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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকফায 

বফদ্যুৎ বফবাগ 

বফদ্যুৎ, জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

www.powerdivision.gov.bd 

সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (তটিজজন’ চার্ টায) 

১. ভবন ও ভভন 

ভবনঃ যমৌভিক মূল্যে এফং ক্রয় ক্ষভতায ভল্যে সফায জন্য ভানসম্মত ভফদ্যুৎ সযফযাহ। 

ভভনঃ উৎাদন, সঞ্চারন ও ভফতযণ ব্যফস্থায সভভিত উন্নয়ল্যনয ভােল্যভ ২০২১ সাল্যরয ভল্যে সফায জন্য ভনবভযল্যমাগ্য ভফদ্যুৎ ভনভিতকযণ। 

২. প্রভতশ্রুত যসফাসমূহ 

২.২)  প্রাভতষ্ঠাভনক যসফাঃ 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান 

সফায 

মূল্য এফাং 

বযদাধ 

দ্ধবত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  বফতযণ ও ঞ্চারন 

সকাম্পাবনমূদয 

অগ মাদনাগ্রাভ/জনফদরয সটআ 

অনুদভাদন।   

মথামথ কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 সকাম্পাতনয প্রস্তাফ 

 তযচারনা ল টদ কর্তটক নুজভাতদত গ টাজনাগ্রাভ।  

  প্রস্তাতফত দ সৃজজনয অফশ্যকতা। 

 সকাম্পাতনয তনজয়াগ তফতধ। 

 জদয দাতয়জেয তফফযণী। 

 অতথ টক ংজেল। 

 প্রাতি স্থান: ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ১৫ (জনয) কাম টতদফ জনাফ এআচ. এভ. নূরুর 

আরাভ 

উতচফ (সকা: যা:-১ 

তধাখা) 

সপান: +৮৮০২৯৫৪০২৪৮ 

c.affairs-1@pd.gov.bd 

2.  বফতযণ ও ঞ্চারন 

সকাম্পাবনমূদয তযচারনা 

ল টদ পুনগ টঠন। 
 

মথামথ কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 সকাম্পাতন মূজয প্রস্তাফ। 

 কভ টকতটা জর ংতেষ্ট ভন্ত্রণারজয়য সুাতয 

 ন্য ভন্ত্রণারজয়য প্রাথীয ছতফ জীফন বৃত্তান্ত 

প্রাতি স্থান: ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম টতদফ 

3.  তফতযণ ও ঞ্চারন মথামথ কর্তটজেয  সকাম্পাতনমূজয প্রস্তাফ। বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম টতদফ 
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সকাম্পাতনমূজয কভ টকতটাগজণয 

যকাতয কাজজ তফজদ 

ভ্রভণ/প্রতেণ। 

 

  

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 অভন্ত্রণ ে। 

 তযচারনা ল টজদয নুজভাদন। 

 চুতিজেয কত। 

 ব্যয়বায ফন কযায তথ্যাতদ। 

 তফগত ০১ (এক) ফছজযয ভ্রভণ তফফযণী। 

 চাকুতযয সভয়াদকার ম্পতকটত তথ্য। 

প্রাতি স্থান: ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

4.  তফতযণ ও ঞ্চারন 

সকাম্পাতনমূজয কভ টকতটাগজণয 

(৭ভ সগ্রড জত  তদূর্দ্ট) ব্যতিগত 

কাজজ তফজদ ভ্রভণ 

মথামথ কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 সকাম্পাতন মূজয প্রস্তাফ। 

 প্রাথী কর্তটক অজফদনে। 

 তজটত ছুটিয তাফ। 

 তফগত ০১ (এক) ফছজযয ভ্রভণ তফফযণী। 

 তচতকৎা ংক্রান্ত কাগজে (প্রজমাজয সেজে) 

 াজাজর্ টয  ব্যতিগত তথ্য ও ছতফ ম্বতরত াতায 

পজর্াকত। 

 ব্যয়বায ফন কযায তথ্যাতদ 

 পূযণকৃত তফজদ ভ্রভজণয  অজফদন পযভ।  

প্রাতি স্থান : ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম টতদফ 

5.  তফতযণ ও ঞ্চারন 

সকাম্পাতনমূজয কভ টকতটাগজণয 

(৭ভ সগ্রড জত  তদূর্দ্ট) তো 

ছুটি। 

মথামথ কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 সকাম্পাতন মূজয প্রস্তাফ। 

 প্রাথী কর্তটক অজফদনে। 

 ংতেষ্ট তফশ্বতফদ্যারজয়য অভন্ত্রণে। 

 ংতেষ্ট তফলজয় সকাম্পাতনয চাকুতয তফতধ। 

 াজাজর্ টয পজর্াকত। 

প্রাতি স্থান : প্রাথী এফং ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম টতদফ 

6.  বফতযণ ও ঞ্চারন 

সকাম্পাবনমূদয সয়ায 

অপদরাড াংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম মক্রভ। 

মথামথ কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 সকাম্পাতন মূজয প্রস্তাফ। 

 সকাম্পাতন মূজয ম্পজদয তযভান 

 থযাআজড ও সআডঅ কযাতর্ার 

 যকাতয আকুযআটিয তযভান 

 তডএএর তযজাজধয তথ্য 

 যকাতয আকুযআটি ছাড়া ন্য সকান দায় থাকজর 

তযভান 

 পজরাডকৃত সয়ায (মতদ থাজক) 

 পজরাড তফীন সয়াজযয ভাতরকানা 

 ম্পজদয পুনভ টল্যায়ন ংক্রান্ত তথ্য 

বফনামূদল্য ১৫ (জনয) কাম টতদফ 
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প্রাতি স্থান : ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

7.  অন্ত:ংস্থায তফদ্যযৎ তফর ও 

সদনা-াওনা ংক্রান্ত কাম টক্রভ। 

 

মথামথ কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 সকাম্পাতনমূজয প্রস্তাফ। 

প্রাতি স্থান : ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ১৫ (জনয) কাম টতদফ 

8.  বফতযণ ও ঞ্চারন 

সকাম্পাবনমূদ বনদয়াগকৃত 

কভ মকতমা/কভ মচাযী কর্তমক 

দাবখরকৃত মুবিদমাদ্ধায নদ 

মাচাই। 

মথামথ কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 সকাম্পাতনমূজয প্রস্তাফ। 

 াভতয়ক নদে 

 মুতিজমার্দ্ায জন্মনদ/জাতীয় তযচয়ে/এএত 

নদ। 

 রারমুতি ফাতটা/বাযতীয় তাতরকা। 

 সগজজর্ এফং ফাংরাজদ মুতিজমার্দ্া ংদ নদ। 

প্রাতি স্থান : অজফদনকাতয ও ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ১৫ (জনয) কাম টতদফ 

9.  বফতযণ ও ঞ্চারন 

সকাম্পাবনমূদয ব্যফস্থনা 

তযচারক/তনফ টাী 

তযচারকগজণয বনদয়াগ। 
 

মথামথ কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 সকাম্পাতনমূজয প্রস্তাফ। 

 সকাম্পাতনয চাকুতয তফতধ। 

 তনজয়াগ তফজ্ঞতি। 

 তনফ টাচনী কতভটিয সুাতয কাম টতফফযণী। 

 তনফ টাচনী কতভটিয সুাতযজ তযচারনা ল টজদয 

নুজভাদন। 

 সর্বুজরন তজর্য কত। 

 প্রস্তাবফত দদয বফযীদত উত্তীণ ম প্রাথীয জাতীয় 

বযচয় ত্র, এএব নদ ও জীফন বৃত্তান্ত। 
 প্রাতি স্থান : ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম টতদফ 

 

10.  বফতযণ ও ঞ্চারন 

সকাম্পাবনমূদয ব্যফস্থনা 

তযচারক/ তনফ টাী 

তযচারকগজণয চাকবয চুবিয 

সভয়াদ বৃবদ্ধ। 
 

মথামথ কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 সকাম্পাতনমূজয প্রস্তাফ। 

 সফাড ট বায কাম টতফফযণী। 

 প্রথভ তনজয়াজগয কত। 

 তফগত ফছজযয কভ টমূল্যায়ন প্রততজফদন। 

 সকাম্পাতনয চাকুতয তফতধ। 

 স্বাস্থয তফলয়ক প্রতযয়ন ে। 

 ফতণ টত কভ টকতটায জাতীয় তযচয়ে, এএত নদ 

ও জীফন বৃত্তান্ত; 

 সকাম্পাবন আইন ও MOA & AOA এয াংবিষ্ট 

ধাযায কব 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম টতদফ  
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 প্রাতি স্থান : ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

11.  বফবএভআই-এ 

কভ মকতমা/কভ মচাবয 

াংযুি/দায়ন াংক্রান্ত 

মথামথ কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 সকাম্পাতন জত প্রাি প্রস্তাফ। 

 প্রাতি স্থান : ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম টতদফ 

12.  বফতযণ ও ঞ্চারন 

সকাম্পাবনমূদ বনফ মাী 

ম্যাবজদেট বনদয়াগ। 

মথামথ কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 সকাম্পাতন জত প্রাি প্রস্তাফ। 

 দায়নকৃত কভ টকতটায সমাগদানে। 

 ংতেষ্ট অআজনয তপতর। 

 ফাংরাজদ সগজজর্। 

 প্রাতি স্থান : ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম টতদফ 

13.  বফতযণ ও ঞ্চারন 

সকাম্পাবনমূদয কভ মকতমা 

কভ মচাযীদদয বফরুদদ্ধ 

অববদমাগ/বত্রকায় প্রকাবত 

অববদমাগমূ তদন্ত ও 

বনস্পবত্তকযণ।  

মথামথ কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ যকাযী 

অজদ জাযী কযা য়। আ-

সভআর, আ-নতথ ও জেয 

ভাধ্যজভ জানাজনা য়। 

 তফতবন্ন প্রততষ্ঠান/জাতীয় দদতনক 

তেকা/তবজমাগকাযী  জত প্রাি তবজমাগে। 

বফনামূদল্য ৩০ (তে) কাম টতদফ 

14.  বফলুি সডায উদ্বৃত্ত সঘাবলত 

কভ মকতমা/কভ মচাবয আত্তীকযণ 

াংক্রান্ত কাম মক্রভ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য আদদদয কব; 

খ) াংবিষ্ট ভাভরায কব; 

গ) কভ মকতমা/কভ মচাবযয তথ্যাবদ 

(চাকবয াংক্রান্ত) 

প্রাবিস্থান: জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/বফলুি সডা  

বফনামূদল্য ৭ কাম মবদফ সভাাম্মদ আপজার সাদন 

ববনয়য কাযী বচফ 

সকাম্পাবন এুাদপয়া ম-২ 

(অবতবযি দাবয়ত্ব) 

সপানঃ ০২-৯৫৪৫৯২৯ 

c.affairs-2@pd.gov.bd 15.  বফলুু্ি সডায উদ্বৃত্ত সঘাবলত 

কভ মকতমা/কভ মচাবযদদয সফতন 

বাতা প্রদান। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ক) সডা কর্তমক সফতন বাতা প্রদাদনয প্রস্তাফ; 

খ) সফতন বাতা প্রাপ্য কভ মকতমা/কভ মচাবযদদয তাবরকা; 

এফাং 

গ) ম্ভাব্য সফতন বাতায ব্যয় বফফযণী। 
প্রাবিস্থান: বফলুি সডা  

বফনামূদল্য ৭ কাম মবদফ 

16.  বফলুি সডায কভ মকতমা/কভ মচাবযয 

ফব: ফাাংরাদদ ভ্রভণ 

অনুদভাদন। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ক) সডা কর্তমক কভ মকতমা/কভ মচাবযয ছুটি/ফব: ফাাংরাদদ 

অনুদভাদদনয  প্রস্তাফ; 

খ) কভকতমা/কভ মচাবযয ছুটি/ফব: ফাাংরাদদ ভ্রভদণয 

আদফদন; 

গ) কভকতমা/কভ মচাবযয অবজমত ছুটিয বাফ; 

ঘ) কভকতমা/কভ মচাযীয ভ্রভদণয ব্যদয়য তথ্য; এফাং  

ঙ) বফগত এক ফছদযয ভ্রভণ বফফযণী। 
 

বফনামূদল্য ০৩ কাম মবদফ 
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প্রাবিস্থান: বফলুি সডা  

17.  সজনাদযন সকাম্পাবনমূদয 

ব্যফস্থানা বযচারক/বনফ মাী 

বযচারকদদয বনদয়াগ াংক্রান্ত 

যাভ ম। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ক) সকাম্পাবন কর্তমক প্রস্তাফ সপ্রযণ; 

 খ) বনদয়াগ বফজ্ঞবি; 

গ) বনফ মাচনী কবভটিয সুাবয কাম মবফফযণী; 

ঘ) বনফ মাচনী কবভটিয সুাবযদ 

বযচারনা ল মদদয অনুদভাদন; 

ঙ) সটবুদরন বদটয কব;  

চ) বনদয়াগ বফবধ; এফাং 

ছ) প্রস্তাবফত দদয বফযীদত উত্তীণ ম প্রাথীয জাতীয় 

বযচয় ত্র, এএব নদ ও জীফন বৃত্তান্ত। 
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

বফনামূদল্য ০৩ কাম মবদফ 

18.  সজনাদযন সকাম্পাবনমূদয 

ব্যফস্থানা বযচারক/বনফ মাী 

বযচারকদদয চাকবয চুবিয 

সভয়াদ বৃবদ্ধয বফলদয় যাভ ম। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ক) সকাম্পাবন কর্তমক প্রস্তাফ সপ্রযণ; 

খ) ব্যফস্থানা বযচারক/বনফ মাী বযচারকদদয চাকুবয 

চুবিয সভয়াদ বৃবদ্ধয বফলদয় বযচারনা ল মদদয বদ্ধান্ত; 

গ) ফবণ মত কভ মকতমায গত বতন ফছদযয কভ মমূল্যায়ন 

(প্রদমাজু সেদত্র);  

ঘ) ফবণ মত কভ মকতমায জাতীয় বযচয় ত্র, এএব নদ 

ও জীফন বৃত্তান্ত; 

ঙ) সকাম্পাবন আইন ও MOA & AOA এয াংবিষ্ট 

ধাযায কব এফাং 

চ) সভবডকুার াটি মবপদকট 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

বফনামূদল্য ০৩ কাম মবদফ 

19.  (জ) সজনাদযন 

সকাম্পাবনমূদয বযচারনা 

ল মদ সচয়াযম্যান/ব্যফস্থানা 

বযচারক/ বনফ মাী বযচারক/ 

অন্যান্য কভ মকতমাগদণয বফদদ 

ভ্রভণ াংক্রান্ত। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ক) সকাম্পাতনমূজয প্রস্তাফ। 

খ) অভন্ত্রণ ে। 

গ) তযচারনা ল টজদয নুজভাদন। 

ঘ) চুতিজেয কত। 

ঙ) ব্যয়বায ফন কযায তথ্যাতদ। 

চ) তফগত ০১ (এক) ফছজযয ভ্রভণ তফফযণী। 

ছ) চাকুতযয সভয়াদকার ম্পতকটত তথ্য। 

প্রাতি স্থান: ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ০৩ কাম মবদফ 

20.  ব্যফস্থানা বযচারক, বনফ মাী 

বযচারক ও সকাম্পাবনয ৭ভ 

সগ্রডভুি কভ মকতমাগদণয অবজমত 

ফব: ফাাংরাদদ ছুটি। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ক) সকাম্পাতনমূজয প্রস্তাফ। 

খ) প্রাথী কর্তটক অজফদনে। 

গ) তজটত ছুটিয তাফ। 

ঘ) তফগত ০১ (এক) ফছজযয ভ্রভণ তফফযণী। 

ঙ) তচতকৎা ংক্রান্ত কাগজে (প্রজমাজয সেজে) 

চ) াজাজর্ টয  ব্যতিগত তথ্য ও ছতফ ম্বতরত াতায 

বফনামূদল্য ০৩ কাম মবদফ 
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পজর্াকত। 

ছ) ব্যয়বায ফন কযায তথ্যাতদ 

জ) পূযণকৃত তফজদ ভ্রভজণয  অজফদন পযভ।  

প্রাতি স্থান : ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

21.  সজনাদযন সকাম্পাবনমূদয 

অগ মাদনাগ্রাভ/জনফদরয সট 

আদয উয যাভ ম প্রদান। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ক) সকাম্পাতনয প্রস্তাফ 

