) জেপ্রশাসে িন্ত্রণালবের ধেিডাধরত স্থােীকরবণর বচক 

ধলস্ট। 

(প্রাধপ্ত-োপধেবো হবত)  

ধেোিূবলু ৩০ কিডধেেবসর িবিু 

191.  োপধেবোর কিডকতড াবের 

োপ্তধরক/আোধসক বটধলব াে খাত 

পধরেতড ে/েুধক্তকরণ সাংক্রান্ত। 

োপ্তধরক পত্র ব াগাব াগ/ 

ই-েধি/ই-বিইবলর িািুবি 

(১) োপধেবো হবত বটধলব াে খাত পধরেতড বের প্রস্তাে; 

(২) সাংধিষ্ট কিডকতড ার ধেিডাধরত ছবক আবেেে;  

(৩) সাংধিষ্ট কিডকতড া কতৃড ক সরকাধর বটধলব াে, বসলুলার, 

 ুাক্স ও ইন্টারবেট েীধতিালা-২০১৮ এর অেুবেে-০৯(ঘ) 

ও অেুবেে-১৩(ক) অেু ােী  িাক্রবি ছক-৫ ও ছক ৬ 

 িা িভাবে পূরণপূেডক োধখল;  

(৪) বটধলব াে ধেবলর কধপ। 

(প্রাধপ্ত-োপধেবো হবত) 

ধেোিূবলু ০৭ কিডধেেবসর িবিু  
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192.  ক. ববদ্যুৎ ববভাদগর বববভন্ন প্রকার 

ববল, ভাউিার ইতুাবে  ািাইপূব মক 

বসএএ ও অব দস প্রোদির ববষদয় 

প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 

সরাসবর  প্রদ াজু িয় ধেোিূবলু প্রদ াজু িয় বব.এম.রুহুল আবমি বরমি 

বসবিয়র সহকারী সবিব ও 

বহসাবরেণ কম মকতমা 

(অবত:োবয়ত্ব) 

বহসাব শাখা 

স াি: ৯৫১৩৫০৮ 

ইদমইল: 

acct@pd.gov.bd 

 

193.  খ. ববদ্যুৎ ববভাদগর বববভন্ন প্রকার 

ববদলর সিক ইএ টি এবাং সরাসবর 

প্রোদির ববষদয় প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 

সরাসবর প্রদ াজু িয় ধেোিূবলু প্রদ াজু িয় 

194.  গ.ববদ্যুৎ ববভাদগর বববভন্ন প্রকার 

বাদজট এবাং পুি:বাদজট প্রণয়দির 

ববষদয় প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 

সরাসবর প্রদ াজু িয় ধেোিূবলু প্রদ াজু িয় 

195.  সাংস্থা/দকাম্পাবির বিকট হদত 

প্রাি তদথ্যর বভবত্তদত অবিষ্পন্ন 

অবর্ট আপবত্তর মাবসক 

প্রবতদবেি প্রস্তুতপূব মক 

প্রধািমন্ত্রীর কা মালদয় সপ্ররণ। 

 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবি হদত  

প্রাি তথ্যাবে  ািাই পূব মক 

কর্তমপদের অনুদমােিক্রদম 

তা র্াক/ই-দমইলদ াদগ 

সপ্ররণ। 

  েির/সাংস্থা/দকাম্পাবি হদত   ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কম মবেবস সমাাঃ মাহফুজার রহমাি 

সহকারী সবিব 

সমাবাাঃ ০১৭১৬১৩০৩২৯ 

e-mail: audit-

1@pd.gov.bd 

 

196.  েির/সাংস্থা/দকাম্পাবির বিকট 

হদত প্রাি অবর্ট আপবত্তর 

ব্রর্বশট জবাব ও  প্রদয়াজি 

অনু ায়ী তাগাো পত্র প্রোি । 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবি হদত  

প্রাি তথ্যাবে  ািাই পূব মক 

কর্তমপদের অনুদমােিক্রদম 

তা র্াক/ই-দমইলদ াদগ 

সপ্ররণ। 

 

  েির/সাংস্থা/দকাম্পাবি হদত   ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কম মবেবস 

197.  বত্র-পেীয় সভার তাবলকা প্রস্তুত েির/সাংস্থা/দকাম্পাবি হদত  

প্রস্তাব পাওয়ার পর 

কর্তমপদের অনুদমােিক্রদম 

সভার তাবলকা র্াক/ই-

সমইলদ াদগ সপ্ররণ।   

 

  েির/সাংস্থা/দকাম্পাবি হদত   ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কম মবেবস 

198.  অবিষ্পন্ন অবর্ট আপবত্তর ওপর  

বত্র-পেীয় সভা আহবাি।   

 

কর্তমপদের অনুদমােিক্রদম 

সভার সিাটিশ র্াক/ই-

সমইলদ াদগ সপ্ররণ।   

 

  েির/সাংস্থা/দকাম্পাবি হদত   ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কম মবেবস 

199.  বত্র-পেীয় অবর্ট সভা  লপ্রসু 

করার জন্য েির/ সাংস্থা/ 

সকাম্পাবিদক সহদ াবগতা প্রোি। 

- প্রদ ায্য িদহ ববিামূদল্য ০২(দ্যই) কম মবেবস 
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200.  বত্র-পেীয় অবর্ট সভার 

কা মবববরণী  ববদ্যুৎ ও 

জ্বালাবি/ াপার্ অবর্ট  

অবধেিদর সপ্ররণ। 

কর্তমপদের অনুদমােিক্রদম 

সভার কা মবববরণী র্াক/ই-

সমইলদ াদগ সপ্ররণ।   

 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবি হদত   ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কম মবেবস 

201.  বাাংলাদেশ জাতীয় সাংসে এর 

সরকাবর বহসাব সম্পবকমত স্থায়ী 

কবমটি কর্তমক আদয়াবজত সভায় 

ববদ্যুৎ ববভাদগর অবর্ট সাংবিষ্ট 

কাগজ পত্রাবেসহ ববদ্যুৎ ববভাদগর 

প্রবতবিবধদক সহদ াগীতা করা। 

কর্তমপদের অনুদমােিক্রদম 

সভার কা মবববরণী র্াক/ই-

সমইলদ াদগ সপ্ররণ।   

 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবি হদত   ববিামূদল্য ০৩ (বতি) কম মবেবস 

202.  েির/সাংস্থা/দকাম্পাবির সাদি          

বদ্ব-পেীয় সভা।  

 

কর্তমপদের অনুদমােিক্রদম 

সভা আহবাদির সিাটিশ 

র্াক/ই-দমইলদ াদগ সপ্ররণ।  

প্রদ াজু িদহ ববিামূদল্য ০২ (দ্যই) কম মবেবস 

203.  উর্ধ্মতি কর্তমপে কর্তমক প্রেত্ত 

অন্যান্য কাজ। 

উর্ধ্মতি কর্তমপদের বিদে মশিা 

অনু ায়ী বববভন্ন কা মক্রম 

সহায়তা প্রোি করা হয়। 

িাবহো সমাতাদবক উর্ধ্মতি কর্তমপে সরবরাহ কদর 

িাদকি। 

প্রদ াজু 

িদহ 

উর্ধ্মতি কর্তমপদের 

বিদে মশিা অনু ায়ী। 

204.  ববদ্যুৎ ববভাগ ও এর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/ 

সকাম্পাবিসমূদহর মামলা/রীট 

বপটিশি/আপীল/বলগ্যাল 

সিাটিশ/জাবেজ বর্মান্ড ইতুাবে 

ববষদয় প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ই-দমইল এবাং পত্র স াগাদ াগ প্রদ াজু িয় ধেোিূবলু ০৩ (বতি) কম মবেবস (বব. এম. রুহুল আবমি বরমি) 

বসবিয়র সহকারী সবিব 

স াি: ২২৩৩৫৪৪০৮ 

ইদমইল: 

rp@pd.gov.bd 

 

205.  বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগ কর্তমক 

প্রণীত আইি/বববধমালা/পবলবসর 

উপর মতামত প্রোি। 

ই-দমইল এবাং পত্র স াগাদ াগ প্রদ াজু িয় ধেোিূবলু ০৭ (সাত) বেি 

206.  ববদ্যুৎ ববভাহ ও ববদ্যুৎ ববভাদগর 

অধীিস্ত বাববউদবা, িওপাদজদকা, 

সিসদকা, প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর 

েির, ওদজাপাবর্দকা, পাওয়ার সসল, 

বববপএমআই এর 

বর্বপবপ/আরবর্বপবপ/টিবপবপ অনুদমােি, 

সময়াে বৃবদ্ধ ও সাংদশাধি প্রবক্রয়াকরণ। 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সরকাবর খাদত উন্নয়ি প্রকে প্রণয়ি, 

প্রবক্রয়াকরণ, অনুদমােি ও সাংদশাধি সাংক্রান্ত  পবরপদত্র উবল্লবখত 

বিধ মাবরত  রম্যাদট পূরণকৃত বর্বপবপ/ আরবর্বপবপ/ টিবপবপ ছক 

(প্রদয়াজিীয় সকল সাংদ াজিীসহ) 

প্রাবিস্থাি: পবরকেিা-১ শাখা 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ৩০ কম মবেবস  

 

সমাাঃ সমাস্ত া কামাল 

সহকারী প্রধাি 

পবরকেিা-১ শাখা 

স ািাঃ ০২-৯৫১৩৪১১ 

ইদমইল-Planning-

1@pd.gov.bd 

207.  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা World 

Bank, UN, UNDP, KfW, 

GIZ, Russian Cooperation, 

German Cooperation ঋণ এর 

সময়াে বৃবদ্ধর আদবেি 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, ইআরবর্ 

বিধ মাবরত  রম 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম ববভাগ ও 

পবরকেিা-১ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

208.  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা World 

Bank, UN, UNDP, KfW, 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, ইআরবর্/ উন্নয়ি 

সহদ াগী সাংস্থা  বিধ মাবরত  রম 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 
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GIZ, Russian Cooperation, 

German Cooperation  ঋদণর 

আওতায় অি মছাদড়র জন্য িমুিা স্বাের 

ইআরবর্দত সপ্ররণ 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম ববভাগ ও 

পবরকেিা-১ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

209.  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা World 

Bank, UN, UNDP, KfW, 

GIZ, Russian Cooperation, 

German Cooperation  ঋদণর 

উদৃ্বত্ত অি ম সমপ মণ 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, ইআরবর্/ উন্নয়ি 

সহদ াগী সাংস্থা  বিধ মাবরত  রম 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম ববভাগ ও 

পবরকেিা-১ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

210.  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থায় অি মছাদড়র 

আদবেি অনুদমােদির জন্য সপ্ররণ 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

সমইল 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, ইআরবর্/ উন্নয়ি 

সহদ াগী সাংস্থা  বিধ মাবরত  রম 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম ববভাগ ও 

পবরকেিা-১ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

211.  উন্নয়ি সহদ াগী প্রকদের ঋণ চুবি/ 

সাববসবর্য়াবর সলাি এবগ্রদমন্ট স্বাের/ 

Aide Memoire সাংক্রান্ত কা মক্রম। 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা ও অি মনিবতক সম্পকম 

ববভাগ কর্তমক প্রণীত সাববসবর্য়াবর সলাি এবগ্রদমন্ট/ Aide 

Memoire  

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম ববভাগ, অি ম 

ববভাগ ও পবরকেিা-১ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

 

212.  ববদ্যুৎ ববভাহ ও ববদ্যুৎ ববভাদগর 

অধীিস্ত বাববউদবা, িওপাদজদকা, 

সিসদকা, প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর 

েির, ওদজাপাবর্দকা, পাওয়ার সসল, 

বববপএমআই এর উন্নয়ি প্রকেসমূদহর 

প্রশাসবিক অনুদমােি 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  একদিক/পবরকেিা কবমশি-এর অনুদমােি 