খ) তযচারনা ল টদ কর্তটক নুজভাতদত গ টাজনাগ্রাভ।  

গ)  প্রস্তাতফত দ সৃজজনয অফশ্যকতা। 

ঘ) সকাম্পাতনয তনজয়াগ তফতধ। 

ঙ) জদয দাতয়জেয তফফযণী। 

চ) অতথ টক ংজেল। 

প্রাতি স্থান: ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ৩০ কাম মবদফ 

22.  সজনাদযন সকাম্পাবনমূদয 

বনদয়াগ/দদান্নবত কবভটিদত 

প্রবতবনবধ সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ক) সকাম্পাবন কর্তমক প্রস্তাফ সপ্রযণ; 

খ) গঠিত/গঠিতব্য কবভটিয 

রূদযখা ও কাম মবযবধ; 

গ) শুন্যদদয াংখ্যা;   

ঘ) বনদয়াগ/দদান্নবতদমাগ্য দদয াংখ্যা এফাং 

ঙ) বরবখত/সভৌবখক যীোয তাবযখ, স্থান ও ভয়  

 

বফনামূদল্য ০৩ কাম মবদফ 

23.  সজনাদযন সকাম্পাবনমূদয 

বনদয়াগকৃত/বনদয়াদগয জন্য 

বনফ মাবচত কভ মকতমা/কভ মচাযী 

কর্তমক দাবখরকৃত মুবিদমাদ্ধা 

নদ মাচাই াংক্রান্ত কাজ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ক) সকাম্পাতনমূজয প্রস্তাফ। 

খ) াভতয়ক নদে 

গ) মুতিজমার্দ্ায জন্মনদ/জাতীয় তযচয়ে/এএত 

নদ। 

ঘ) রারমুতিফাতটা/বাযতীয় তাতরকা। 

ঙ) সগজজর্ এফং ফাংরাজদ মুতিজমার্দ্া ংদ নদ। 

প্রাতি স্থান : অজফদনকাতয ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ০৩ কাম মবদফ 

24.  সজনাদযন সকাম্পাবনমূদ 

সপ্রলদণ যকাবয কভ মকতমা দায়ন 

াংক্রান্ত কাম মক্রভ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য দায়ন াংক্রান্ত প্রজ্ঞান। 

প্রাবিস্থান:  

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/ াংবিষ্ট কভ মকতমা 

বফনামূদল্য ০৩ কাম মবদফ  

25.  সজনাদযন সকাম্পাবনমূদয 

বযচারনা ল মদ পুন:গঠন। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ক) সকাম্পাতনমূজয প্রস্তাফ। 

খ) কভ টকতটা জর ংতেষ্ট ভন্ত্রণারজয়য সুাতয 

গ) ন্য ভন্ত্রণারজয়য প্রাথীয ছতফ জীফন বৃত্তান্ত 

প্রাতি স্থান: ংতেষ্ট সকাম্পাতন। 

বফনামূদল্য ০৩ কাম মবদফ 

26.  সফযকাবযখাদতIPP বফদ্যুৎ মথামথ কর্তমদেয ১। াংবিষ্ট সকাম্পাবন দত প্রস্তাবফত স্থান, কাবযগবয,   সভাাম্মদ নাজমুর আদফদীন 
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উৎাদন ও উন্নয়ন াংক্রান্ত 

কাম মাফরী  

(ক) বফদ্যুৎ সকন্দ্র স্থাদনয জন্য 

Unsolicitedপ্রস্তাফ 

প্রবক্রয়াকযণ। 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

আবথ মক ও ফাবণবজুক বফলদয় প্রস্তাফ।  

২। ফাবফউদফা ও ববজববফয ভতাভত। 

৩। কাবযগবয কবভটিয ভতাভত। 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য 

 

৬০ কাম মবদফ 

উবচফ (উন্নয়ন-১) 

সপান-৯৫৫৯৯২৮ 

ই-সভইর: dev-

1@pd.gov.bd 

27.  দযদত্রয ভাধ্যদভ 

সফযকাবযখাদতIPPবফদ্যুৎ 

উৎাদন ও উন্নয়ন াংক্রান্ত 

কাম মাফরী  

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবনয সুাবয প্রস্তাফ 

(কাবযগবয, আবথ মক ও ফাবণবজুক বফলয়) 

২। TEC ও PEC এয সুাবয প্রবতদফদন। 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য 

 

৬০ কাম মবদফ 

28.  আযববএর ও বফ-আয 

াওয়াযদজন বরঃ এয বফদ্যুৎ 

সকন্দ্র স্থান এফাং 

ফাবফউদফা/CPGCL/NWP

GCLএয LNG বববত্তক 

বফদ্যুৎ সকন্দ্র স্থান াংক্রান্ত 

কাম মাফরী। 

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবন দত কাবযগবয, আবথ মক ও 

ফাবণবজুক বফলদয় বফস্তাবযত প্রস্তাফ।  

২। ফাবফউদফা ও ববজববফয ভতাভত। 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

 

বফনামূদল্য 

 

 

৬০ কাম মবদফ 

 

 

29.  সফযকাবযখাদত IPP বফদ্যুৎ 

সকন্দ্রমূদয বফববন্ন 

Agreementএয উয 

সবটিাং  

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। ফাবফউদফা/সকাম্পাবনয সুাবয প্রস্তাফ  

২। অনুস্বােবযত Agreement(PPA, IA, 

GSA, LLA) 

৩। LoI এয কব 

৪।স্পন্সয কর্তমক  LoI Acceptance Letter 

এয কব 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

 

 

 

বফনামূদল্য 

 

 

 

 

২১ কাম মবদফ 

30.  সফযকাবযখাদত IPP বফদ্যুৎ 

সকন্দ্রমূদয 

Agreementএয আদরাদক 

Project Financing 

Documents এয অন্তভু মি 

কর ডকুদভন্ট এফাং কর 

দবরদরয সযবজদেন বপ 

ভওকুপ াংক্রান্ত কাম মাফরী 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। ফাবফউদফা/সকাম্পাবনয সুাবয প্রস্তাফ  

২। পাইনাবন্সয়ার সলাবজাং াংক্রান্ত কাগজত্র স্পন্সয 

সকাম্পাবনয আদফদন 

৩। টাকায বাফ 

৪। স্বােবযত IAএয কব 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

 

বফনামূদল্য 

 

 

১৪ কাম মবদফ 

31.  সফযকাবযখাদত IPP বফদ্যুৎ 

সকন্দ্রমূদয 

Agreementএয আদরাদক 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

১। ফাবফউদফা/সকাম্পাবনয সুাবয প্রস্তাফ  

২। পাইনাবন্সয়ার সলাবজাং াংক্রান্ত কাগজত্র স্পন্সয 

সকাম্পাবনয আদফদন 

 

 

বফনামূদল্য 

 

 

১৪ কাম মবদফ 
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Project Financing 

Documents এয অন্তভু মি 

কর ডকুদভন্ট এফাং কর 

দবরদরয স্ট্ুাম্প বডউটি ভওকুপ 

াংক্রান্ত কাম মাফরী 

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

৩। টাকায বাফ 

৪। স্বােবযত IAএয কব  

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

32.  সফযকাবযখাদত IPP বফদ্যুৎ 

সকন্দ্রমূদয 

Agreementএয আদরাদক 

যকাবযগ্যাযাবি প্রদান াংক্রান্ত 

কাম মাফরী 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। ফাবফউদফা/সকাম্পাবনয প্রস্তাফ  

২। স্বােবযত IAএয কব 

৩। IAএয আদরাদক প্রস্তুতকৃত গ্যাযাবি স্ট্ুাদম্প বপ্রন্ট 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য 

 

০৭ কাম মবদফ 

 

33.  বডববডব/সডদকায বফববন্ন 

কিাক্ট ডকুদভন্ট সবটিাং 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। সকাম্পাবনয প্রস্তাফ   

২। কিাক্ট ডকুদভন্ট 

৩। NoA এয কব 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

বফনামূদল্য  

২১ কাম মবদফ 

 

34.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন 

প্রকল্প/প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মক এয 

দিয/আযববএর/ াওয়ায 

সর/বডববডব/সডদকা/বফ-

আযাওয়াযদজন/বববজবএর 

এয LNG প্রকল্প এয উন্নয়ন 

খাদতয ফাদজট বফবাজন 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট দিয/সকাম্পাবন/ প্রকদল্পয প্রস্তাফ 

২। এবডব/আযএবডব ফযাদেয কব। 

৩। উন্নয়ন প্রকল্পমূদয অথ ম অফমুবি ও ব্যফায 

বনদদ মবকা-২০১৮ এয াংরগ্নী-৫৮ 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য 

 

০৩ কাম মবদফ 

 

35.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আতাধীন 

প্রকল্প/প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মক এয 

দিয/আযববএর/ াওয়ায 

সর/বডববডব/সডদকা/বফ-

আযাওয়াযদজন/বববজবএর 

এয LNG প্রকল্প এয উন্নয়ন 

খাদতয ১ভ, ২য় ও ৩য় বকবস্তয 

অথ ম ছাড় 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট দিয/সকাম্পাবন/ প্রকদল্পয প্রস্তাফ 

২। বফবাজন আদদদয কব 

৩। উন্নয়ন প্রকল্পমূদয অথ ম অফমুবি ও ব্যফায 

বনদদ মবকা ২০১৮ এয াংরগ্নী-৪ ও ৫ 

৪। প্রকদল্পয ব্যাাংক সস্ট্টদভন্ট 

৫। অথ ম ছাদড়য সমৌবিকতা  

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য 

 

০৩ কাম মবদফ 

36.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আতাধীন 

প্রকল্প/প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মক এয 

দিয/আযববএর/ াওয়ায 

সর/বডববডব/সডদকা/বফ-

আযাওয়াযদজন/বববজবএর 

এয LNG প্রকল্প এয উন্নয়ন 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট দিয/সকাম্পাবন/ প্রকদল্পয প্রস্তাফ 

২। আযএবডব ফযাদেয কব। 

৩। বফবাজন আদদদয কব 

৪। উন্নয়ন প্রকল্পমূদয অথ ম অফমুবি ও ব্যফায 

বনদদ মবকা ২০১৮ এয াংরগ্নী-৪ ও ৫ 

৫। প্রকদল্পয ব্যাাংক সস্ট্টদভন্ট 

 

বফনামূদল্য 

 

১০ কাম মবদফদয 

ভদধ্য। 
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খাদতয ৪থ ম বকবস্তয অথ ম ছাড়  ৬। অথ ম ছাদড়য সমৌবিকতা 

৭। DSL বযদাদধয কব 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

37.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আতাধীন 

প্রকল্প/প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মক এয 

দিয/আযববএর/ াওয়ায 

সর/বডববডব/সডদকা/বফ-আয 

াওয়াযদজন/বববজবএর এয 

LNG প্রকল্প এয উন্নয়ন খাদতয 

১ভ-৪থ ম বকবস্তয অথ ম ছাড়/ভদয়য 

পূদফ ম ছাড় 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট দিয/সকাম্পাবন/ প্রকদল্পয প্রস্তাফ 

২। এবডব/আযএবডব ফযাদেয কব। 

৩। বফবাজন আদদদয কব 

৪। উন্নয়ন প্রকল্পমূদয অথ ম অফমুবি ও ব্যফায 

বনদদ মবকা ২০১৮ এয াংরগ্নী-৪ ও ৫ 

৫। প্রকদল্পয ব্যাাংক সস্ট্টদভন্ট 

৬। অথ ম ছাদড়য সমৌবিকতা 

৭। DSL বযদাদধয কব 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য 

 

২১ কাম মবদফ 

 

 

38.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আতাধীন 

প্রকল্প/প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মক এয 

দিয/আযববএর/ াওয়ায 

সর/বডববডব/সডদকা/বফ-আয 

াওয়ায সজন/বববজবএর এয 

LNG প্রকল্প এয সকানঠাা 

একাউন্ট, ব্যাাংক বাফ সখারা, 

এফাং DSL বফববন্ন কাম মাফরী 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

 

১। াংবিষ্ট দিয/সকাম্পাবন/ প্রকদল্পয প্রস্তাফ 

২। এবডব/আযএবডব ফযাদেয কব। 

৩। প্রকদল্পয ব্যাাংক সস্ট্টদভন্ট 

৪। DSL বযদাদধয কব 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য 

 

০৭ কাম মবদফ 

 

39.  যাভ মক বনদয়াদগয অনুদভাদন। 

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংস্থা/সকাম্পাবনয প্রস্তাফ 

২।PECএয প্রবতদফদন 

৩। সনদগাবদয়ন কবভটিয কাম মবফফযণী 

৪। যাভ মক প্রবতষ্ঠাদনয ম্মবত 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য 

 

২৮ কাম মবদফ 

 

40.  বডববডব/সডদকা/আযববএর

/বফ-আয াওয়াযদজন এয 

উন্নয়ন প্রকদল্পয জন্য জবভ 

অবধগ্রদণয প্রাবনক 

অনুদভাদন াংক্রান্ত কাম মাফরী 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট সকাম্পাবনয প্রস্তাফ।  

২। ভূবভ সভৌজা ম্যা, সেচ ম্যাচ, তপবর, দাগ নাং, 

খবতয়ান নাং,  

৩। AC (land)এয প্রতুয়ন। 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য 

 

০৭ কাম মবদফ  

41.  ফাবফউদফা’সক বফদ্যুদতয মূল্য 

ফাফদ যকায কর্তমক প্রদত্ত 

বর্তমকী/ঋণ ায়তায অথ মছাড় 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। ফাবফউদফায প্রস্তাফ  

২। স্বােবযত deed এয কব 

৩। ভাননীয় প্রবতভন্ত্রীয অনুদভাদন 

৪। অথ ম বফবাদগয ম্মবত 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য 

 

১০ কাম মবদফ 

42.  াওয়ায সর প্রকদল্পয মথামথ কর্তমদেয ১। াওয়ায সর এয প্রস্তাফ বফনামূদল্য  
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প্রাবনক কাম মাবদ  

(বনদয়াগ ও দ াংযেণ) 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

২। বডববয কব 

৩। এবআয এয কব 

৪। অথ ম বফবাগ ও বযকল্পনা কবভদনয অনুদভাদন 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

০৭ কাম মবদফ 

43.  ফাবফউদফা/আযববএর/বডববড

ব/বফ-আয াওয়াযদজন 

প্রকদল্পয বফদদী বফদলজ্ঞদদয 

ববা/ববায সভয়াদ 

বৃবদ্ধ/যাজননবতক ছাড়/বনযাত্তা 

ছাড় 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবনয প্রস্তাফ 

২। চুবিয বফফযণ। 
৩। ববা পযভ 

৪। দাদট ময পদটাকব 

৫। ববায পদটাকব 

৬। জীফন বৃত্তান্ত 

৭। বফডা দত কভ মানুভবত  

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য 

 

০৫ কাম মবদফ 

 

44.  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তমক 

উদজরামূদ তবাগ 

বফদ্যুতায়ন ম্পদন্নয শুব 

উদদ্বাধন   

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবনয প্রস্তাফ/ভতাভত 

২। সজরা প্রাদকয ভতাভত/প্রবতদফদন 

প্রাবিস্থানঃ াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য 

 

১৪ কাম মবদফ 

 

45.  ফাাংরাদদ ল্লী বফদ্যুতায়ন সফাড ম 

(ফাবফদফা)/নদ মান ইদরকবিবটি 

াপ্লাই সকাম্পাবন বরঃ (সনদকা 

বরঃ)-এয বফববন্ন উন্নয়ন  প্রকদল্পয 

ফাদজট বফবাজন; 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ জানাদনা 

য়। 

(১) াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবনয বফবাজন প্রস্তাফ (উন্নয়ন 

প্রকল্পমূদয অথ ম অফমুবি ও ব্যফায বনদদ মবকা/২০১৮-

এয াংরগ্নী ১-এয ছক অনুযদণ); (২) 

বডবব/আযবডবব ফযাদেয কব; (৩) 

এবডব/আযএবডব ফযাদেয কব; এফাং (৪) উন্নয়ন 

প্রকল্পমূদয অথ ম অফমুবি ও ব্যফায বনদদ মবকা/২০১৮-

এয াংরগ্নী ৫৮; 

 

 

বফনামূদল্য 

০৩ (বতন) কভ মবদফ সভাাম্মদ সভাজাদম্মর ক 

উবচফ (উন্নয়ন-২) 

সপান-৯৫৪০২১১ 

ই-সভইরঃ 

dev-2@pd.gov.bd 

46.  ফাাংরাদদ ল্লী বফদ্যুতায়ন সফাড ম 

(ফাবফদফা)/নদ মান ইদরকবিবটি 

াপ্লাই সকাম্পাবন বরঃ (সনদকা 

বরঃ)-এয বফববন্ন উন্নয়ন  প্রকদল্পয 

১ভ, ২য় ও ৩য় বকবস্তয অথ মছাড়; 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ জানাদনা 

য়। 

(১) াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবনয বফবাজন প্রস্তাফ (উন্নয়ন 

প্রকল্পমূদয অথ ম অফমুবি ও ব্যফায বনদদ মবকা/২০১৮-

এয াংরগ্নী ১-এয ছক অনুযদণ); (২) বফবাজন 

আদদদয কব; (৩) উন্নয়ন প্রকল্পমূদয অথ ম অফমুবি 

ও ব্যফায বনদদ মবকা/২০১৮-এয াংরগ্নী ৪ ও ৫; (৪) 

বডএএর বযদাদধয কব; (৫) াংবিষ্ট প্রকদল্পয ব্যাাংক 

সস্ট্টদভন্ট; এফাং (৬) অথ মছাদড়য সমৌবিকতা;  

 

 

 

বফনামূদল্য 

০৩ (বতন) কভ মবদফ 

47.  ফাাংরাদদ ল্লী বফদ্যুতায়ন সফাড ম 

(ফাবফদফা)/নদ মান ইদরকবিবটি 

াপ্লাই সকাম্পাবন বরঃ (সনদকা 

বরঃ)-এয বফববন্ন উন্নয়ন  প্রকদল্পয 

৪থ ম বকবস্তয অথ মছাড়; 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ জানাদনা 

য়। 

(১) াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবনয বফবাজন প্রস্তাফ (উন্নয়ন 

প্রকল্পমূদয অথ ম অফমুবি ও ব্যফায বনদদ মবকা/২০১৮-

এয াংরগ্নী ১-এয ছক অনুযদণ); (২) আযএবডব 

ফযাদেয কব; (৩) বফবাজন আদদদয কব; (৪) উন্নয়ন 

প্রকল্পমূদয অথ ম অফমুবি ও ব্যফায বনদদ মবকা/২০১৮-

 

 

 

 

বফনামূদল্য 

১০ (দ) কভ মবদফ 
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এয াংরগ্নী ৪ ও ৫; (৫) বডএএর বযদাদধয কব; 

(৬) াংবিষ্ট প্রকদল্পয ব্যাাংক সস্ট্টদভন্ট; এফাং (৭) 

অথ মছাদড়য সমৌবিকতা;  

48.  ফাাংরাদদ ল্লী বফদ্যুতায়ন সফাড ম 

(ফাবফদফা)/নদ মান ইদরকবিবটি 

াপ্লাই সকাম্পাবন বরঃ (সনদকা 

বরঃ)-এয বফববন্ন উন্নয়ন  প্রকদল্পয 

১ভ-৪থ ম বকবস্তয অথ মছাড় (ভদয়য 

পূদফ ম); 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ জানাদনা 

য়। 

(১) াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবনয বফবাজন প্রস্তাফ (উন্নয়ন 

প্রকল্পমূদয অথ ম অফমুবি ও ব্যফায বনদদ মবকা/২০১৮-

এয াংরগ্নী ১-এয ছক অনুযদণ); (২) বফবাজন 

আদদদয কব; (৪) উন্নয়ন প্রকল্পমূদয অথ ম অফমুবি 

ও ব্যফায বনদদ মবকা/২০১৮-এয াংরগ্নী ৪ ও ৫; (৫) 

বডএএর বযদাদধয কব; (৬) াংবিষ্ট প্রকদল্পয ব্যাাংক 

সস্ট্টদভন্ট; এফাং (৭) অথ মছাদড়য সমৌবিকতা; 

 

 

বফনামূদল্য 

২১ (একু) কভ মবদফ 

49.  ফাবফদফায উন্নয়ন প্রকদল্পয ভন্ত্রী 

ম মাদয় অনুদভাদনদমাগ্য  ক্রয় 

প্রস্তাফ অনুদভাদন; 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ জানাদনা 

য়। 

(১) ক্রয় প্রস্তাফ; (২) বডবব/আযবডবব; (৩) 

এবডব/আযএবডব ফযাদেয কব; (৪) ফাবল মক ক্রয় 

বযকল্পনা; (৫) দযত্র বফজ্ঞবি প্রকাবত 

বত্রকা/ওদয়ফাইদটয কব; (৬) সটন্ডায ডকুদভন্ট; (৭) 

দযত্র উন্মুিকযদণয কব; (৮) দযত্র মূল্যায়ন কবভটিয 

গঠদনয কব; (৯) দযত্র মূল্যায়ন কবভটিয প্রবতদফদন; 

(১০) টিইবয কবভটিয দস্যদদয Decliaration of 

Impartiality; (১১) বফড ও বফড ফদন্ডয কব; (১২) 

দযদাতায Price Schedule; (১৩) সফাড ম বায 

বদ্ধান্ত; এফাং (১৪) াংস্থা প্রধাদনয প্রতুয়নত্র; 

বফনামূদল্য  

২১ (একু) কভ মবদফ 

50.  ফাবফদফায উন্নয়ন প্রকদল্পয 

‘যকাবয ক্রয় াংক্রান্ত ভবন্ত্রবা 

কবভটি’ ম মাদয় অনুদভাদনদমাগ্য  

ক্রয় প্রস্তাফ; 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ জানাদনা 

য়। 

(১) ক্রয় প্রস্তাফ; (২) বডবব/আযবডবব; (৩) 

এবডব/আযএবডব ফযাদেয কব; (৪) ফাবল মক ক্রয় 

বযকল্পনা; (৫) দযত্র বফজ্ঞবি প্রকাবত 

বত্রকা/ওদয়ফাইদটয কব; (৬) সটন্ডায ডকুদভন্ট; (৭) 

দযত্র উন্মুিকযদণয কব; (৮) দযত্র মূল্যায়ন কবভটিয 

গঠদনয কব; (৯) দযত্র মূল্যায়ন কবভটিয প্রবতদফদন; 

(১০) টিইবয কবভটিয দস্যদদয Declaration of 

Impartiality; (১১) বফড ও বফড ফদন্ডয কব; (১২) 

দযদাতায Price Schedule; (১৩) সফাড ম বায 

বদ্ধান্ত; এফাং (১৪) াংস্থা প্রধাদনয প্রতুয়নত্র; 

বফনামূদল্য 

২৮ (আটা) কভ মবদফ 

51.  ফাাংরাদদ ল্লী বফদ্যুতায়ন সফাড ম 

(ফাবফদফা)/নদ মান ইদরকবিবটি 

াপ্লাই সকাম্পাবন বরঃ (সনদকা 

বরঃ)-এয ভূবভ অবধগ্রদণয 

প্রাবনক অনুদভাদন; 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ জানাদনা 

য়। 

(১) াংস্থা/সকাম্পাবনয বডবব/আযবডবব-সত ভূবভ 

অবধগ্রদণয াংস্থান; (২) প্রস্তাবফত ভূবভয সভৌজা ম্যা; 

(৩) ভূবভয সেচ ম্যা; (৪) ভূবভয তপবর; (৫) প্রস্তাবফত 

ভূবভয তপবর ঠিক ভদভ ম কাযী কবভনায-এয 

প্রতুয়ন; (৬) প্রস্তাবফত ভূবভ অবধগ্রণকৃত নয় ভদভ ম ভূবভ 

অবধগ্রণ কভ মকতমায প্রতুয়ন; (৭) প্রস্তাবফত ভূবভয 

বফনামূদল্য 

০৭ (াত) কভ মবদফ 
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বনকটফতী ধভীয় প্রবতষ্ঠান/বো প্রবতষ্ঠান/কফযস্থান/ 

শ্মান/াট-ফাজাদযয দূযত্ব; (৮) প্রস্তাবফত ভূবভ খা 

খবতয়ানভূি বকনা এফাং (৯) প্রস্তাবফত ভূবভটি ভাবরদকয 

একভাত্র স্থাফন ম্পবত্ত নয় ভদভ ম ইউবনয়ন ভূবভ কায 

কভ মকতমায প্রতুয়ন। 

52.  ফাবফদফায উন্নয়ন প্রকদল্পয 

অধীদন ভূবভ অবধগ্রণ ফাফদ 

সজরা প্রদকয অনুকূদর 

অথবযটি জাবযকযণ; 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ জানাদনা 

য়। 

(১) প্রস্তাবফত ভূবভয প্রাবনক অনুদভাদন; (২) াংবিষ্ট 

সজরা প্রাদকয কাম মারয় দত অবধগ্রণকৃত ম্পবতয 

ম্ভাব্য েবতপূযদণয প্রাক্করন এফাং (৩) চরবত অথ মফছদয 

ফযাে। 

  

বফনামূদল্য 

০৭ (াত) কভ মবদফ 

53.  ফাবফদফায উন্নয়ন প্রকদল্পয 

অধীদন মানফান ক্রদয়য 

প্রাবনক অনুদভাদন; 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ জানাদনা 

য়। 

(১) অথ ম বফবাগ, অথ ম ভন্ত্রণারদয়য বফদফচনায জন্য 

ফতমভাদন উি দিদয সভাট সভাটযমাদনয াংখ্যা (যাজস্ব ও 

উন্নয়ন পৃথকবাদফ); (২) বডবব/আযবডববদত 

সভাটযমাদনয াংখ্যা ও ফযাে; (৩) প্রকদল্প ফতমভাদন 

সভাটযমাদনয াংখ্যা; (৪) ফতমভান অথ মফছদয সভাটযমাদনয 

জন্য ফযাে; (৫) সভাটযমান ক্রদয়য অদথ ময উৎ; এফাং 

(৬) সভাটযমান ক্রদয়য স্বদে সমৌবিকতা। 

 

 

 

বফনামূদল্য 

 

 

১৪ (সচৌে) কভ মবদফ 

54.  ফাবফদফা/সনদকায উন্নয়ন 

প্রকসল্পয প্রকল্প বযচারদকয 

নমুনা স্বােয প্রতুয়ন; 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ জানাদনা 

য়। 

(১) প্রকল্প কভ মকতমা বনদয়াদগয অবপ আদদ; (২) াংস্থা 

প্রধান কর্তমক প্রকল্প বযচারদকয নমুনা স্বােয তুায়ন; 

এফাং (৩) বফদদবক াায্য পুষ্ট প্রকদল্পয সেদত্র পূযণকৃত 

Client Portal of Disbursements (CPD) 
সযবজদেন পযভ।  

 

 

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) কভ মবদফ 

55.  ফাবফদফা/সনদকায উন্নয়ন 

প্রকদল্পয কাদজ বনদয়াবজত 

বফদদী বফদলজ্ঞদদয বনযাত্তা 

ছাড়ত্র, যাজননবতক ছাড়ত্র ও 

ববা প্রদান/ববায সভয়াদ বৃবদ্ধ; 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ জানাদনা 

য়। 

(১) াংস্থায াদথ ঠিকাদাবয প্রবতষ্ঠাদনয চুবিত্র; (২) 

বফদদী বফদলজ্ঞদদয াদাদট ময কব, ছবফ; এফাং (৩) 

প্রদমাজু সেদত্র ফ মদল ববায কব; 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 
 

 

 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কভ মবদফ 

56.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন 

ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন সফাড ম 

কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন 

প্রকল্পমূদয ফাদজট বফবাজন ও 

অথ ম অফমুিকযণ াংক্রান্ত 

যকাবয আদদ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: ফাদজট বফবাজন/অফমুিকযণ 

প্রস্তাফ, বডবব/আযবডববয কব, এবডব/আযএবডব 

ফযাদেয কব, াংরগ্নী ৪/৫, বডএএর বযদাদধয কব, 

অথ মছাদড়য সমৌবিকতা, ব্যাাংক সস্ট্টদভন্ট ও অন্যান্য 

প্রদমাজু কাগজত্র, অথ ম ভন্ত্রণারদয়য ম্মবত। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কাম মবদফ। ভামুদ্যর কফীয মুযাদ 

উবচফ 

সপান-৯৫৪০২৮৯ 

ই-সভইরঃ 

dev-3@pd.gov.bd 

 

57.  ফাবফউদফা কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

বফববন্ন উন্নয়ন প্রকল্পমূদয 

াদ মানার সরজায অুাকাউন্ট 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ:  াদ মানার সরজায একাউন্ট 

সখারা এফাং বযচারদনয  রদেু আয়-ব্যয় বনফ মাদয জন্য 

েভতা প্রদাদনয জন্য প্রকল্প বযচারকগদণয নমুনা স্বােয 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কাম মবদফ 

mailto:dev-3@pd.gov.bd
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(PL-A/C) সথদক আবথ মক 

কাম মক্রভ বযচারনায রদেু 

প্রকল্প বযচারকগদণয অনুকূদর 

অথ ম উদত্তারন কযায বনবভত্ত 

আয়ন ও ব্যয়ন েভতা প্রদাদনয 

জন্য বাফ ভা-বনয়ন্ত্রক ফযাফয 

ত্র সপ্রযণ। 

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

তুায়ন। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 
 

 

58.  ফাবফউদফা কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

বফববন্ন উন্নয়ন প্রকসল্পয অনুকূদর 

বডবএ সস্পার একাউন্ট-এয 

ভাধ্যদভ অথ মছাদড়য 

অথযাইদজন জাবযয জন্য অথ ম 

ভন্ত্রণারদয় ত্র সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: ফাাংরাদদ ব্যাাংক কর্তমক 

বডবএ সস্পার একাউন্ট সখারা াংক্রান্ত কাগজ, এবডব 

ফযাদেয কব। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 
 

 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কাম মবদফ 

59.  ফাবফউদফা কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

উন্নয়ন প্রকদল্পয কাদজ বনদয়াবজত 

বফদদী বফদলজ্ঞগদণয অনুকূদর 

বনযাত্তা ছাড়ত্র, যাজননবতক 

ছাড়ত্র ও ববা প্রদাসনয জন্য 

স্বযাষ্ট্র/যাযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয় ত্র 

সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: াংস্থায াদথ ঠিকাদাবয 

প্রবতষ্ঠাদনয চুবিত্র, বফদদী বফদলজ্ঞদদয াদাদট ময 

কব, প্রদমাজু সেদত্র ফ মদল ববায কব। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 
 

বফনামূদল্য ০৪ (চায) কাম মবদফ 

60.  ফাবফউদফা কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

উন্নয়ন প্রকদল্পয জবভ অবধগ্রদণয 

প্রাবনক অনুদভাদন। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: বডবব/আযবডবব-সত ভূবভ 

অবধগ্রদণয াংস্থান যদয়দছ বকনা, ভূবভয সভৌজা ম্যা, 

সেচ ম্যা, তপবর, তপবর ঠিক ভদভ ম কাবয 

কবভনায-এয প্রতুয়ন, প্রস্তাবফত ভূবভ অবধগ্রণকৃত নয় 

ভদভ ম ভূবভ অবধগ্রণ কভ মকতমায প্রতুয়ন, প্রস্তাবফত ভূবভয 

বনকটফতী ধভীয় প্রবতষ্ঠান/বো 

প্রবতষ্ঠান/কফযস্থান/শ্মান/াট-ফাজাদযয দূযত্ব, প্রস্তাবফত 

ভূবভ খা খবতয়ানভূি বকনা এফাং প্রস্তাবফত ভূবভটি 

ভাবরদকয একভাত্র স্থাফয ম্পবত্ত নয় ভদভ ম ইউবনয়ন ভূবভ 

কাবয কভ মকতমায প্রতুয়ন। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কাম মবদফ 

61.  ফাবফউদফা কর্তমক প্রস্তুতকৃত  

ড্রাপট কিাক্ট ডকুদভন্ট-এয উয 

জাতীয় যাজস্ব সফাড ম, আবথ মক 

প্রবতষ্ঠান বফবাগ, ফাবণজু 

ভন্ত্রণারয় এফাং সরবজদরটিব ও 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: াংস্থা কর্তমক প্রস্তাবফত প্রকদল্পয 

বফযীদত ড্রাপট কিাক্ট ডকুদভন্ট/সকাম্পাবন এফাং 

ঠিকাদায  প্রবতষ্ঠাদনয াদথ স্বােবযত চুবিয কব, সফাড ম 

বায কাম মবফফযণী, সকাম্পাবন কর্তমক ঠিকাদায প্রবতষ্ঠান 

ফযাফয প্রদত্ত NoA এফাং ঠিকদায প্রবতষ্ঠান কর্তমক প্রদত্ত  

বফনামূদল্য ১৪ (সচৌে) কাম মবদফ 
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াংদ বফলয়ক বফবাদগয সবটিাং 