পত্র 

প্রাবিস্থাি: পবরকেিা ববভাগ/পবরকেিা কবমশি/ পবরকেিা-১ শাখা, 

ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস   

213.  ববদ্যুৎ ববভাহ ও ববদ্যুৎ ববভাদগর 

অধীিস্ত বাববউদবা, িওপাদজদকা, 

সিসদকা, প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর 

েির, ওদজাপাবর্দকা, পাওয়ার সসল, 

বববপএমআই এর  প্রকেসমূদহর 

আন্ত:খাত সমন্বয় এবাং আন্ত:প্রকে 

সমন্বয়। 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সরকাবর খাদত উন্নয়ি প্রকে প্রণয়ি, 

প্রবক্রয়াকরণ, অনুদমােি ও সাংদশাধি সাংক্রান্ত  পবরপদত্র উবল্লবখত 

আন্ত:খাত সমন্বয় এবাং আন্ত:প্রকে সমন্বয় ছক (প্রদয়াজিীয় সকল 

সাংদ াজিীসহ) 

প্রাবিস্থাি:  পবরকেিা কবমশি, পবরকেিা-১ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস  

 

214.  ববদ্যুৎ ববভাদগর অধীিস্ত 

বসবপবজবসববএল, এবপএসবসএল এবাং 

বাপববদবা এর বর্বপবপ / আরবর্বপবপ / 

টিবপবপ অনুদমােি, সময়াে বৃবদ্ধ ও 

সাংদশাধি প্রবক্রয়াকরণ। 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সরকাবর খাদত উন্নয়ি প্রকে প্রণয়ি, 

প্রবক্রয়াকরণ, অনুদমােি ও সাংদশাধি সাংক্রান্ত  পবরপদত্র উবল্লবখত 

বিধ মাবরত  রম্যাদট পূরণকৃত বর্বপবপ/ আরবর্বপবপ/ টিবপবপ ছক 

(প্রদয়াজিীয় সকল সাংদ াজিীসহ) 

প্রাবিস্থাি: পবরকেিা-২ শাখা 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ৩০ কম মবেবস  

 

আবলয়া সমদহর 

উপসবিব 

পবরকেিা-২ শাখা 

স াি-৯৫৬৩৫৬৯                   

ইদমইল-Planning-

2@pd.gov.bd 

215.  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা জাইকা, এবর্বব, 

ইবর্বসএ , এআইআইবব এবাং িীিা ঋণ এর 

সময়াে বৃবদ্ধর আদবেি 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, ইআরবর্ 

বিধ মাবরত  রম 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম ববভাগ ও 

পবরকেিা-২ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 
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216.  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা জাইকা, এবর্বব, 

ইবর্বসএ , এআইআইবব এবাং িীিা  ঋদণর 

আওতায় অি মছাদড়র জন্য িমুিা স্বাের 

ইআরবর্দত সপ্ররণ 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, ইআরবর্/ উন্নয়ি 

সহদ াগী সাংস্থা  বিধ মাবরত  রম 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম ববভাগ ও 

পবরকেিা-২ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

217.  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা জাইকা, এবর্বব, 

ইবর্বসএ , এআইআইবব এবাং িীিা ঋদণর 

উদৃ্বত্ত অি ম সমপ মণ 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সাংস্থা/দকাম্পাবির আদবেি, ইআরবর্/ উন্নয়ি 

সহদ াগী সাংস্থা  বিধ মাবরত  রম 

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম ববভাগ ও 

পবরকেিা-২ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

218.  উন্নয়ি সহদ াগী প্রকদের ঋণ চুবি/ 

সাববসবর্য়াবর সলাি এবগ্রদমন্ট স্বাের/ 

Aide Memoire সাংক্রান্ত কা মক্রম। 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা ও অি মনিবতক সম্পকম 

ববভাগ কর্তমক প্রণীত সাববসবর্য়াবর সলাি এবগ্রদমন্ট/ Aide 

Memoire  

প্রাবিস্থাি: উন্নয়ি সহদ াগী সাংস্থা, অি মনিবতক সম্পকম ববভাগ, অি ম 

ববভাগ ও পবরকেিা-২ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস 

 

219.  বসবপবজবসববএল, এবপএসবসএল এবাং 

বাপববদবা এর উন্নয়ি প্রকেসমূদহর 

প্রশাসবিক অনুদমােি 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  একদিক/পবরকেিা কবমশি-এর অনুদমােি 

পত্র 

প্রাবিস্থাি: পবরকেিা ববভাগ/পবরকেিা কবমশি/ পবরকেিা-২ শাখা, 

ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস   

220.  বসবপবজবসববএল, এবপএসবসএল এবাং 

বাপববদবা এর  প্রকেসমূদহর আন্ত:খাত 

সমন্বয়। 

 িা ি কর্তমপে  কর্তমক 

অনুদমােিক্রদম োিবরক 

স াগাদ াগ, ই িবি, ই-সমইদলর 

মােদম 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র:  সরকাবর খাদত উন্নয়ি প্রকে প্রণয়ি, 

প্রবক্রয়াকরণ, অনুদমােি ও সাংদশাধি সাংক্রান্ত  পবরপদত্র উবল্লবখত 

আন্ত:খাত সমন্বয় এবাং আন্ত:প্রকে সমন্বয় ছক (প্রদয়াজিীয় সকল 

সাংদ াজিীসহ) 

প্রাবিস্থাি:  পবরকেিা কবমশি, পবরকেিা-২ শাখা, ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববিামূদল্য সদব মাচ্চ ১০ কম মবেবস  

 

 

২.৩)  অভুন্তরীণ সসবাাঃ 

ক্র. নং যসবার নাি যসবা প্রদান পদ্ধভত প্রল্যয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাভিস্থান যসবার মূে এবং 

পভরল্যশাধ পদ্ধভত 

যসবা প্রদাল্যনর 

সিয়সীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কি ভকতভা 

 (নাি, পদভব, য ান নম্বর ও ইল্যিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  ববদ্যুৎ ববভাদগর কম মকতমা/ কম মিারীদের োবন্ত ববদিােি 