প্রদান। 
Acceptance of NoA, HS Code এয 

তাবরকা। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 
62.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত াংস্থায চাবদা অনুমায়ী 

ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকদল্পয 

জন্য াংবিষ্ট সজরা প্রাক-সক 

গণবফজ্ঞবি জাবয কযায অনুদযাধ 

ত্র। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: একদনক কর্তমক াংবিষ্ট প্রকল্প 

অনুদভাদদনয কব, বফদ্যুৎ উৎাদন, ঞ্চারন, যফযা 

ও বফতযণ খাদতয উন্নয়ন, াংোয াধন, উন্নত গ্রাক 

সফা প্রদান এফাং বফদ্যুদতয ক্রভফধ মভান চাবদা পূযদণয 

রদেু বফদ্যুৎ আইন, ২০১৮-এয সগদজদটয কব এফাং 

সটবরগ্রাপ আইন ১৯৮৫-এয কব, প্রস্তাবফত রাইন 

বনভ মাদণয সেচ ম্যা। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা/ বফদ্যুৎ বফবাদগয ওদয়ফাইট 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম মবদফ 

63.  ফাবফউদফা কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

উন্নয়ন প্রকদল্পয ভারাভাদরয 

বফযীদত আভদাবন াযবভট 

ইসুুয জন্য আভদাবন ও যিাবন 

প্রধান বনয়ন্ত্রদকয দিদয ত্র 

সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ:  বফউদফা এফাং ইবব 

ঠিকাদাদযয ভদধ্য স্বােবযত চুবিয কব, ইনবদয়দয 

কব, বফর অফ সরবডাং-এয কব, ভারাভাদরয বরস্ট্, 

আভদাবন ও যিাবন াযবভট াংক্রান্ত কাগজত্রাবদ। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম মবদফ 

64.  ফাবফউদফা কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

উন্নয়ন প্রকদল্পয বফযীদত 

আভদাবনকৃত ভারাভাদরয 

পুনঃযিাবনয ভয়ীভা বৃবদ্ধ 

াংক্রান্ত বফলদয় জাতীয় যাজস্ব 

সফাদড ম ত্র সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: বফউদফা এফাং ইবব 

ঠিকাদাদযয ভদধ্য স্বােবযত চুবিয কব, ইনবদয়দয 

কব, বফর অফ সরবডাং-এয কব, ভারাভাদরয বরস্ট্, 

আভদাবন ও যিাবন াযবভট াংক্রান্ত কাগজত্রাবদ। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কাম মবদফ 

65.  ফাবফউদফা কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

উন্নয়ন প্রকদল্পয গৃীতব্য ঋদণয 

বফযীদত যােীয় গ্যাযাবন্ট 

াংক্রান্ত তথ্যাবদ অথ ম বফবাদগ 

এফাং ভন্বয় অনুবফবাদগ ত্র 

সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় তথ্যাবদ:  বফউদফা  সথদক প্রাি ারনাগাদ 

তথ্যাবদ। 

প্রাবি স্থান:  াংবিষ্ট াংস্থা। 
 

বফনামূদল্য ১৫ (দনয) কাম মবদফ 

66.  ফাবফউদফা’য উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়দন অনুদভাদদনয বনবভত্ত 

অথ মননবতক বফলয় াংক্রান্ত 

ভবন্ত্রবা কবভটিয (CCEA) 

জন্য ায-াংদে সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: বফউদফা’য প্রস্তাফ, বচফ, বফদ্যুৎ 

বফবাগ কর্তমক স্বােবযত Project Proposal 

Form, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয (ভাননীয় ভন্ত্রী) নীবতগত 

অনুদভাদদনয কব। 

প্রাবি স্থান:  াংবিষ্ট াংস্থা। 
 

বফনামূদল্য  ৩০ (বত্র) কাম মবদফ। 

67.  ফাবফউদফা’য উন্নয়ন প্রকদল্পয মথামথ কর্তমদেয প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ:  ক্রয় প্রস্তাফ, বফনামূদল্য ৩০ (বত্র)  কাম মবদফ।   
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যকাবয ক্রয় াংক্রান্ত ভবন্ত্রবা 

কবভটি ম মাদয় অনুদভাদনদমাগ্য 

ক্রয় প্রস্তাফ।  

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

বডবব/আযবডবব, এবডব/আযএবডব ফযাদেয কব, 

ফাবল মক ক্রয় বযকল্পনা, দযত্র বফজ্ঞবি প্রকাবত 

বত্রকা/ওদয়ফাইদটয কব, সটন্ডায ডকুদভন্ট, দযত্র 

উন্মি কযদণয কব, দযত্র মূল্যায়ন কবভটিয কব, 

দযত্র মূল্যায়ন কবভটিয প্রবতদফদন, টিইবয কবভটিয 

দস্যদদয Declarations of 

Impartiality, বফড ও বফড ফদন্ডয কব, দযদাতায 

Price Schedule, ফাবফউদফায সফাড ম বায 

বদ্ধান্ত, াংস্থা প্রধাদনয প্রতুয়নত্র, অথ ম বফবাগ কর্তমক 

জাযীকৃত আবথ মক েভতা বনধ মাযণী ত্র ও অন্যান্য 

প্রদমাজু কাগজত্র।  

প্রাবি স্থান:  াংবিষ্ট াংস্থা। 
68.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত াংস্থা কর্তমক প্রস্তাবফত 

নর্তন সকান উন্নয়ন প্রকল্প 

অনুদভাদদনয নীবতগত ম্মবত 

প্রদাদনয জন্য ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয বনকট ায-াংদে 

সপ্রযণ। 

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ:  বফদ্যুৎ, জ্বারাবন ও খবনজ 

ম্পদ ভন্ত্রণারদয়য ভন্ত্রী বদদফ ভাননীয় ভন্ত্রীয (ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী) ানুগ্র বফদফচনা ও নীবতগত 

অনুদভাদন/অথ মননবতক বফলয় াংক্রান্ত ভবন্ত্রবা কবভটিয 

অনুদভাদন, ভীো, প্রবতদফদন, আবথ মক াংদিল, অদথ ময 

সমাগানদাতায উৎ এফাং সুবনবদ মষ্ট সমৌবিকতা  

প্রাবি স্থান:  ফাবফউদফা’য প্রস্তাফ। 
 

বফনামূদল্য ৩৫ (য়বত্র) 

কাম মবদফ 

69.  ফাবফউদফা কর্তমক  

বডএএর বযদাধ/Loan 

Repayment 

Schedule াংক্রান্ত বফলদয় 

অথ মভন্ত্রণারদয় ত্র সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: াংবিষ্ট াংস্থা কর্তমক বডএএর 

বযদাধ াংক্রান্ত সিজাবয চারাদনয কব, যকাদযয 

ইকুুইটিয অাং এফাং ইকুুইটি াংক্রান্ত তথ্য, প্রকদল্পয ঋণ 

চুবি (Loan Agreement/Finance 

Agreement/Subsidiary Loan 

Agreement (SLA)-এযতুায়নকব,  বফগত 

০২ (দ্যই) ফছদযয আয়-ব্যয় এয বাফ বফফযণী এফাং 

বনযীো প্রবতদফদন, াংস্থায Memorandum of 

Association (MoA) এফাং Articles of 

Association (AoA)। 
প্রাবি স্থান:  াংবিষ্ট াংস্থা। 

বফনামূদল্য ১০ (দ) কাম মবদফ 

70.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

নওাদজদকা/ইবজববফ/ 

এবএবএর/ববজববফ/ 

ওদজাাবডদকা সকাম্পাবন মূ 

কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: ফাদজট বফবাজন/অফমুিকযণ 

প্রস্তাফ, বডবব/আযবডববয কব, এবডব/আযএবডব 

ফযাদেয কব, াংরগ্নী ৪/৫ (প্রকদল্পয অনুকূদর ফযাে 

এফাং ব্যয়কৃত অদথ ময বফফযণী), বডএএর বযদাদধয 

কব, অথ মছাদড়য সমৌবিকতা, ব্যাাংক সস্ট্দটদভন্ট ও অথ ম 

বফনামূদল্য ২০ (বফ) কাম মবদফ। ভাপৄজা আখতায      

উবচফ (উন্নয়ন-৪) 

সপান-৯৫৫০৬৭৮ 

ই-সভইরঃ 

dev-4@pd.gov.bd 

mailto:dev-4@pd.gov.bd
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প্রকল্পমূদয অনুকূদর ফাদজট 

বফবাজন ও অথ ম অফমুিকযণ 

াংক্রান্ত যকাবয আদদ জাবয। 

ভন্ত্রণারদয়য ম্মবত। 
প্রাবি স্থান:  াংবিষ্ট াংস্থা। 
 

 

71.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত সকাম্পাবনমূ কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন বফববন্ন উন্নয়ন 

প্রকল্পমূদয  াদ মানার সরজায 

অুাকাউন্ট (PL-A/C) সথদক 

আবথ মক কাম মক্রভ বযচারনায 

রদেু প্রকল্প বযচারকগদণয 

অনুকূদর অথ ম উদত্তারন কযায 

বনবভত্ত আয়ন ও ব্যয়ন েভতা 

প্রদাদনয জন্য বাফ ভা-

বনয়ন্ত্রক, বাফ বফন, 

সগুনফাবগচা ফযাফয ত্র সপ্রযণ।  

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ:  াদ মানার সরজায একাউন্ট 

সখারা এফাং বযচারদনয  রদেু আয়-ব্যয় বনফ মাদয জন্য 

েভতা প্রদাদনয জন্য প্রকল্প বযচারকগদণয নমুনা স্বােয 

তুায়ন। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

 

 

 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কাম মবদফ 

72.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত সকাম্পাবনমূ কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন বফববন্ন উন্নয়ন 

প্রকসল্পয অনুকূদর বডবএ 

সস্পার একাউন্ট-এয ভাধ্যদভ 

অথ মছাদড়য অথযাইদজন জাবযয 

জন্য অথ ম ভন্ত্রণারদয় ত্র সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ:  ফাাংরাদদ ব্যাাংক কর্তমক 

বডবএ সস্পার একাউন্ট সখারা াংক্রান্ত কাগজ, এবডব 

ফযাদেয কব। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কাম মবদফ 

73.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত সকাম্পাবনমূ কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকদল্পয 

কাদজ বনদয়াবজত বফদদী 

বফদলজ্ঞগদণয অনুকূদর 

বনযাত্তা ছাড়ত্র ও ববা 

প্রদাসনয জন্য স্বযাষ্ট্র/যাযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারদয় ত্র সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: াংস্থায াদথ ঠিকাদাবয 

প্রবতষ্ঠাদনয চুবিত্র, বফদদী বফদলজ্ঞদদয াদাদট ময 

কব, প্রদমাজু সেদত্র ফ মদল ববায কব। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য ১০ (দ) কাম মবদফ 

74.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত সকাম্পাবনমূ কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকদল্পয 

জবভ অবধগ্রদণয প্রাবনক 

অনুদভাদন। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ:  বডবব/আযবডবব-সত ভূবভ 

অবধগ্রদণয াংস্থান যদয়দছ বক না, ভূবভয সভৌজা ম্যা, 

সেচ ম্যা, তপবর, তপবর ঠিক ভদভ ম কাবয 

কবভনায-এয প্রতুয়ন, প্রস্তাবফত ভূবভ অবধগ্রণকৃত নয় 

ভদভ ম ভূবভ অবধগ্রণ কভ মকতমায প্রতুয়ন, প্রস্তাবফত ভূবভয 

বনকটফতী ধভীয় প্রবতষ্ঠান/বো 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কাম মবদফ 
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প্রবতষ্ঠান/কফযস্থান/শ্মান/াট-ফাজাদযয দূযত্ব, প্রস্তাবফত 

ভূবভ খা খবতয়ানভূি বক না এফাং প্রস্তাবফত ভূবভটি 

ভাবরদকয একভাত্র স্থাফয ম্পবত্ত নয় ভদভ ম ইউবনয়ন ভূবভ 

কাবয কভ মকতমায প্রতুয়ন। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

75.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত সকাম্পাবনমূ কর্তমক 

প্রস্তুতকৃত  

ড্রাপট কিাক্ট ডকুদভন্ট-এয উয 

জাতীয় যাজস্ব সফাড ম, আবথ মক 

প্রবতষ্ঠান বফবাগ, ফাবণজু 

ভন্ত্রণারয় এফাং সরবজদরটিব ও 

াংদ বফলয়ক বফবাদগয সবটিাং 

প্রদান। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: সকাম্পাবন কর্তমক প্রস্তাবফত 

প্রকদল্পয বফযীদত ড্রাপট কিাক্ট ডকুদভন্ট/সকাম্পাবন 

এফাং ঠিকদায  প্রবতষ্ঠাদনয াদথ স্বােবযত চুবিয কব, 

সফাড ম বায কাম মবফফযণী, সকাম্পাবন কর্তমক ঠিকাদায 

প্রবতষ্ঠান ফযাফয প্রদত্ত NoA এফাং ঠিকদায প্রবতষ্ঠান 

কর্তমক প্রদত্ত  Acceptance of NoA, HS 

Code এয তাবরকা। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য ১০ (দ) কাম মবদফ 

76.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত সকাম্পাবনমূদয চাবদা 

অনুমায়ী ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন 

প্রকদল্পয জন্য াংবিষ্ট সজরা 

প্রাক-সক গণবফজ্ঞবি জাবয 

কযায অনুদযাধ ত্র। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: একদনক কর্তমক াংবিষ্ট 

প্রকদল্পয অনুদভাদদনয কব, বফদ্যুৎ উৎাদন, ঞ্চারন, 

যফযা ও বফতযণ খাদতয উন্নয়ন, াংোয াধন, উন্নত 

গ্রাক সফা প্রদান এফাং বফদ্যুদতয ক্রভফধ মভান চাবদা 

পূযদণয রদেু বফদ্যুৎ আইন, ২০১৮-এয সগদজদটয কব 

এফাং সটবরগ্রাপ আইন ১৯৮৫-এয কব, প্রস্তাবফত রাইন 

বনভ মাদণয সেচ ম্যা। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম মবদফ 

77.  ববজববফ বরঃ কর্তমক 

আভদাবনতব্য ভারাভাদরয শুল্ক, 

মূরধনী মন্ত্রাবতয জন্য প্রদমাজু 

ায বনধ মাযদণয বনবভত্ত 

প্রতুয়নত্র কবভনায অফ 

কাস্ট্ভ ফযাফয ত্র সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ:  ববজববফ এফাং ইবব 

ঠিকাদায এয ভদধ্য স্বােবযত চুবিয কব, ইনবদয়দয 

কব, বফর অফ সরবডাং-এয কব, ভারাভাদরয বরস্ট্, 

H.S. Code। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) কাম মবদফ 

78.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত সকাম্পাবনমূ কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকদল্পয 

ভারাভাদরয বফযীদত আভদাবন 

াযবভট ইসুুয জন্য আভদাবন ও 

যিাবন প্রধান বনয়ন্ত্রদকয দিদয 

ত্র সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ:  ববজববফ এফাং ইবব 

ঠিকাদাদযয ভদধ্য স্বােবযত চুবিয কব, ইনবদয়দয 

কব, বফর অফ সরবডাং-এয কব, ভারাভাদরয বরস্ট্, 

আভদাবন ও যিাবন াযবভট াংক্রান্ত াংবিষ্ট 

কাগজত্রাবদ। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম মবদফ  
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79.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত সকাম্পাবনমূ কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকদল্পয 

বফযীদত আভদাবনকৃত 

ভারাভাদরয পুনঃযিাবনয 

ভয়ীভা বৃবদ্ধ াংক্রান্ত বফলদয় 

জাতীয় যাজস্ব সফাদড ম ত্র সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ:  ববজববফ এফাং ইবব 

ঠিকাদাদযয ভদধ্য স্বােবযত চুবিয কব, ইনবদয়দয 

কব, বফর অফ সরবডাং-এয কব, ভারাভাদরয বরস্ট্, 

আভদাবন ও যিাবন াযবভট াংক্রান্ত াংবিষ্ট 

কাগজত্রাবদ। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কাম মবদফ 

80.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত সকাম্পাবনমূ কর্তমক 

াফবরক প্রাইদবট াট মনাযী 

(ববব) দ্ধবতদত প্রকল্প 

ফাস্তফায়দন অনুদভাদদনয বনবভত্ত 

অথ মননবতক বফলয় াংক্রান্ত 

ভবন্ত্রবা কবভটিয (CCEA) 

জন্য ায-াংদে সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: ববব কর্তমদেয প্রস্তাফ, 

বচফ, বফদ্যুৎ বফবাগ কর্তমক স্বােবযত PPP 

Project Proposal Form, ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয নীবতগত অনুদভাদদনয কব। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য ৪০ (চবল্ল) কাম মবদফ 

81.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত সকাম্পাবনমূ কর্তমক 

প্রস্তাবফত নর্তন সকান উন্নয়ন 

প্রকল্প অনুদভাদদনয নীবতগত 

ম্মবত প্রদাদনয জন্য ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয বনকট াযাংদে 

সপ্রযণ। 

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

বফদ্যুৎ, জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারদয়য ভন্ত্রী 

বদদফ ভাননীয় ভন্ত্রীয (ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয) অনুদভাদন। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

 

বফনামূদল্য ৩০ (বত্র) কাম মবদফ 

82.  বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন  

ফবণ মত সকাম্পাবনমূ কর্তমক  

বডএএর বযদাধ/Loan 

Repayment 

Schedule াংক্রান্ত বফলদয় 

অথ মভন্ত্রণারদয় ত্র সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাবদ: াংবিষ্ট সকাম্পাবন কর্তমক 

বডএএর বযদাধ াংক্রান্ত সিজাবয চারাদনয কব, 

যকাদযয ইকুুইটিয অাং এফাং ইকুুইটি াংক্রান্ত তথ্য, 

প্রকদল্পয ঋণ চুবি (Loan 

Agreement/Finance Agreement/ 

Subsidiary Loan Agreement 

(SLA)-এয তুায়ন কব,  বফগত ০২ (দ্যই) ফছদযয 

আয়-ব্যয় এয বাফ বফফযণী এফাং বনযীো প্রবতদফদন, 

াংস্থায Memorandum of Association 

(MoA) এফাং Articles of Association 

(AoA)। 
প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট সকাম্পাবন 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কাম মবদফ 

83.  দযদত্রয ভাধ্যদভ সফযকাবয 

কয়রাবফদ্যুৎ উৎাদন  সকন্দ্র 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

১। াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবনয সুাবয প্রস্তাফ 

(কাবযগবয, আবথ মক ও ফাবণবজুক বফলয়)  

 

বফনামূদল্য 

 

২৮ কাম মবদফ 

জনাফ বনদযাদ চন্দ্র ভন্ডর 

উবচফ 
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বনভ মাণ প্রস্তাফ অনুদভাদন আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

২। TECও PEC এয সুাবয প্রবতদফদন। 

৩। ভাননীয় ভন্ত্রীয ম্মবত।  

৪। CCGP-এয অনুদভাদন। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

(উন্নয়ন-৫ অবধাখা) 

সপান : ৯৫৪৬৭১৫ 

dev-3@pd.gov.bd 

 

84.  সফযকাবযখাদতIPPকয়রা 

বফদ্যুৎ উৎাদন  সকন্দ্র বনভ মাণ 

প্রস্তাফ অনুদভাদন 

(ক) বফদ্যুৎ সকন্দ্র স্থাদনয জন্য 

Unsolicited প্রস্তাফ 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবন দত প্রস্তাবফত স্থান, 

কাবযগবয, আবথ মক ও ফাবণবজুক বফলদয় প্রস্তাফ।  

২। ফাবফউদফা ও ববজববফয ভতাভত। 

৩। কাবযগবয কবভটিয ভতাভত। 

৪। ভাননীয় ভন্ত্রীয ম্মবত। 

৫। সনদগাবদয়ন কবভটিয প্রবতদফদন।  

৬। CCGPএয অনুদভাদন। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

বফনামূদল্য 

 

২৮ কাম মবদফ 

85.  MoU/JV-এয ভাধ্যদভ কয়রা 

বফদ্যুৎ উৎাদন  সকন্দ্র বনভ মাণ 

প্রস্তাফ অনুদভাদন 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবন দত প্রস্তাবফত স্থান, 

কাবযগবয, আবথ মক ও ফাবণবজুক বফলদয় প্রস্তাফ।  

২। ফাবফউদফা ও ববজববফয ভতাভত। 

৩। কাবযগবয কবভটিয ভতাভত। 

৪। ভাননীয় ভন্ত্রীয ম্মবত। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

বফনামূদল্য 

 

২১ কাম মবদফ 

86.  যকাবয খাদত কয়রা  বফদ্যুৎ 

সকন্দ্র স্থান স্থান াংক্রান্ত 

কাম মাফরী। 

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবনয সুাবয প্রস্তাফ 

(কাবযগবয, আবথ মক ও ফাবণবজুক বফলয়)  

২। TEC ও PEC এয সুাবয প্রবতদফদন। 

৩। ভাননীয় ভন্ত্রীয ম্মবত।  

৪। CCGP-এয অনুদভাদন। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

 

বফনামূদল্য 

 

 

৬০ কাম মবদফ 

 

 

87.  সফযকাবযখাদত কয়রাবফদ্যুৎ 

সকন্দ্রমূদয বফববন্ন 

Agreement এয উয 

সবটিাং  

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। ফাবফউদফা/সকাম্পাবনয সুাবয প্রস্তাফ  

২। অনুস্বােবযত Agreement(PPA, IA, 

GSA, LLA) 

৩। LoI এয কব 

৪। স্পন্সয কর্তমকLoI Acceptance Letter 

এয কব 

৫। ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রবতভন্ত্রী অনুদভাদন  

৬। জাতীয় যাজস্ব সফাদড ময ভতাভত। 

৭। আবথ মক প্রবতষ্ঠান বফবাদগয ভতাভত  

৮। অবুন্তযীণ ম্পদ বফবাদগয ভতাভত  

৯। সরবজদরটিব ও াংদ বফলয়ক বফবাদগয ভতাভত 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

বফনামূদল্য 

 

২১ কাম মবদফ 



20 

 

88.  যকাবযখাদত কয়রা বফদ্যুৎ 

সকন্দ্রমূদয বফববন্ন 

Agreement এয উয 

সবটিাং  

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

 

১। ফাবফউদফা/সকাম্পাবনয সুাবয প্রস্তাফ  

২। অনুস্বােবযত Agreement(দযত্র দবরর) 

৩। NoA এয কব 

৪।NoA Acceptance Letter এয কব 

৫। ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রবতভন্ত্রীয অনুদভাদন  

৬। জাতীয় যাজস্ব সফাদড ময ভতাভত। 

৭। আবথ মক প্রবতষ্ঠান বফবাদগয ভতাভত  

৮। অবুন্তযীণ ম্পদ বফবাদগয ভতাভত  

৯। সরবজদরটিব ও াংদ বফলয়ক বফবাদগয ভতাভত 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

বফনামূদল্য 

 

২১ কাম মবদফ 

89.  সফযকাবযখাদত কয়রা বফদ্যুৎ 

সকন্দ্রমূদয Agreement 

এয আদরাদক Project 

Financing 

Documents এয অন্তভু মি 

কর ডকুদভন্ট এফাং কর 

দবরদরয সযবজদেন বপ 

ভওকুপ াংক্রান্ত কাম মাফরী 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। ফাবফউদফা/সকাম্পাবনয সুাবয প্রস্তাফ  

২। পাইনাবন্সয়ার সলাবজাং াংক্রান্ত কাগজত্র স্পন্সয 

সকাম্পাবনয আদফদন 

৩। টাকায বাফ 

৪। স্বােবযত IA এয কব 

৫। ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রবতভন্ত্রীয অনুদভাদন  

৬। আইন ও বফচায বফবাদগয অনুদভাদন। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

 

বফনামূদল্য 

 

 

১৪ কাম মবদফ 

90.  সফযকাবযখাদত কয়রা বফদ্যুৎ 

সকন্দ্রমূদয Agreement 

এয আদরাদক Project 

Financing 

Documents এয অন্তভু মি 

কর ডকুদভন্ট এফাং কর 

দবরদরয স্ট্ুাম্প বডউটি ভওকুপ 

াংক্রান্ত কাম মাফরী 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। ফাবফউদফা/সকাম্পাবনয সুাবয প্রস্তাফ  

২। পাইনাবন্সয়ার সলাবজাং াংক্রান্ত কাগজত্র স্পন্সয 

সকাম্পাবনয আদফদন 

৩। টাকায বাফ 

৪। স্বােবযত IA এয কব 

৫। ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রবতভন্ত্রীয অনুদভাদন  

৬। অবুন্তযীণ ম্পদ বফবাদগয অনুদভাদন।  

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

বফনামূদল্য 

 

১৪ কাম মবদফ 

91.  যকাবযখাদতকয়রা বফদ্যুৎ 

প্রকদল্পয যাষ্ট্রীয় গ্যাযাবিয বফলদয় 

অথ মবফবাদগয ম্মবত গ্রণ 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। ফাবফউদফা/সকাম্পাবনয প্রস্তাফ  

২। অথ ম বফবাগ কর্তমক প্রদদয় সচকবরস্ট্ অনুমায়ী 

কাগজত্র 

৩। ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রবতভন্ত্রীয অনুদভাদন 

৪। গ্যাযাবিদত বফদ্যুৎ বফবাদগয অবতবযি বচফ/যুগ্ম-

বচদফয স্বােয কযদফন। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

বফনামূদল্য 

 

০৭ কাম মবদফ 

92.  কয়রাপ্রকদল্পয উন্নয়ন খাদতয 

ফাদজট বফবাজন 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

১। াংবিষ্ট সকাম্পাবনয প্রকদল্পয প্রস্তাফ 

২। এবডব/আযএবডব ফযাদেয কব। 

৩। াংরগ্নী ৪৫/৫৮ 

 

বফনামূদল্য 

 

০৩ কাম মবদফ 

 



21 

 

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

৪। বচফ ভদাদদয়য অনুদভাদন। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 
93.  কয়রাপ্রকদল্পয উন্নয়ন খাদতয 

১ভ, ২য় ও ৩য় বকবস্তয অথ মছাড় 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট সকাম্পাবনয প্রকদল্পয প্রস্তাফ 

২। বফবাজন আদদদয কব 

৩। াংরগ্নী ৪/৫ 

৪। প্রকদল্পয ব্যাাংক সস্ট্টদভন্ট 

৫। অবতবযি বচদফয অনুদভাদন 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

বফনামূদল্য 

 

০৩ কাম মবদফ 

94.  কয়রাপ্রকদল্পয উন্নয়ন খাদতয ৪থ ম 

বকবস্তয অথ মছাড় 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট দিয/সকাম্পাবন/ প্রকদল্পয প্রস্তাফ 

২। আযএবডব ফযাদেয কব। 

৩। বফবাজন আদদদয কব 

৪। াংরগ্নী ৪/৫ 

৫। প্রকদল্পয ব্যাাংক সস্ট্টদভন্ট 

৬। DSL বযদাদধয কব 

৭। অবতবযি বচদফয অনুদভাদন 

৮। অথ ম বফবাদগয ম্মবত 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

বফনামূদল্য 

 

১০ কাম মবদফ 

 

95.  কয়রাপ্রকদল্পয উন্নয়ন খাদতয 

১ভ-৪থ ম বকবস্তয অথ ম ছাড়/ভদয়য 

পূদফ ম ছাড় 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট দিয/সকাম্পাবন/ প্রকদল্পয প্রস্তাফ 

২। এবডব/আযএবডব ফযাদেয কব। 

৩। বফবাজন আদদদয কব 

৪। াংরগ্নী ৪/৫ 

৫। প্রকদল্পয ব্যাাংক সস্ট্টদভন্ট 

৬। DSL বযদাদধয কব 

৭। অবতবযি বচদফয অনুদভাদন 

৮। বযকল্পনা কবভদনয অনুদভাদন। 

৯। অথ ম বফবাদগয ম্মবত 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

বফনামূদল্য 

 

২১ কাম মবদফ 

 

96.  কয়রা বফদ্যুৎ প্রকদল্পয জন্য জবভ 

অবধগ্রদণয প্রাবনক 

অনুদভাদন  

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট সকাম্পাবনয প্রস্তাফ।  

২। ভূবভ সভৌজা ম্যা, সেচ ম্যাচ, তপবর, দাগ নাং, 

খবতয়ান নাং, 

৩। AC (land)-এয প্রতুয়ন। 

৪। ভাননীয় প্রবতভন্ত্রীয অনুদভাদন। 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

বফনামূদল্য 

 

০৭ কাম মবদফ 

97.  কয়রা প্রকদল্পয 

বফদদবনাগবযদকয অনুকূদর 

ববায সেবণ বযফতমন /ববায 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

১। াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবনয প্রস্তাফ 

২। চুবিয বফফযণ। 

৩। ববা পযভ 

 

বফনামূদল্য 

 

০৩ কাম মবদফ 
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সভয়াদ 

 

 

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

৪। দাদট ময পদটাকব 

৫। ববায পদটাকব 

৬। জীফন বৃত্তান্ত 

৭। বফডা দত কভ মানুভবত  

৮। অবতবযি বচদফয অনুদভাদন 

৯। সুযো সফা বফবাদগয অনুদভাদন 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 
98.  কয়রা প্রকদল্পয 

বফদদবনাগবযদকয অনুকূদর 

বনযাত্তা ছাড়ত্র প্রদান 

 

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবনয প্রস্তাফ 

২। চুবিয বফফযণ। 

৩। ববা পযভ 

৪। দাদট ময পদটাকব 

৫। ববায পদটাকব 

৬। জীফন বৃত্তান্ত 

৭। বফডা দত কভ মানুভবত  

৮। অবতবযি বচদফয অনুদভাদন 

৯। সুযো সফা বফবাদগয অনুদভাদন 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

 

বফনামূদল্য 

 

০৩ কাম মবদফ 

 

99.  কয়রা প্রকদল্পয জন্য 

বফদদবনাগবযদকয অনুকূদর ববা 

ইসুুকযণ 

 

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট াংস্থা/সকাম্পাবনয প্রস্তাফ 

২। চুবিয বফফযণ। 

৩। দাদট ময পদটাকব 

৪। অবতবযি বচদফয অনুদভাদন 

৫। যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদন 

 

বফনামূদল্য 

 

০৫ কাম মবদফ 

 

100.  কয়রা-তবতত্তক তফদ্যযৎ 

সকন্দ্র/প্রকজেয জন্য অভদাতনকৃত 

ভারাভার শুল্কমুিবাজফ 

ছাড়কযজণয তফলজয় প্রতযয়ন 

প্রদান 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। ইনবদয় 

২। বফর অফ সরবডাং 

৩। প্যাদকবজাং বরস্ট্ 

৪। স্ট্ুাম্প 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

বফনামূদল্য ০৩কাম মবদফ 

101.  কয়রা-বববত্তক বফদ্যুৎ 

সকন্দ্র/প্রকদল্পয জন্য আভদাবনকৃত 

কয়রা শুল্কমুিবাদফ ছাড়কযদণয 

বফলদয় প্রতুয়ন প্রদান 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। ইনবদয় 

২। বফর অফ সরবডাং 

৩। প্যাদকবজাং বরস্ট্, স্ট্ুাম্প 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 
বফনামূদল্য ০৩কাম মবদফ 

102.  কয়রা প্রকল্প গ্রদণয সেদত্র 

অনভনীয় ঋণ বফলয়ক স্থায়ী 

কবভটিয অনুদভাদন 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

১। ঋণ গ্রীতা াংস্থা/সকাম্পাবনয প্রস্তাফ 

২। ঋদণয তমাফবর 

৩। দয কালাকবল াংক্রান্ত প্রবতদফদন 

৪। ইআযবড দত নভনীয় ঋণ না াওয়ায নদ 

বফনামূদল্য ২১ কাম মবদফ 
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ভাধ্যদভ জানাদনা য়। ৫। ভাননীয় প্রবতভন্ত্রী/ভন্ত্রীয অনুদভাদন 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 
103.  কয়রাপ্রকল্প ফাস্তফা য়নকাযী 