ছুটি  

ছুটির বহসাবসহ আদবেি প্রাবির পর 

কর্তমপদের অনুদমােক্রদম সসবা 

প্রতুাশীদক পত্র মার ত/ই-দমইদল 

জাবিদয় সেয়া হয়।  

(ক) সাো কাগদজ আদবেি। 

(খ) প্রধাি বহসাব রেণ 

কম মকতমা/ বহসাব রেণ 

কম মকতমা কর্তমক প্রদ্ত্ত্ত বিধ মাবরত 

 রদম ছুটির বহসাব। 

প্রাবিস্থািাঃ বিধ মাবরত  রমসমূহ 

বহসাব রেণ কম মকতমার 

কা মালদয় পাওয়া  াদব। 

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) 

কা মবেবস 

সরজহনা আকিার 

উপসবিব (প্রশাসি-১ অবধশাখা) 

স াি: ৯৫১৩৩৬৪ 

dsadmin@pd.gov.bd 
 



45 

 

ক্র. নং যসবার নাি যসবা প্রদান পদ্ধভত প্রল্যয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাভিস্থান যসবার মূে এবং 

পভরল্যশাধ পদ্ধভত 

যসবা প্রদাল্যনর 

সিয়সীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কি ভকতভা 

 (নাি, পদভব, য ান নম্বর ও ইল্যিইল) 

2.  ববদ্যুৎ ববভাদগর কম মকতমা/ কম মিারীদের অবজমত ছুটি  ছুটির বহসাবসহ আদবেি প্রাবির পর 

কর্তমপদের অনুদমােক্রদম সসবা 

প্রতুাশীদক পত্র মার ত/ই-দমইদল 

জাবিদয় সেয়া হয়।  

(ক) সাো কাগদজ আদবেি। 

(খ) প্রধাি বহসাব রেণ 

কম মকতমা/ বহসাব রেণ 

কম মকতমা কর্তমক প্রদ্ত্ত্ত বিধ মাবরত 

 রদম ছুটির বহসাব। 

প্রাবিস্থািাঃ বিধ মাবরত  রমসমূহ 

বহসাব রেণ কম মকতমার 

কা মালদয় পাওয়া  াদব। 

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) 

কা মবেবস 

3.  ববদ্যুৎ ববভাদগর কম মকতমা/ কম মিারীদের সমবর্কুাল ছুটি ছুটির বহসাবসহ আদবেি প্রাবির পর 

কর্তমপদের অনুদমােক্রদম সসবা 

প্রতুাশীদক পত্র মার ত/ই-দমইদল 

জাবিদয় সেয়া হয়।  

(ক) সাো কাগদজ আদবেি। 

(খ) প্রধাি বহসাব রেণ 

কম মকতমা/ বহসাব রেণ 

কম মকতমা কর্তমক প্রদ্ত্ত্ত বিধ মাবরত 

 রদম ছুটির বহসাব 

প্রাবিস্থািাঃ বিধ মাবরত  রমসমূহ 

বহসাব রেণ কম মকতমার 

কা মালদয় পাওয়া  াদব। 

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) 

কা মবেবস 

4.  ববদ্যুৎ ববভাদগর কম মকতমা/ কম মিারীদের ববহাঃবাাংলাদেশ 

ছুটি 

পূদব মর ববহাঃবালাদেশ ছুটির 

বহসাবসহ সাো কাগদজ আদবেি 

প্রাবির পদর কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম  সসবা প্রতুাশীদক 

পত্র মার ত/ই-দমইদল জাবিদয় 

সেয়া হয়।  

(ক) সাো কাগদজ আদবেি। 

(খ) গত ১ বছদরর ভ্রমণ 

বববরণী। 

(গ) প্রধাি বহসাব রেণ 

কম মকতমা/ বহসাব রেণ 

কম মকতমা কর্তমক প্রদ্ত্ত্ত বিধ মাবরত 

 রদম ছুটির বহসাব 

প্রাবিস্থািাঃ বিধ মাবরত  রমসমূহ 

বহসাব রেণ কম মকতমার 

কা মালদয় পাওয়া  াদব। 

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) 

কা মবেবস 

5.  ববদ্যুৎ ববভাদগর কম মকতমা/ কম মিারীদের সবিবালদয় 

প্রদবশ পাদশর অগ্রায়ণ 

বিধ মাবরত  রদম আদবেি। সসবা 

প্রতুাশীদক পত্র মার ত/ ই-দমইদল 

জাবিদয় সেয়া হয়। 

বিধ মাবরত আদবেি  রম, ২ 

কবপ পাসদপাট ম সাইদজর ছবব 

এবাং এিআইবর্ (প্রদ াজু 

সেদত্র) 

প্রাবিস্থািাঃ বিধ মাবরত  রমসমূহ 

প্রশাসি-১ অবধশাখায় পাওয়া 

 াদব। 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) 

কা মবেবস 

6.  পাসদপাদট মর জন্য অিাপবত্ত পত্র প্রোি বিধ মাবরত NOC  রমসহ  

আদবেি প্রাবির পর কর্তমপদের 

(ক) সাো কাগদজ আদবেি। 

(খ) পুরণকৃত NOC  রম।  

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) 

কা মবেবস 
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ক্র. নং যসবার নাি যসবা প্রদান পদ্ধভত প্রল্যয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাভিস্থান যসবার মূে এবং 

পভরল্যশাধ পদ্ধভত 

যসবা প্রদাল্যনর 

সিয়সীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কি ভকতভা 

 (নাি, পদভব, য ান নম্বর ও ইল্যিইল) 

অনুদমােি গ্রহদণর পর 

আদবেিকারীদক পত্র মার ত/ই-

সমইদল জাবিদয় সেয়া হয়। 

প্রাবিস্থািাঃ বিধ মাবরত NOC 

 রম প্রশাসি-১ অবধশাখায় 

পাওয়া  াদব। 

7.  ববদ্যুৎ ববভাদগর কম মকতমা/কম মিাবরদের গৃহ 

বিম মাণ/দমাটর সাইদকল/ কবম্পউটার ক্রয় সরকাবর ঋণ 

মঞ্জুবর 

আদবেি প্রাবির পর সসবা 

প্রতুাশীদক পত্র মার ত/ ই-দমইদল 

জাবিদয় সেয়া হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেি 

(খ) বিধ মাবরত  রম, ৩০০/- 

টাকার িি-জুবর্বশয়াল েুাদম্প 

চুবিপত্র। 

প্রাবিস্থািাঃ বিধ মাবরত  রমসমূহ 

প্রশাসি-১ অবধশাখায় পাওয়া 

 াদব। 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) 

কা মবেবস 

 

 

 

8.  ববদ্যুৎ ববভাদগর কম মকতমা/ কম মিাবরদের ভববষ্য 

তহববদলর বহসাব সখালা, কতমিদ াগ্য ও অদ রৎদ াগ্য 

ঋণ এবাং অবসরপ্রািদের চূড়ান্ত উদত্তালি মঞ্জুর 

আদবেি প্রাবির পর সসবা 

প্রতুাশীদক পত্র মার ত/ ই-দমইদল 

জাবিদয় সেয়া হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেি। 

(খ) পুরণকৃত বিধ মারত  রম 

এবাং 

(গ) প্রধাি বহসাব রেণ 

কম মকতমা কর্তমক জমার বহসাদবর 

বিপ। প্রাবিস্থািাঃ বিধ মাবরত 

 রমসমূহ বহসাব শাখায় 

পাওয়া  াদব। 

ববিামূদল্য ০৫ (পাঁি) 

কা মবেবস 

9.  কম মকতমাদের ববদেশ ভ্রমণ ববল (অবগ্রম ববলসহ) প্রস্তুত 

ও োবখল 

োবখলকৃত ভ্রমণ ববল  ািাই-

বাছাইপূব মক বসএও অব দস সপ্ররণ।  

(ক) ভ্রমদণর প্রশাসবিক 

আদেদশর কবপ; 

(খ) ভ্রমদণর আবি মক আদেদশর 

কবপ এবাং  

(গ) জাতীয় পবরিয়পদত্রর 

 দটাকবপ 

ববিামূদল্য 

 

(প্রদ াজু 

সেদত্র 

সরবভবিউ 

েুাম্প) 

০৩ (বতি) 

কা মবেবস 

10.  কম মকতমাদের ববদেশ ভ্রমদণর গৃহীত অবগ্রদমর সমন্বয় ববল 

প্রস্তুত ও োবখল 

োবখলকৃত সমন্বয় ববল  ািাই-

বাছাইপূব মক বসএও অব দস সপ্ররণ।  

(ক) ভ্রমদণর প্রশাসবিক 

আদেদশর কবপ; 

(খ) ভ্রমদণর আবি মক আদেদশর 

কবপ; 

(গ) জাতীয় পবরিয়পদত্রর 

 দটাকবপ;  

( ) সবাবর্ মাং পাশ/পাসদপাদট মর 

 দটাকবপ এবাং  

(ঙ) ববমাি টিবকদটর 

 দটাকবপ। 

ববিামূদল্য 

 

(প্রদ াজু 

সেদত্র 

সরবভবিউ 

েুাম্প) 

০৭ (সাত) 

কা মবেবস 
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ক্র. নং যসবার নাি যসবা প্রদান পদ্ধভত প্রল্যয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাভিস্থান যসবার মূে এবং 

পভরল্যশাধ পদ্ধভত 

যসবা প্রদাল্যনর 

সিয়সীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কি ভকতভা 

 (নাি, পদভব, য ান নম্বর ও ইল্যিইল) 

11.  ববদ্যুৎ ববভাদগর কম মকতমা/ কম মিারীদের অবসরভাতা, 

আনুদতাবষক  ও পাবরবাবরক অবসরভাতা মঞ্জুবর প্রোি 

বিধ মাবরত  রদম োবখলকৃত 

আদবেিপত্র  ািাই-বাছাইপূব মক 

ঊর্ধ্মতি কর্তমপদের অনুদমােিক্রদম 

পত্র/ই-দমইদলর মােদম জাবিদয় 

সেয়া হয়।  

বিধ মাবরত আদবেি  রম এবাং 

ববদ্যুৎ ববভাদগর ওদয়বসাইদট 

প্রেবশ মত সিকবলদে উবল্লবখত 

কাগজপত্র। ববদ্যুৎ ববভাদগর 

প্রশাসি-১ অবধশাখায় পাওয়া 

 াদব।  

ববিামূদল্য ১৫ (পদির) 

কা মবেবস 

12.  ববদ্যুৎ ববভাদগর ২০-১০তম সগ্রদর্র কম মিারীদের মদে 

ববদ্যুৎ ববভাদগর সকাটাভুি এ.বব.বস সেবণর সরকাবর 

বাসা বরাে 

আদবেিপত্র  ািাই-বাছাইপূব মক 

বাসা বরাে কবমটির সভায় গৃহীত 

বসদ্ধান্ত এবাং কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম পত্র ও ই-দমইদলর 

মােদম বাসা বরাদের কবপ প্রোি 

করা হয়।  

(ক) সরকাবর আবাসি পবরেির 

কর্তমক বিধ মাবরত বাসা বরাদের 

 রম 'ক'এবাং স াষণাপত্র 

 রম। 

প্রাবিস্থািাঃ সরকাবর আবাসি 

পবরেিদরর ওদয়বসাইদট 

পাওয়া  াদব।  

ববিামূদল্য  ০৫ (পাঁি) 

কা মবেবস 

13.  সাধারণ ভববষ্য তহববল হদত কতমিদ াগ্য এবাং 

অদ রৎদ াগ্য উদত্তালি এবাং অবসরপ্রাি কম মকতমাগদণর 

সাধারণ ভববষ্য তহববদলর 'চুড়ান্ত' উদত্তালদির আদবেি 

মঞ্জুর।  

আদবেিপত্র প্রাবির পর কর্তমপদের 

অনুদমািক্রদম পত্র ও ই-দমইদল 

জাবিদয় সেয়া হয়।  

আদবেিপত্র প্রশাসি-১ 

অবখশাখায় পাওয়া  াদব। 

ববিামূদল্য ০৩ (বতি) 