সকাম্পাবন কর্তমক বডএএর 

বযদাধ বডবএ সস্পার 

অুাকাউন্ট সখারা 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

১। াংবিষ্ট সকাম্পাবনয প্রস্তাফ 

২। প্রকদল্পয ব্যাাংক সস্ট্টদভন্ট 

৩। DSL বযদাদধয কব 

৪। ফাাংরাদদ ব্যাাংক কর্তমক বডবএ সস্পার অুাকাউন্ট 

সখারায কাজগত্র 

৫। অবতবযি বচদফয অনুদভাদন 

৬। অথ ম বফবাদগয ম্মবত 

প্রাবি স্থান: াংবিষ্ট াংস্থা। 

বফনামূদল্য ০৩ কাম মবদফ 

104.  ফাাংরাদদ জ্বারাবন ও বফদ্যুৎ 

গদফলণা কাউবন্সর এয জনফর 

সৃজন াংক্রান্ত সপ্রবযত প্রস্তাদফ 

সুাবয প্রদান। 

(ক) ভন্ত্রণারয়/বফবাগ কর্তমক  

বফদ্যভান বফবধ বফধান 

অনুযণপূফ মক জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ ম বফবাদগয 

ম্মবত গ্রদণয জন্য  প্রস্তাফ 

সপ্রযণ। 

(খ) প্রাবনক উন্নয়ন 

াংক্রান্ত বদ্ধান্ত 

বফইবআযবদক   ত্র/ ই-

সভইদরয ভাধ্যদভ জাবনদয় 

সদয়া য়।  

(ক) াংবিষ্ট দিয প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রস্তাদফয কব; 

(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ ম বফবাগ দত দ 

সৃজদনয ম্মবত ও সফতন সের বনধ মাযণ; 

(গ) অনুদভাবদত অগ মাদনাগ্রাভ 

(ঘ) প্রস্তাবফত দদয কাম মবফফযণ; এফাং দ সৃজদনয পদর 

জনফর কাঠাদভাদত এয প্রবাফ ম্পবকমত প্রবতদফদন; 

(ঙ) শুন্য দদয বফফযণী (অনুদভাবদত দদয াংখ্যা, 

কভ মযত দদয াংখ্যা, শুন্য দদয াংখ্যা, দ শুন্য 

থাকায কাযণ উদল্লখ) 

প্রাবিস্থানঃ প্রান-১ অবধাখা 

বফনামূদল্য ২৫ (পঁবচ) কাম মবদফ তাবভনা ইয়াবভন 

উবচফ (প্রান-১ 

অবধাখা) 

সপান: ৯৫১৩৩৬৪ 

ই-সভইর: 

dsadmin@pd.gov.bd 

105.  (ক) ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন 

সফাদড ময সচয়াযম্যান ও 

দস্যগদণয  বনদয়াগ 

 

ত্র সমাগাদমাগ, ইদভইর, ই-

নবথ, সটবরদপাবনক ফাতমা  

ফাবফউদফা দত প্রাি আদফদন , প্রস্তাবফত দ স্থায়ীকযদণয 

, আদদদয কব , দ সৃবস্ট্য ভঞ্জুযীত্র, অনুদভাবদত 

অগ মাদনাগ্রাভ, বফগত ৫ ফছদযয এবআয এয ায াংদে, 

স্থায়ী ঠিকানা ও জীফন বৃত্তান্ত , বফবাগীয় ভাভরা ও দ্যনীবত 

াংক্রান্ত প্রবতদফদন , বফবাগীয় প্রবেণ ও যীোয 

পরাপর, বনদয়াগ বফবধয কব , বপডায দদ সগ্রদডদনয 

তাবরকা, পূফ মফতী দদ সমাগদান ত্র , আদারত অফভাননা 

াংক্রান্ত প্রতুয়নত্র , একটি শুন্য দদয বফযীদত 

কভদে ০৫ জদনয নাভ প্রস্তাফ না থাকদর তায ব্যাখ্যা। 
প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা।   

বফনামূদল্য ২০ (বফ) কাম মবদফ 

সযজনা অকতায 

ততনয়য কাযী তচফ 

(প্রান-২ াখা) 

সপানঃ ৯৫৬৮০৫সভআরঃ 

admin-2@pd.gov.bd 

106.  ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন সফাদড ময 

সচয়াযম্যান ও দস্যগদণয  

বআযএর অনুদভাদন 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফায অগ্রায়নত্র, াংবিষ্ট কভ মকতমায  আদফদন, 

ছুটিয বাফ, এ এ ব নদদয কব, সল কভ মস্থাদনয 

বনদয়াগকৃত দদয প্রজ্ঞান 

প্রাবিবস্থান- ফাবফউদফা/াংবিষ্ট কভ মকতমা। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম মবদফ 

mailto:dsadmin@pd.gov.bd
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107.  ফাবফউদফা/সেডায কভ মকতমাগদণয 

নাদভ সটবরদপান ফযাে, খাত 

বযফতমন, ব্যবিগতকযণ 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফা/সেডা দত প্রাি অগ্রায়ণত্র। 
াংবিষ্ট কভ মকতমায আদফদন 

যকাবয সটবরদপান সলুরায, পুাক্স ও ইন্টাযদনট  

নীবতভারা, ২০১৮ অনুমায়ী পূযণকৃত ছক-৪, ৫ ও ৬ 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা/সেডা 

www.mopa.gov.bd 

বফনামূদল্য ০২ (দ্যই) কাম মবদফ 

108.  ফাবফউদফায কভ মকতমা গদণয 

বরদয়ন ভঞ্জুয। 

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফা দত প্রাি অগ্রায়ণত্র , াংবিষ্ট কভ মকতমায 

বরদয়দনয আদফদন , জীফন বৃত্তান্ত , প্রাবতষ্ঠাবনক 

বনদয়াগদত্রয অনুবরব , সফতন াংক্রান্ত প্রবতদফদন , 

অবিকাযনাভা, নাদাবফ নদত্র , চাকুবয স্থায়ীকযদণয 

আদদ, াবব ম অপায সরটায অদথনটিদকন , 

ফাবফউদফায চাকুবয বফবধভারায় বরদয়ন াংক্রান্ত বফবধ 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা, াংবিষ্ট কভ মকতমা 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম মবদফ 

109.  ফাবফউদফায কভ মকতমা গদণয  

সপ্রলণ ভঞ্জুয। 

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফায অগ্রায়ণত্র, াংবিষ্ট কভ মকতমায আদফদন 

াংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান দত আধা যকাবয ত্র/চাবদা 

ত্র/প্রস্তাফত্র 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা, াংবিষ্ট কভ মকতমা। 

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) কাম মবদফ 

110.  ফাবফউদফায কভ মকতমা গদণয  

চুবিবববত্তক বনদয়াগ   

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফা দত প্রাি অগ্রায়ণত্র। 
াংবিষ্ট কভ মকতমায জীফন বৃত্তান্ত চাকুবয বফফযণী  

ফাবফউদফায যাষ্ট্রবতয আদদ নাং  ৫৯/১৯৭২ এয ৪(১) 

অনুদেদদয কব, জাতীয় সফতন সেদরয কব, সচয়াযম্যান 

বদদফ বনদয়াদগয প্রজ্ঞান, এ এ ব নদদয কব, 

ব আয এর ভঞ্জুদযয প্রজ্ঞান 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা, াংবিষ্ট কভ মকতমা, বফদ্যুৎ বফবাগ।  

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) কাম মবদফ 

111.  ফাবফউদফায বফববন্ন বফদ্যুৎ সকন্দ্র 

ও স্থানায জনফদরয (ক) সট 

আ অনুদভাদন 

(খ) সভয়াদ বৃবদ্ধকযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফা দত প্রাি আদফদন। 

(ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ ম বফবাদগয যাষ্ট্রায়ত্ব 

প্রবতষ্ঠান অনুবফবাদগয দ সৃজদনয সচকবরস্ট্ অনুমায়ী 

প্রস্তাফ 

(খ) ফাবফউদফা দত সভয়াদ বৃবদ্ধযকযদণয প্রস্তাফ 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা। 

বফনামূদল্য ১৫ (দনয)     

কাম মবদফ 

 

112.  ফাবফউদফা/সেডায কভ মকতমাদদয 

ফবঃ ফাাংরাদদ ছুটি ভঞ্জুয 
মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফা/সেডা দত প্রাি আদফদন। 

ফবঃ ফাাংরাদদ ছুটিয ছক সভাতাদফক আদফদন 

সঘালণা ত্র (বফগত ফছদযয ভ্রভদণয তথ্য াংক্রান্ত) 

বচবকৎা ত্র (প্রদমাজু সেদত্র), ভ্রভন ব্যয় বফফযনী, ভ্রভন 

সূবচ, অবজমত ছুটিয বাফ বফফযনী পযভ-০৫ 

বফনামূদল্য ০৩(বতন) কাম মবদফ 

http://www.mopa.gov.bd/
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প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা/সেডা, াংবিষ্ট কভ মকতমা, বফদ্যুৎ 

বফবাগ। 

113.  ফাবফউদফায কভ মকতমাদদয বো 

ছুটি ভঞ্জুয  

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফা দত প্রাি অগ্রায়ণত্র, াংবিষ্ট কভ মকতমায বো 

ছুটিয আদফদন ত্র, প্রাবতষ্ঠাবনক অপায সরটায, 

ফাবফউদফায চাকুবয বফবধয ধাযা, চাকুবয স্থায়ীকযদণয 

আদদদয কব,অবিকাযনাভা 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা, াংবিষ্ট কভ মকতমা। 

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) কাম মবদফ 

114.  ফাবফউদফা/সেডায কভ মকতমাদদয  

(দস্য/বচফ) োবন্ত বফদনাদন 

ছুটি ভঞ্জুয  

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফা/সেডায অগ্রায়ণত্র, াংবিষ্ট কভ মকতমা, োবন্ত 

বফদনাদন ছুটি প্রাবিয আদফদন, অবজমত ছুটিয বাফ 

বফফযণী, প্রাবতষ্ঠাবনক সুাবয ত্র। 
প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা, াংবিষ্ট কভ মকতমা। 

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) কাম মবদফ 

115.  ফাবফউদফা/সেডায শূণ্য দদ 

বনদয়াদগয ছাড়ত্র প্রদান 

  

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফা/সেডা দত প্রাি আদফদন 

সট-আভূি দদয বফফযণী 

দ বফফাজদনয অবপ আদদদয কব 

শূণ্য দদয তথ্য বফফযণী 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম মবদফ 

116.   ফাবফউদফায পুযোয/ 

 বতযোয বেভ কাম মকয 

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফায আদফদনত্র।, ফাবফউদফায প্রাপ্পতায বববত্তদত 

প্রাবতষ্ঠাবনক প্রস্তাফ সপ্রযণ, অথ ম বফবাদগয অনুদভাদন ত্র 

অথ ম বফবাদগয ১১-০৮-২০১১ তাবযদখয ৪৪৪ স্মাযদকয , 

বপ আদদদয কব, পুযোয/াবস্ত বেভ এয কব 

সফাড ম বায কাম মবফফযণী 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা। 

বফনামূদল্য ১০(দ) কাম মবদফ 

117.  ফাবফউদফা/সেডায 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয ন্মাবন 

বাতা প্রদান 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

বফউদফা/সেডায কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয ন্মাবন বাতা 

প্রাপ্যতায প্রস্তাফত্র 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা/সড্রা। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম মবদফ 

118.  ফাবফউদফা/সেডায দদান্নবত 

কবভটিদত প্রবতবনবধ ভদনানয়ন 

 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফা/সেডায দদান্নবত কবভটিদত প্রবতবনবধ 

ভদনানয়দনয আদফদন ত্র। 
প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা/সড্রা। 

বফনামূদল্য ০২ (দ্যই) কাম মবদফ 

119.  ফাবফউদফা/সেডায 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয মুবিদমাদ্ধা 

নদ মাচাই  

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

ফাবফউদফা/সেডা দত প্রাি আদফদন ত্র 

ছক সভাতাদফক তথ্য পযভ , মুবিদমাদ্ধা নদ, এ এ ব 

াটি মবপদকদটয কব (মবদ থাদক) , জাতীয় বযচয় ত্র , 

বফনামূদল্য ১০ (দ) কাম মবদফ 
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সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

বাযতীয় তাবরকা, রার মুবিফাতমা, সগদজদটয কব 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা/সেডা, াংবিষ্ট কভ মকতমা। 

120.  ফাবফউদফায জুবডবয়ার    

ম্যাবজদষ্ট্রট দায়ন  

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

 াংবিষ্ট কভ মকতমায আদফদন। 
আইন ভন্ত্রণারয় দত প্রাি প্রজ্ঞান 

 প্রাবিস্থান- আইনও বফচায বফবাগ।  

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) কাম মবদফ 

121.  ফাবফউদফা/সেডায জবভ জভা এফাং 

বফন বনভ মান  াংক্রান্ত প্রাবনক 

অনুদভাদন 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফা/সেডা দত প্রাি আদফদন। 

ফাবফউদফা/সেডায প্রস্তাফ সভাতাদফক জবভ জভা ক্রয়-

বফক্রয় এফাং বফন বনভ মান াংক্রান্ত প্রাবনক 

অনুদভাদদনয কাগজত্রাবদ, দবররাবদ, চ মা, নাভজাবযত্র, 

ারনাগাদ ভূবভ উন্নয়ন কদযয যবদ 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা/সড্রা। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম মবদফ 

122.  ফাবফউদফা/সেডায 

কভ মকতমা/কভ মাচাযীদদয দদান্নবত 

াংক্রান্ত দ্যনীবতয ছাড়ত্র  

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফা/সেডা দত প্রাি আদফদন। 

 কভ মকতমাদদয তাবরকা 

 চাকুবয বফফযণী  

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ৩১-০৭-২০০৭ তাবযদখ ১০৩ নাং 

স্মাযদকয দত্র কব 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা। 

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) কাম মবদফ 

123.  সকবআই (বনযাত্তা) াংক্রান্ত 

কাম মাফবরী 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

দিয/াংস্থা/সকাম্পাবন দত প্রাি আদফদন। 
দিয/াংস্থা/সকাম্পাবনমূদয চাবদা অনুমায়ী বাবত 

সকবআইবডবদত প্রস্তাফ সপ্রযণ 

প্রাবিস্থান- স্ব-স্ব দিয/াংস্থা/সকাম্পাবন। 

বফনামূদল্য 

০৩ (বতন) কাম মবদফ 

124.  ফাবফউদফা/সেডায 

কভ মাকতমা/কভ মচাযীদদয বফরুদদ্ধ  

অববদমাগ/প্রবত্রকায় প্রকাবত 

অববদমাগমূ তদন্ত ও  

বনম্পবত্তকযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

বফববন্ন দিয/প্রবতষ্ঠান/ব্যবি দত প্রাি 

কভ মাকতমা/কভ মচাযীদদয বফরুদদ্ধ  অববদমাগমূ 

প্রাবিস্থান- www.grs.gov.bd 

    

বফনামূদল্য 

২০ (বফ) কাম মবদফ 

125.  ফাবফউদফায কর সেণীয চাকুযীয 

সেদত্র এদবন্সয়ার াবব মদ 

(সদকন্ড) অবড মন্যান্স, ১৯৫৮ 

প্রদমাজু কযা াংক্রা ন্ত সঘালণায 

সভয়াদ বৃবদ্ধকযণ। 

মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

ফাবফউদফা দত প্রাি আদফদন। 

েভ ও কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারয় সথদক অনুদভাদন ত্র  

ফাবফউদফায কর সেণীয চাকুযীয সেদত্র এদবন্সয়ার 

াবব মদ (সদকন্ড) অবড মন্যান্স ১৯৫৮ প্রদমাজু কযা 

াংক্রান্ত সঘালণায সভয়াদ বৃবদ্ধ াংক্রান্ত সুাবয ত্র 

প্রাবিস্থান- ফাবফউদফা। 

    

বফনামূদল্য 

০৩ (বতন)  কাম মবদফ 

126.  সেডায সচয়াযম্যান, দস্য, বচফ মথামথ কর্তমদেয সেডায আদফদনকাযী কভ মকতমা দত প্রাি আদফদন। বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কাম মবদফ  

http://www.grs.gov.bd/
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ও বযচারকদদয 

(ক) বনদয়াগ 

(খ) দায়ন 

(গ)অফযকারীন  অফমুিকযণ। 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী 

আদদ জাযী কযা য়। ই-

সভইর, ই-নবথ ও দত্রয 

ভাধ্যদভ জানাদনা য়। 

(ক) সেডায সচয়াযম্যান, দস্য, বচফ ও বযচারকদদয 

বনদয়াদগয সেদত্র জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য প্রজ্ঞান ও 

সমাগদানদত্রয আদফদন 

(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য প্রজ্ঞান ও াংবিষ্ট 

কভ মকতমায আদফদন ত্র। 

(গ) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য প্রজ্ঞান ও াংবিষ্ট 

কভ মকতমায আদফদন ত্র 

প্রাবিস্থান- জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, াংবিষ্ট কভ মকতমা।     