কা মবেবস 

14.  আন্তজমাবতক ও আঞ্চবলক সাংস্থায় বাাংলাদেশ কর্তমক িাঁো 

প্রোি সাংক্রান্ত প্রস্তাব অনুদমােি 

বববভন্ন শাখা/অবধশাখা হদত প্রস্তাব 

প্রাবির পর  িা ি কর্তমপদের 

অনুদমােিক্রদম িাঁো প্রোদির জন্য 

বজও জাবরর মােদম 

বববভন্ন শাখা/অবধশাখা হদত 

িাঁো সপ্ররণ প্রস্তাব 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) 

কা মবেবস 

 

15.  িাকুবর স্থায়ীকরণ ও পদোন্নবত (িি-কুার্ার) আদবেি প্রাবির পর সাংবিষ্ট বিদয়াগ 

বববধমালা অনু ায়ী উপযুি 

কর্তমপদের অনুদমােিক্রদম 

সরকাবর আদেশ জাবর। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেিপত্র 

(খ)হালিাগাে বাবষ মক সগাপিীয় 

প্রবতদবেি ও িাকুবর সাংক্রান্ত 

ব্যবিগত তথ্য (পদোন্নবতর 

সেদত্র) 

প্রাতপ্তস্থানঃ প্রশােন-১ অতিশাখা 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) 

কা মবেবস 

16.  

বববভন্ন সেশিাবর/মদিাহারী দ্রব্যাবে সরবরাহ 

িাবহোপদত্রর পবরদপ্রবেদত 

মালামাল সোদর মজুত  িাকা 

সাদপদে সরবরাহ করা হয় 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমার সীল 

স্বােরসহ িাবহোপত্র 
ববিামূদল্য 

০১ (এক) 

কা মবেবস 

সমাাঃ সখারদশে আলম 

বসবিয়র সহকারী সবিব 

(প্রশাসি-৩ শাখা) 

স াি: ৯৫৭০০২৪ 

ই-দমইল: 

admin-3@pd.gov.bd 

17.  

কবম্পউটার ও আইবসটি সামবগ্র সরবরাহ 

িাবহোপদত্রর পবরদপ্রবেদত 

মালামাল সোদর মজুত  িাকা 

সাদপদে সরবরাহ করা হয় 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমার সীল 

স্বােরসহ িাবহোপত্র 

ববিামূদল্য ০১ (এক) 

কা মবেবস 

mailto:admin-3@pd.gov.bd


48 

 

ক্র. নং যসবার নাি যসবা প্রদান পদ্ধভত প্রল্যয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাভিস্থান যসবার মূে এবং 

পভরল্যশাধ পদ্ধভত 

যসবা প্রদাল্যনর 

সিয়সীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কি ভকতভা 

 (নাি, পদভব, য ান নম্বর ও ইল্যিইল) 

18.  

 াবণ মিারস সামবগ্র সরবরাহ 

িাবহোপদত্রর পবরদপ্রবেদত 

মালামাল সোদর মজুত  িাকা 

সাদপদে সরবরাহ করা হয় 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমার সীল 

স্বােরসহ িাবহোপত্র 

ববিামূদল্য ০১ (এক) 

কা মবেবস 

19.  

কবম্পউটার ও আইবসটি সামবগ্র সমরামত 
িাবহোপদত্রর সপ্রবেদত সমরামত 

কদর হস্তান্তর করা হয় 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমার সীল 

স্বােরসহ িাবহোপত্র 

ববিামূদল্য ০৪ (িার) 

কা মবেবস 

20.  

 াবণ মিারস সমরামত 
িাবহোপদত্রর সপ্রবেদত সমরামত 

কদর হস্তান্তর করা হয় 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমার সীল 

স্বােরসহ িাবহোপত্র 

ববিামূদল্য ০৪ (িার) 

কা মবেবস 

21.  কম মকতমগদণর সরকাবর োিবরক সটবলদ াি সাংদ াগ 

স্থাপি/স্থািান্তর/দটবলদ াি সসট বরাে 

আদবেিকাবরর আদবেি কর্তমপদের  

অনুদমােদি স্বাদপদে সসবা 

প্রতুাশীদক পত্র মার ত জাবিদয় 

সেয়া হয়। 

ক) সাো কাগদজ আদবেি 

খ) বিধ মাবরত  রম (ছক-১) 

পূরণ 

প্রাবিস্থািাঃ প্রশাসি-৩ শাখা 

ববিামূদল্য ১২ (বার) 

কা মবেবস 

22.  কম মকতমগদণর সরকাবর আবাবসক সটবলদ াি সাংদ াগ 

স্থাপি, স্থািান্তর ও বববেন্নকরণ 

আদবেিকাবরর আদবেি 

কর্তমপদের  অনুদমােদি স্বাদপদে 

সসবা প্রতুাশীদক পত্র মার ত 

জাবিদয় সেয়া হয়। 

ক) সাো কাগদজ আদবেি 

খ) বিধ মাবরত  রম (ছক-৪, 

ছক-৫) পূরণ 

প্রাবিস্থািাঃ প্রশাসি-৩ শাখা 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) 

কা মবেবস 

23.  সরকাবর আবাবসক সটবলদ াি িগোয়ি, ব্যবিগতকরণ 

ও খাত পবরবতমি 

আদবেিকাবরর আদবেি 

কর্তমপদের  অনুদমােদি স্বাদপদে 

সসবা প্রতুাশীদক পত্র মার ত 

জাবিদয় সেয়া হয়। 

ক) সাো কাগদজ আদবেি 

খ)আবাবসক সটবলদ াি 

ব্যবিগতকরণ 

িীবতমালা/২০১৮ এর ছক-৬ 

পূরণ 

গ) আবাবসক সটবলদ াি খাত 

পবরবতমি িীবতমালা/২০১৮ এর 

ছক-৫ পূরণ 

প্রাবিস্থািাঃ প্রশাসি-৩ শাখা 

ববিামূদল্য ০৭ (সাত) 

কা মবেবস 

24.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূদহর আইবাস++ স টওয়ুার 

স াকাল পদয়ন্টদের প্রবশেণ আদয়াজি। 

ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূদহর 

আইবাস++ স টওয়ুার স াকাল 

পদয়ন্টদের প্রবশেণ। 

পদ াজু িয়। প্রদয়াজি 

অনু ায়ী 

অি মবছর 

বভবত্তক 

(১বার) 

এস. এম. মাজহারুল ইসলাম 

উপসবিব (বাদজট) 

ববদ্যুৎ ববভাগ। 

সমাবাাঃ০১৮১৬৫০৯১০২ 

25.  ক. ববদ্যুৎ ববভাদগর কম মকতমা-কম মিাবরদের সবতি-ভাতাবে 

প্রোদির ববষদয় প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ । 

 

সরাসবর প্রদ াজু িয় ধেোিূবলু  বব.এম.রুহুল আবমি বরমি 

বসবিয়র সহকারী সবিব ও 

বহসাবরেণ কম মকতমা 

(অবত:োবয়ত্ব) 

বহসাব শাখা 

স াি: ৯৫১৩৫০৮ 

26.  ক. ববদ্যুৎ ববভাদগর কম মকতমা-কম মিাবরদের ভ্রমি ববল প্রণয়ি 

ও ইএ টির মােদম পবরদশাদধর ববষদয় প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ । 

 

সরাসবর প্রদ াজু িয় ধেোিূবলু  
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ক্র. নং যসবার নাি যসবা প্রদান পদ্ধভত প্রল্যয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাভিস্থান যসবার মূে এবং 

পভরল্যশাধ পদ্ধভত 

যসবা প্রদাল্যনর 

সিয়সীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কি ভকতভা 

 (নাি, পদভব, য ান নম্বর ও ইল্যিইল) 

27.  ক. ববদ্যুৎ ববভাদগর কম মকতমা-কম মিাবরদের সপিশি ও 

আনুদতাবষক  প্রোদির ববষদয় প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ । 

 

সরাসবর প্রদ াজু িয় ধেোিূবলু  ইদমইল: 

acct@pd.gov.bd 

 

28.  ববদ্যুৎ ববভাগ সাংবিষ্ট আইি ও বববধ ববধাি প্রণয়ি ও 

হালিাগােকরণ 

ই-দমইল এবাং পত্র স াগাদ াগ প্রদ াজু িয় ধেোিূবলু ০৬ (ছয়) মাস (বব. এম. রুহুল আবমি বরমি) 

বসবিয়র সহকারী সবিব 

স াি: ২২৩৩৫৪৪০৮ 

ইদমইল: rp@pd.gov.bd 

 

29.  বববধ ও পবলবস শাখার সাংবিষ্ট বাবষ মক কম মসম্পােিচুবি ও 

বাস্তবায়ি অগ্রগবত প্রবতদবেি উর্ধ্মতি কম মকতমাগণদক 

অববহতকরণ। 

ই-দমইল এবাং পত্র স াগাদ াগ প্রদ াজু িয় ধেোিূবলু ০৭ (সাত) 

কম মবেসব 

 

 

৩. ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূদহর বসটিদজি িাট মার বলঙ্কসমূহ উদল্লখ করা হদলা। 

ক্রম িাং েির/সাংস্থা/দকাম্পাবি বসটিদজি িাট মাদরর বলাংক (ওদয়বসাইদট) 

০১ সটকসই ও িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি উন্নয়ি কর্তমপে (দের্া) http://www.sreda.gov.bd/index.php/site/page/5227-3a01-6731-270b-2e43-b450-9e54-a170-8f65-3253 

০২ ববদ্যুবতক উপদেষ্টা ও প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ মদকর েির http://ocei.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/ea2511f0-142b-427e-9638-
98cebf4df4f8/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-
%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-- 

০৩ বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ি সবার্ ম (বাববউদবা) http://bpdb.gov.bd/bpdb_new/index.php/site/page/86c2-b44e-e2cd-e863-c373-7c30-6b11-1b5f-164d-c96b 

০৪ বাাংলাদেশ পল্লী ববদ্যুতায়ি সবার্ ম (বাপববদবা) http://www.reb.gov.bd/site/page/a7a47fe9-25f1-4ab1-838d-541226f4e5c0/- 
০৫ ওদয়েদজাি পাওয়ার বর্বিববউশি সকাম্পাবি বলাঃ 

(ওদজাপাবর্দকা) 

http://wzpdcl.gov.bd/site/view/citizen_charter/- 

০৬ ঢাকা পাওয়ার বর্বিববউশি সকাম্পাবি বলাঃ (বর্বপবর্বস) https://www.dpdc.gov.bd/site/page/c6d75b30-484e-4188-aace-4e86caa2af70/- 
০৭ ঢাকা ইদলকবিবসটি সাপ্লাই সকাম্পাবি বলাঃ (দর্সদকা) https://www.desco.org.bd/bangla/uploads_b/pdf/citizen_charter_061019.pdf 
০৮ নদ টান ইজলকতেতেটি োপ্লাই সকাম্পাতন তলঃ http://www.nesco.gov.bd/site/office_citizen_charter/cd8857e4-1fa1-47f9-aabe-1d190cf62019/- 
০৯ পাওয়ার বগ্রর্ সকাম্পাবি অব বাাংলাদেশ (বপবজবসবব) বলাঃ http://www.pgcb.gov.bd/site/download/1d63f833-8b21-4486-b7e8-1e459e594658/- 
১০ িি ম ওদয়ষ্ট পাওয়ার সজিাদরশি সকাম্পাবি (িওপাদজদকা) http://nwpgcl.gov.bd/site/office_citizen_charter/b9b88153-cc64-436e-a692-

44f3aaf7007d/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-
%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0 