127.  তফদ্যযৎ তফবাজগ কভ টযত 

কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয বযন্তযীণ 

প্রতেণ প্রদান 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

প্রজমাজয নজ বিনামূল্যে তফদ্যযৎ তফবাজগয 

প্রতেণ পুতি নুাজয 

সভাাম্মদ অপজার সাজন 

ততনয়য কাযী তচফ 

সপানঃ ০২-৯৫৪৫৯২৯ 

আ-সভআরঃ 

training@pd.gov.bd 

128.  তফদ্যযৎ তফবাজগ কভ টযত 

কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয তফতবন্ন 

প্রতেজণ ভজনানয়ন 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

প্রতেজণয চাতদা ে বিনামূল্যে ০৫ কাম টতদফ 

129.  তফদ্যযৎ তফবাজগ কভ টযত ১০-২০ 

সগ্রজডয কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয 

ঢাকায ফাআজয িীফনী প্রতেণ 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

প্রতেণ াখা জত ভজনানয়জনয তবতত্তজত বিনামূল্যে প্রতত থ টফছজয এক 

ফায 

130.  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয 

দিদযয াাংগঠবনক কাঠাদভাদত 

নর্তন দ সৃজন াংক্রান্ত। 

 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

১) াংগঠতনক কাঠাজভাজত নতুন জনফর সৃজজনয তফলজয় 

প্রস্তাফ। 

২) দ সৃজন ংক্রান্ত জনপ্রান ভন্ত্রণারজয়য তনধ টাতযত 

সচক তরষ্ট। 

প্রাতিস্থানঃ প্রধান তফদ্যযৎ তযদ টজকয দিয 

বফনামূদল্য ০৭ (সাত) কাম মবদফ আইবিন পািভীন 

উপসবিি (সমন্বয়-২)  

ফ ান: ৪৭১২০৩০৮ 

coord-

2@pd.gov.bd 

131.  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয 

দিদযয াাংগঠবনক কাঠাদভাদত 

সৃষ্ট দদয সভয়াদ াংযেণ 

াংক্রান্ত। 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

১) সৃষ্ট জদয সভয়াদ ংযেজণয তফলজয় প্রস্তাফ। 

২) সৃষ্ট জদয প্রাতনক তজ.ও. কত। 

৩)জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও থ ট তফবাজগয ম্মততে। 

৪) জদয সভয়াদ ংযেজণ জনপ্রান ভন্ত্রণারজয়য 

তনধ টাতযত সচক তরষ্ট। 

প্রাতিস্থানঃ প্রধান তফদ্যযৎ তযদ টজকয দিয 

বফনামূদল্য ০৭ (সাত) কাম মবদফ 

132.  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয 

দিদযয যাজস্বখাদত সৃষ্ট দ 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

১) যাজস্বখাদত সৃষ্ট দ স্থায়ীকযদণয তফলজয় প্রস্তাফ। 

২) সৃষ্ট জদয প্রাতনক তজ.ও. কত। 

বফনামূদল্য ০৭ (সাত) কাম মবদফ 
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স্থায়ীকযণ াংক্রান্ত। জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

৩) দ সৃজজনয জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও থ ট তফবাজগয 

ম্মততে। 

৪) জদয সভয়াদ ংযেজণ প্রাতনক তজ.ও. কত। 

৫) দ স্থায়ীকযদণ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও থ ট তফবাজগয 

ম্মততে। 

৬) দ স্থায়ীকযজণয জনপ্রান ভন্ত্রণারজয়য তনধ টাতযত 

সচক তরষ্ট। 

প্রাতিস্থানঃ প্রধান তফদ্যযৎ তযদ টজকয দিয 

133.  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয 

দিদযয শূন্য দ পূযদণয 

ছাড়ত্র প্রদান াংক্রান্ত। 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

১) শূন্য দ পূযদণয ছাড়ত্র প্রদান বফলদয় প্রস্তাফ। 

২) শূন্য দ পূযদণয ছাড়ত্র প্রদান াংক্রান্ত বনধ মাবযত 

পযভ পূযদণয কব। 

৩) াংগঠতনক কাঠাজভায কত। 

৪) দ পূযজণ সকান ভাভরা/অআনগত ফাধা সনআ ভজভ ট 

দিয প্রধাজনয প্রতযায়নে। 
 

প্রাতিস্থানঃ প্রধান তফদ্যযৎ তযদ টজকয দিয 

বফনামূদল্য ০৭ (াত)  কভ মবদফ  

134.  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয 

দিদযয বনদয়াগবফবধভারা 

প্রণয়ন / াংদাধন াংক্রান্ত। 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

১)বনদয়াগ বফবধভারা প্রণয়ন / াংদাধন এয বফলদয় প্রস্তাফ। 

২) প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয দিদযয জন্য প্রণীত বনদয়াগ 

বফবধভারা / াংদাবধত বনদয়াগ বফবধভারা। 

৩)বফদ্যভান ও প্রস্তাবফত বনদয়াগ বফবধভারায র্তরনামূরক 

বফফযণী। 

৪) দ সৃজদন জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ ম বফবাদগয 

ম্মবতয কব। 

৫) সৃবজত দদয সফতনদের ও সমাগ্যতা বনধ মাযণ াংক্রান্ত অথ ম 

বফবাদগয ফাস্তফায়ন াখায বজ.ও. এফাং পৃষ্ঠাাংবকত বজ.ও. এয 

কব। 

৬) াংগঠতনক কাঠাজভায কত। 
 

প্রাতিস্থানঃ প্রধান তফদ্যযৎ তযদ টজকয দিয 

বফনামূদল্য ১০ (দ) কভ মবদফ 

135.  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয 

দিদযয কভ মকতমাদদয 

ফব:ফাাংরাদদ ছুটি ভঞ্জুয 

াংক্রান্ত। 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

১) প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয দিদযয কভ মকতমাদদয 

ফব:ফাাংরাদদ ছুটি ভঞ্জুদযয সুাবয প্রস্তাফ। 

২) ফব:ফাাংরাদদ ছুটিয বনধ মাবযত ছক পূযণপূফ মক 

বনয়ন্ত্রণকাযী কভ মকতমায সুাবয ম্ববরত আদফদন। 

৩) ছুটি প্রাপ্যতায প্রতুয়নত্র। 

৪) ভ্রভদণ ব্যয় বনফ মাদয জন্য আদয়য উৎ উদল্লখ াংক্রান্ত 

কব। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কভ মবদফ 
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৫) বফগত ০১ (এক) ফছদযয ভ্রভণ বফফযণী। 
 

প্রাতিস্থানঃ প্রধান তফদ্যযৎ তযদ টজকয দিয 

136.  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয 

দিদযয ১ভ ও ২য় সেবণ দদ 

জনফর বনদয়াগ াংক্রান্ত। 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

১) প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয দিদযয ১ভ ও ২য় সেবণ 

দদ জনফর বনদয়াদগয বফলদয় প্রস্তাফ। 

২) পূণ মাি বনদয়াগবফবধভারায কব। 

৩) শূন্য দ পূযজণ সকান ভাভরা/অআনগত ফাধা সনআ 

ভজভ ট দিয প্রধাজনয প্রতযায়নে। 

৪) পূযণকৃত তযকুআতজন পযভ। 

৫) পূযণকৃত দবফন্যা ছক। 

৬) শূন্য দ পূযজণয ছাড়ে।  

৭) নফ সৃষ্ট জদয সেজে জনপ্রান ভন্ত্রণারজয় 

ম্মততজেয কত। 
 

প্রাতিস্থানঃ প্রধান তফদ্যযৎ তযদ টজকয দিয 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কভ মবদফ  

137.  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয 

দিদযয ১ভ ও ২য় সেবণয 

কভ মকতমাদদয দদান্নবত 

াংক্রান্ত। 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

১) প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয দিদযয কভ মকতমাদদয 

দদান্নবতয বফলদয় প্রস্তাফ। 

২) পূণ মাি বনদয়াগবফবধভারায কব। 

৩) পূযণকৃত দবফন্যা ছক। 

৪) তপডায দধাযী সজযষ্ঠতায তাতরকা এফং সজযষ্ঠতায 

তাতরকা ম্পজকট প্রতযয়নে। 

৫) প্রস্তাতফত প্রাথীজদয তফরুজর্দ্ সকান তফবাগীয় 

ভাভরা/সপৌজদাযী ভাভরা/দ্যদজক ভাভরা সনআ ভজভ ট 

প্রতযয়নে। 

৬) জদান্নততজমাগ্য প্রাথীজদয ০৫ (াঁচ) ফৎজযয  ফাতল টক 

সগানীয় প্রততজফদন। 

৭) তএতয তনধ টাতযত সচক তরষ্ট। 
 

প্রাতিস্থানঃ প্রধান তফদ্যযৎ তযদ টজকয দিয 

বফনামূদল্য ১০ (দ) কভ মবদফ 

138.  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয 

দিদযয তফদ্যযৎ রাআজতসং সফাড ট 

গঠন ও দস্য তনজয়াগ প্রদান 

ংক্রান্ত। 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

১) প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয দিদযয তফদ্যযৎ রাআজতসং 

সফাড ট গঠন ও দস্য তনজয়াগ প্রদাজনয তফলজয় প্রস্তাফ। 

২) তফতবন্ন ংস্থায ভজনানীত ব্যতিজদয নাভ, দতফ ও 

সমাগ্যতা ম্পতকটত তথ্যাতদ। 

৩) তফগত তফদ্যযৎ রাআজতসং সফাড ট গঠন ম্পতকটত োতদ। 

 

প্রাতিস্থানঃ প্রধান তফদ্যযৎ তযদ টজকয দিয 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কভ মবদফ 

139.  দফদ্যযততক স্থানা তযদ টন ও 

দফদ্যযততক রাআজজসয তপ 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

১) দফদ্যযততক স্থানা তযদ টন ও দফদ্যযততক রাআজজসয তপ 

বৃতর্দ্কযণ প্রস্তাফ। 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) কভ মবদফ 
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বৃতর্দ্কযণ ংক্রান্ত। জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

২) তপ বৃতর্দ্য ংক্রান্ত সমৌতিকতা তথ্যাতদ। 
 

প্রাতিস্থানঃ প্রধান তফদ্যযৎ তযদ টজকয দিয 

140.  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয 

দিদযয কভ টকতটাজদয 

তঅযএর ও সনন 

ভঞ্জুযকযণ ংক্রান্ত। 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

১) প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয দিয কর্তমক ংতেষ্ট 

কভ টকতটায তঅযএর/ফয গ্রজণয সুাবয প্রস্তাফ। 

২) ংতেষ্ট কভ টকতটায তঅযএর/ফয গ্রজণয 

অজফদনে। 

৩) এতজ তপ কর্তটক ছুটিয প্রাপ্যতায প্রতযয়নে। 

৪) পূযণকৃত ফয গ্রণ ংক্রান্ত তনধ টাতযত পযভ। 

৫) ংতেষ্ট কভ টকতটায তডর্ অতত্ত/ফজকয়া াওনা ংক্রান্ত 

প্রতযয়নে।  
 

প্রাতিস্থানঃ প্রধান তফদ্যযৎ তযদ টজকয দিয 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কভ মবদফ  

141.  প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয 

দিদযয প্রাবধকাযপ্রাি 

কভ টকতটাজদয সর্তরজপান 

নুজভাদন প্রদান ংক্রান্ত। 

কর্তটজেয নুভতত গ্রণ 

াজজে যকাযী আদদ 

জাযী কযা য়। ই-সভইর, ই-

নবথ ও দত্রয ভাধ্যদভ 

জানাদনা য়। 

১) প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয দিদযয প্রাবধকাযপ্রাি 

কভ টকতটাজদয সর্তরজপান নুজভাদজনয তফলজয় প্রস্তাফ। 

২) ংতেষ্ট কভ টকতটায তনধ টাতযত ছজক অজফদনে। 

৩) যকাতয সর্তরজপান, সলুরায, পযাক্স ও আন্টাযজনর্ 

নীততভারা, ২০১৮ এয কত। 
 

প্রাতিস্থানঃ প্রধান তফদ্যযৎ তযদ টজকয দিয 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) কভ মবদফ 

 

২.৩)  অবুন্তযীণ সফাঃ 

ক্র. নং যসফায নাভ যসফা প্রদান দ্ধভত প্রল্যয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাভিস্থান যসফায মূে এফং 

ভযল্যাধ দ্ধভত 

যসফা প্রদাল্যনয 

সভয়সীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দভফ, যপান নম্বয ও ইল্যভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয োবন্ত বফদনাদন 

ছুটি  

ছুটিয বাফ আদফদন প্রাবিয 

য কর্তমদেয অনুদভাদক্রদভ সফা 

প্রতুাীদক ত্র ভাযপত/ই-সভইদর 

জাবনদয় সদয়া য়।  

(ক) াদা কাগদজ আদফদন। 

(খ) প্রধান বাফ যেণ 

কভ মকতমা/ বাফ যেণ 

কভ মকতমা কর্তমক প্রদ্ত্ত্ত বনধ মাবযত 

পযদভ ছুটিয বাফ। 

প্রাবিস্থানঃ বনধ মাবযত পযভমূ 

বাফ যেণ কভ মকতমায 

কাম মারদয় াওয়া মাদফ। 

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) 

কাম মবদফ 

তাবভনা ইয়াবভন 

উবচফ (প্রান-১ অবধাখা) 

সপান: ৯৫১৩৩৬৪ 

dsadmin@pd.gov.bd 
 

2.  বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয অবজমত ছুটি  ছুটিয বাফ আদফদন প্রাবিয 

য কর্তমদেয অনুদভাদক্রদভ সফা 

প্রতুাীদক ত্র ভাযপত/ই-সভইদর 

(ক) াদা কাগদজ আদফদন। 

(খ) প্রধান বাফ যেণ 

কভ মকতমা/ বাফ যেণ 

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) 

কাম মবদফ 
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ক্র. নং যসফায নাভ যসফা প্রদান দ্ধভত প্রল্যয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাভিস্থান যসফায মূে এফং 

ভযল্যাধ দ্ধভত 

যসফা প্রদাল্যনয 

সভয়সীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দভফ, যপান নম্বয ও ইল্যভইর) 

জাবনদয় সদয়া য়।  কভ মকতমা কর্তমক প্রদ্ত্ত্ত বনধ মাবযত 

পযদভ ছুটিয বাফ। 

প্রাবিস্থানঃ বনধ মাবযত পযভমূ 

বাফ যেণ কভ মকতমায 

কাম মারদয় াওয়া মাদফ। 

3.  বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয সভবডকুার ছুটি ছুটিয বাফ আদফদন প্রাবিয 

য কর্তমদেয অনুদভাদক্রদভ সফা 

প্রতুাীদক ত্র ভাযপত/ই-সভইদর 

জাবনদয় সদয়া য়।  

(ক) াদা কাগদজ আদফদন। 

(খ) প্রধান বাফ যেণ 

কভ মকতমা/ বাফ যেণ 

কভ মকতমা কর্তমক প্রদ্ত্ত্ত বনধ মাবযত 

পযদভ ছুটিয বাফ 

প্রাবিস্থানঃ বনধ মাবযত পযভমূ 

বাফ যেণ কভ মকতমায 

কাম মারদয় াওয়া মাদফ। 

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) 

কাম মবদফ 

4.  বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয ফবঃফাাংরাদদ 

ছুটি 

পূদফ ময ফবঃফারাদদ ছুটিয 

বাফ াদা কাগদজ আদফদন 

প্রাবিয দয কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ  সফা প্রতুাীদক 

ত্র ভাযপত/ই-সভইদর জাবনদয় 

সদয়া য়।  

(ক) াদা কাগদজ আদফদন। 

(খ) গত ১ ফছদযয ভ্রভণ 

বফফযণী। 

(গ) প্রধান বাফ যেণ 

কভ মকতমা/ বাফ যেণ 

কভ মকতমা কর্তমক প্রদ্ত্ত্ত বনধ মাবযত 

পযদভ ছুটিয বাফ 

প্রাবিস্থানঃ বনধ মাবযত পযভমূ 

বাফ যেণ কভ মকতমায 

কাম মারদয় াওয়া মাদফ। 

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) 

কাম মবদফ 

5.  বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয বচফারদয় 

প্রদফ াদয অগ্রায়ণ 

বনধ মাবযত পযদভ আদফদন। সফা 

প্রতুাীদক ত্র ভাযপত/ ই-সভইদর 

জাবনদয় সদয়া য়। 

বনধ মাবযত আদফদন পযভ, ২ 

কব াদাট ম াইদজয ছবফ 

এফাং এনআইবড (প্রদমাজু 

সেদত্র) 