১১ ইদলকবিবসটি সজিাদরশি সকাম্পাবি বলাঃ  http://egcb.gov.bd/site/files/626705ac-d686-4b5b-9106-
e44714e67b2b/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%
A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF 

http://www.sreda.gov.bd/index.php/site/page/5227-3a01-6731-270b-2e43-b450-9e54-a170-8f65-3253
http://ocei.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/ea2511f0-142b-427e-9638-98cebf4df4f8/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0--
http://ocei.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/ea2511f0-142b-427e-9638-98cebf4df4f8/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0--
http://ocei.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/ea2511f0-142b-427e-9638-98cebf4df4f8/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0--
http://bpdb.gov.bd/bpdb_new/index.php/site/page/86c2-b44e-e2cd-e863-c373-7c30-6b11-1b5f-164d-c96b
http://www.reb.gov.bd/site/page/a7a47fe9-25f1-4ab1-838d-541226f4e5c0/-
http://wzpdcl.gov.bd/site/view/citizen_charter/-
https://www.dpdc.gov.bd/site/page/c6d75b30-484e-4188-aace-4e86caa2af70/-
https://www.desco.org.bd/bangla/uploads_b/pdf/citizen_charter_061019.pdf
http://www.nesco.gov.bd/site/office_citizen_charter/cd8857e4-1fa1-47f9-aabe-1d190cf62019/-
http://www.pgcb.gov.bd/site/download/1d63f833-8b21-4486-b7e8-1e459e594658/-
http://nwpgcl.gov.bd/site/office_citizen_charter/b9b88153-cc64-436e-a692-44f3aaf7007d/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://nwpgcl.gov.bd/site/office_citizen_charter/b9b88153-cc64-436e-a692-44f3aaf7007d/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://nwpgcl.gov.bd/site/office_citizen_charter/b9b88153-cc64-436e-a692-44f3aaf7007d/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://egcb.gov.bd/site/files/626705ac-d686-4b5b-9106-e44714e67b2b/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://egcb.gov.bd/site/files/626705ac-d686-4b5b-9106-e44714e67b2b/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://egcb.gov.bd/site/files/626705ac-d686-4b5b-9106-e44714e67b2b/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://egcb.gov.bd/site/files/626705ac-d686-4b5b-9106-e44714e67b2b/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://egcb.gov.bd/site/files/626705ac-d686-4b5b-9106-e44714e67b2b/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF
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১২ রুরাল পাওয়ার সকাম্পাবি বলাঃ (আরবপবসএল) http://www.rpcl.gov.bd/site/office_citizen_charter/8b63d42c-b01e-47da-b0ab-6860db62238b/- 
১৩ আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন স্ট াম্পানন ন িঃ https://apscl.portal.gov.bd/site/view/citizen_charter/- 
১৪ স্ট া  পাওয়ার স্টেনাররশন স্ট াম্পানন বাাং ারেশ ন িঃ http://www.cpgcbl.gov.bd/site/office_citizen_charter/a4f59b85-a0af-43cb-ae2c-c8cf19cf94b6/- 
১৫ নব-আর পাওয়াররেন ন িঃ http://brpowergen.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brpowergen.portal.gov.bd/page/807bbb67_6328_49

64_940b_15326c5751ec/c349bc82ef8fabf45383d62b5c8eb427.pdf 
 

৪. আপিার (দসবা গ্রহীতার) কাদছ আমাদের (দসবা প্রোিকারীর) প্রতুাশা 

ক্রতমক প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবা প্রাতপ্তর লজেয করনীয় 

১ স্বয়ংেম্পূণ ট আজবদন েমা প্রদান 

২ যথাযথ প্রতক্রয়ায় প্রজয়ােনীয় ত ে পতরজশাি করা  

৩ প্রজযােয সেজে সমাবাইল সমজেে/ই-সমইজলর তনজদ টশনা অনুেরণ করা 

৪ োোজির েন্য িায ট িাতরজখ তনি টাতরি েমজয়র পূজব টই উপতস্থি থাকা 

৫ অনাবশ্যক স ান/িদতবর না করা 

৬ পদত্রর বিব্য সহজদবাে, প্রাঞ্জল এবাং সুবিবে মষ্ট তথ্য সাংববলত হওয়া প্রদয়াজি। 

৭ পদ াজু সেদত্র সমাবাইল সমদসজ/ই-দমইদলর বিদে মশিা অনুসরণ। 

 

৫. অবভদ াগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধবত (GRS): 

ক্র. 

িাং 

কখি স াগাদ াগ করদবি কার সদি স াগাদ াগ করদবি স াগাদ াদগর ঠিকািা বিস্পবত্তর সময়সীমা 

১ োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা সমাধাি বেদত ব্যি ম হদল অবভদ াগ বিস্পবত্ত কম মকতমা (অবিক) জিাব মাহমুদ্যল কবীর মুরাে 

যুগ্মসবিব (সমন্বয়) 

স াি: ০২-৪৭১২০০২৮ 

ই-দমইলাঃ jscoord@pd.gov.bd 

www.powerdivision.gov.bd 

৩০ কা মবেবস 

২ অবভদ াগ বিস্পবত্ত কম মকতমা বিবে মষ্ট সমদয় সমাধাি বেদত ব্যি ম 

হদল 

আবপল কম মকতমা অবতবরি সবিব (প্রশাসি) 

স াি: ০২-৯৫৭৬৫৬৭ 

ই-দমইলাঃ addladmin@pd.gov.bd  

www.powerdivision.gov.bd 

২০ কা মবেবস 

৩ আতপল কম মকতমা বিবেষ্ট সমদয় সমাধাি বেদত ব্যি ম হদল। মবন্ত্রপবরষে ববভাদগর অবভদ াগ 

ব্যবস্থাপিা সসল 

মবন্ত্রপবরষে ববভাগ 

  

৬০ কা মবেবস 

 

http://www.rpcl.gov.bd/site/office_citizen_charter/8b63d42c-b01e-47da-b0ab-6860db62238b/-
https://apscl.portal.gov.bd/site/view/citizen_charter/-
http://www.cpgcbl.gov.bd/site/office_citizen_charter/a4f59b85-a0af-43cb-ae2c-c8cf19cf94b6/-
http://brpowergen.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brpowergen.portal.gov.bd/page/807bbb67_6328_4964_940b_15326c5751ec/c349bc82ef8fabf45383d62b5c8eb427.pdf
http://brpowergen.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brpowergen.portal.gov.bd/page/807bbb67_6328_4964_940b_15326c5751ec/c349bc82ef8fabf45383d62b5c8eb427.pdf
http://www.powerdivision.gov.bd/
http://www.powerdivision.gov.bd/