প্রাবিস্থানঃ বনধ মাবযত পযভমূ 

প্রান-১ অবধাখায় াওয়া 

মাদফ। 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম মবদফ 

6.  াদাদট ময জন্য অনাবত্ত ত্র প্রদান বনধ মাবযত NOC পযভ  

আদফদন প্রাবিয য কর্তমদেয 

অনুদভাদন গ্রদণয য 

আদফদনকাযীদক ত্র ভাযপত/ই-

সভইদর জাবনদয় সদয়া য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদন। 

(খ) পুযণকৃত NOC পযভ।  

প্রাবিস্থানঃ বনধ মাবযত NOC 

পযভ প্রান-১ অবধাখায় 

াওয়া মাদফ। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) 

কাম মবদফ 
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ক্র. নং যসফায নাভ যসফা প্রদান দ্ধভত প্রল্যয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাভিস্থান যসফায মূে এফং 

ভযল্যাধ দ্ধভত 

যসফা প্রদাল্যনয 

সভয়সীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দভফ, যপান নম্বয ও ইল্যভইর) 

7.  বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ মকতমা/কভ মচাবযদদয গৃ 

বনভ মাণ/সভাটয াইদকর/ কবম্পউটায ক্রয় যকাবয ঋণ 

ভঞ্জুবয 

আদফদন প্রাবিয য সফা 

প্রতুাীদক ত্র ভাযপত/ ই-সভইদর 

জাবনদয় সদয়া য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদন 

(খ) বনধ মাবযত পযভ, ৩০০/- 

টাকায নন-জুবডবয়ার 

স্ট্ুাদম্প চুবিত্র। 

প্রাবিস্থানঃ বনধ মাবযত পযভমূ 

প্রান-১ অবধাখায় াওয়া 

মাদফ। 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম মবদফ 

 

 

 

8.  বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ মকতমা/ কভ মচাবযদদয ববফষ্য 

তবফদরয বাফ সখারা, কতমনদমাগ্য ও অদপযৎদমাগ্য 

ঋণ এফাং অফযপ্রািদদয চূড়ান্ত উদত্তারন ভঞ্জুয 

আদফদন প্রাবিয য সফা 

প্রতুাীদক ত্র ভাযপত/ ই-সভইদর 

জাবনদয় সদয়া য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদন। 

(খ) পুযণকৃত বনধ মাযত পযভ 

এফাং 

(গ) প্রধান বাফ যেণ 

কভ মকতমা কর্তমক জভায 

বাদফয বি। প্রাবিস্থানঃ 

বনধ মাবযত পযভমূ বাফ 

াখায় াওয়া মাদফ। 

বফনামূদল্য ০৫ (াঁচ) 

কাম মবদফ 

9.  কভ মকতমাদদয বফদদ ভ্রভণ বফর (অবগ্রভ বফর) প্রস্তুত 

ও দাবখর 

দাবখরকৃত ভ্রভণ বফর মাচাই-

ফাছাইপূফ মক বএও অবপদ সপ্রযণ।  

(ক) ভ্রভদণয প্রাবনক 

আদদদয কব; 

(খ) ভ্রভদণয আবথ মক আদদদয 

কব এফাং  

(গ) জাতীয় বযচয়দত্রয 

পদটাকব 

বফনামূদল্য 

 

(প্রদমাজু 

সেদত্র 

সযবববনউ 

স্ট্ুাম্প) 

০৩ (বতন) 

কাম মবদফ 

10.  কভ মকতমাদদয বফদদ ভ্রভদণয গৃীত অবগ্রদভয ভন্বয় 

বফর প্রস্তুত ও দাবখর 

দাবখরকৃত ভন্বয় বফর মাচাই-

ফাছাইপূফ মক বএও অবপদ সপ্রযণ।  

(ক) ভ্রভদণয প্রাবনক 

আদদদয কব; 

(খ) ভ্রভদণয আবথ মক আদদদয 

কব; 

(গ) জাতীয় বযচয়দত্রয 

পদটাকব;  

(ঘ) সফাবড মাং া/াদাদট ময 

পদটাকব এফাং  

(ঙ) বফভান টিবকদটয 

পদটাকব। 

বফনামূদল্য 

 

(প্রদমাজু 

সেদত্র 

সযবববনউ 

স্ট্ুাম্প) 

০৭ (াত) 

কাম মবদফ 

11.  বফদ্যুৎ বফবাদগয কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয অফযবাতা, 

আনুদতাবলক  ও াবযফাবযক অফযবাতা ভঞ্জুবয প্রদান 

বনধ মাবযত পযদভ দাবখরকৃত 

আদফদনত্র মাচাই-ফাছাইপূফ মক 

ঊর্ধ্মতন কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ 

ত্র/ই-সভইদরয ভাধ্যদভ জাবনদয় 

বনধ মাবযত আদফদন পযভ এফাং 

বফদ্যুৎ বফবাদগয ওদয়ফাইদট 

প্রদব মত সচকবরদস্ট্ উবল্লবখত 

কাগজত্র। বফদ্যুৎ বফবাদগয 

বফনামূদল্য ১৫ (দনয) 

কাম মবদফ 
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ক্র. নং যসফায নাভ যসফা প্রদান দ্ধভত প্রল্যয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাভিস্থান যসফায মূে এফং 

ভযল্যাধ দ্ধভত 

যসফা প্রদাল্যনয 

সভয়সীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দভফ, যপান নম্বয ও ইল্যভইর) 

সদয়া য়।  প্রান-১ অবধাখায় াওয়া 

মাদফ।  

12.  বফদ্যুৎ বফবাদগয ২০-১০তভ সগ্রদডয কভ মচাযীদদয ভদধ্য 

বফদ্যুৎ বফবাদগয সকাটাভুি এ.বফ.ব সেবণয যকাবয 

ফাা ফযাে 

আদফদনত্র মাচাই-ফাছাইপূফ মক 

ফাা ফযাে কবভটিয বায় গৃীত 

বদ্ধান্ত এফাং কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ ত্র ও ই-সভইদরয 

ভাধ্যদভ ফাা ফযাদেয কব প্রদান 

কযা য়।  

(ক) যকাবয আফান 

বযদিয কর্তমক বনধ মাবযত ফাা 

ফযাদেয পযভ 'ক'এফাং 

সঘালণাত্র পযভ। 

প্রাবিস্থানঃ যকাবয আফান 

বযদিদযয ওদয়ফাইদট 

াওয়া মাদফ।  

বফনামূদল্য  ০৫ (াঁচ) 

কাম মবদফ 

13.  াধাযণ ববফষ্য তবফর দত কতমনদমাগ্য এফাং 

অদপযৎদমাগ্য উদত্তারন এফাং অফযপ্রাি কভ মকতমাগদণয 

াধাযণ ববফষ্য তবফদরয 'চুড়ান্ত' উদত্তারদনয আদফদন 

ভঞ্জুয।  

আদফদনত্র প্রাবিয য কর্তমদেয 

অনুদভানক্রদভ ত্র ও ই-সভইদর 

জাবনদয় সদয়া য়।  

আদফদনত্র প্রান-১ 

অবখাখায় াওয়া মাদফ। 

বফনামূদল্য ০৩ (বতন) 

কাম মবদফ 

14.  আন্তজমাবতক ও আঞ্চবরক াংস্থায় ফাাংরাদদ কর্তমক 

চাঁদা প্রদান াংক্রান্ত প্রস্তাফ অনুদভাদন 

বফববন্ন াখা/অবধাখা দত প্রস্তাফ 

প্রাবিয য মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ চাঁদা প্রদাদনয জন্য 

বজও জাবযয ভাধ্যদভ 

বফববন্ন াখা/অবধাখা দত 

চাঁদা সপ্রযণ প্রস্তাফ 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম মবদফ 

 

15.  চাকুবয স্থায়ীকযণ ও দদান্নবত (নন-কুাডায) আদফদন প্রাবিয য াংবিষ্ট 

বনদয়াগ বফবধভারা অনুমায়ী উযুি 

কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ 

যকাবয আদদ জাবয। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(খ)ারনাগাদ ফাবল মক সগানীয় 

প্রবতদফদন ও চাকুবয াংক্রান্ত 

ব্যবিগত তথ্য  (দদান্নবতয 

সেদত্র) 

প্রাতিস্থানঃ প্রান-১ তধাখা 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম মবদফ 

16.  

বফববন্ন সস্ট্নাবয/ভদনাাযী দ্রব্যাবদ যফযা 

চাবদাদত্রয বযদপ্রবেদত 

ভারাভার সস্ট্াদয ভজুত  থাকা 

াসদে যফযা কযা য় 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায ীর 

স্বােয চাবদাত্র 
বফনামূদল্য 

০১ (এক) 

কাম মবদফ 

সভাঃ সখাযদদ আরভ 

ববনয়য কাযী বচফ 

(প্রান-৩ াখা) 

সপান: ৯৫৭০০২৪ 

ই-সভইর: 

admin-3@pd.gov.bd 

17.  

কবম্পউটায ও আইবটি াভবগ্র যফযা 

চাবদাদত্রয বযদপ্রবেদত 

ভারাভার সস্ট্াদয ভজুত  থাকা 

াসদে যফযা কযা য়  

দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায ীর 

স্বােয চাবদাত্র 

বফনামূদল্য ০১ (এক) 

কাম মবদফ 

18.  

পাবণ মচায াভবগ্র যফযা 

চাবদাদত্রয বযদপ্রবেদত 

ভারাভার সস্ট্াদয ভজুত  থাকা 

াসদে যফযা কযা য়  

দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায ীর 

স্বােয চাবদাত্র 

বফনামূদল্য ০১ (এক) 

কাম মবদফ 

19.  

কবম্পউটায ও আইবটি াভবগ্র সভযাভত 
চাবদাদত্রয সপ্রবেসত সভযাভত 

কদয স্তান্তয কযা য় 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায ীর 

স্বােয চাবদাত্র 

বফনামূদল্য ০৪ (চায) 

কাম মবদফ 

mailto:admin-3@pd.gov.bd
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ক্র. নং যসফায নাভ যসফা প্রদান দ্ধভত প্রল্যয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাভিস্থান যসফায মূে এফং 

ভযল্যাধ দ্ধভত 

যসফা প্রদাল্যনয 

সভয়সীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ ভকতভা 

 (নাভ, দভফ, যপান নম্বয ও ইল্যভইর) 

20.  

পাবণ মচায সভযাভত 
চাবদাদত্রয সপ্রবেসত সভযাভত 

কদয স্তান্তয কযা য় 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায ীর 

স্বােয চাবদাত্র 

বফনামূদল্য ০৪ (চায) 

কাম মবদফ 

21.  কভ মকতমগদণয যকাবয দািবযক সটবরদপান াংদমাগ 

স্থান/স্থানান্তয/সটবরদপান সট ফযাে 

আদফদনকাবযয আদফদন 

কর্তমদেয  অনুদভাদদন স্বাদদে 

সফা প্রতুাীদক ত্র ভাযপত 

জাবনদয় সদয়া য়। 

ক) াদা কাগদজ আদফদন 

খ) বনধ মাবযত পযভ (ছক-১) 

পূযণ 

প্রাবিস্থানঃ প্রান-৩ াখা 

বফনামূদল্য ১২ (ফায) 

কাম মবদফ 

22.  কভ মকতমগদণয যকাবয আফাবক সটবরদপান াংদমাগ 

স্থান, স্থানান্তয ও বফবেন্নকযণ 

আদফদনকাবযয আদফদন 

কর্তমদেয  অনুদভাদদন স্বাদদে 

সফা প্রতুাীদক ত্র ভাযপত 

জাবনদয় সদয়া য়। 

ক) াদা কাগদজ আদফদন 

খ) বনধ মাবযত পযভ (ছক-৪, 

ছক-৫) পূযণ 

প্রাবিস্থানঃ প্রান-৩ াখা 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম মবদফ 

23.  যকাবয আফাবক সটবরদপান নগদায়ন, ব্যবিগতকযণ 

ও খাত বযফতমন 

আদফদনকাবযয আদফদন 

কর্তমদেয  অনুদভাদদন স্বাদদে 

সফা প্রতুাীদক ত্র ভাযপত 

জাবনদয় সদয়া য়। 

ক) াদা কাগদজ আদফদন 

খ)আফাবক সটবরদপান 

ব্যবিগতকযণ 

নীবতভারা/২০১৮ এয ছক-৬ 

পূযণ 

গ) আফাবক সটবরদপান খাত 

বযফতমন নীবতভারা/২০১৮ এয 

ছক-৫ পূযণ 

প্রাবিস্থানঃ প্রান-৩ াখা 

বফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম মবদফ 

 

৩. বফদ্যুৎ বফবাদগয আওতাধীন দিয/াংস্থা/সকাম্পাবনমূদয বটিদজন চাট মায বরঙ্কমূ উদল্লখ কযা দরা। 

ক্রভ নাং দিয/াংস্থা/সকাম্পাবন বটিদজন চাট মাদযয বরাংক (ওদয়ফাইদট) 

০১ সটকই ও নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন উন্নয়ন কর্তমে (সেডা) http://www.sreda.gov.bd/index.php/site/page/5227-3a01-6731-270b-2e43-b450-9e54-a170-8f65-3253 

০২ বফদ্যুবতক উদদষ্টা ও প্রধান বফদ্যুৎ বযদ মদকয দিয 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 ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন সফাড ম (ফাবফউদফা) http://bpdb.gov.bd/bpdb_new/index.php/site/page/86c2-b44e-e2cd-e863-c373-7c30-6b11-1b5f-164d-c96b 

০৪ ফাাংরাদদ ল্লী বফদ্যুতায়ন সফাড ম (ফাবফদফা) http://www.reb.gov.bd/site/page/a7a47fe9-25f1-4ab1-838d-541226f4e5c0/- 
০৫ ওদয়স্ট্দজান াওয়ায বডবষ্ট্রবফউন সকাম্পাবন বরঃ 

(ওদজাাবডদকা) 

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

০৬ ঢাকা াওয়ায বডবষ্ট্রবফউন সকাম্পাবন বরঃ (বডববডব) https://www.dpdc.gov.bd/site/page/c6d75b30-484e-4188-aace-4e86caa2af70/- 
০৭ ঢাকা ইদরকবিবটি াপ্লাই সকাম্পাবন বরঃ (সডদকা) https://www.desco.org.bd/bangla/uploads_b/pdf/citizen_charter_061019.pdf 
০৮ নদ টান আজরকতিতটি াপ্লাআ সকাম্পাতন তরঃ http://www.nesco.gov.bd/site/office_citizen_charter/cd8857e4-1fa1-47f9-aabe-1d190cf62019/- 

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/-
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০৯ াওয়ায বগ্রড সকাম্পাবন অফ ফাাংরাদদ (ববজববফ) বরঃ http://www.pgcb.gov.bd/site/download/1d63f833-8b21-4486-b7e8-1e459e594658/- 
১০ নথ ম ওদয়ষ্ট াওয়ায সজনাদযন সকাম্পাবন (নওাদজদকা) 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 ইদরকবিবটি সজনাদযন সকাম্পাবন বরঃ  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 

১২ রুযার াওয়ায সকাম্পাবন বরঃ (আযববএর) 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. আনায (সফা গ্রীতায) কাদছ আভাদদয (সফা প্রদানকাযীয) প্রতুাা 

ক্রতভক প্রততশ্রুত/কাতিত সফা প্রাতিয রজেয কযনীয় 

১ স্বয়ংম্পূণ ট অজফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রতক্রয়ায় প্রজয়াজনীয় তপ তযজাধ কযা  

৩ প্রজমাজয সেজে সভাফাআর সভজজ/আ-সভআজরয তনজদ টনা নুযণ কযা 

৪ াোজতয জন্য ধাম ট তাতযজখ তনধ টাতযত ভজয়য পূজফ টআ উতস্থত থাকা 

৫ নাফশ্যক সপান/তদতফয না কযা 

 

 

 

 

৫. অববদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধবত (GRS): 

ক্র. 

নাং 

কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায দি সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা বনস্পবত্তয ভয়ীভা 

১ দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান বদদত ব্যথ ম দর অববদমাগ বনস্পবত্ত কভ মকতমা (অবনক) জনাফ আবুর খাদয়য সভাঃ আবভনুয যভান 

অবতবযি বচফ 

সপান: +৮৮০২-৪৭১২৩১২ 

৩০ কাম মবদফ 

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
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


36 

 

সভাফাইর: +৮৮০১৫৫৭৩৫৯৭৭৭ 

ই-সভইরঃ aminur5830@gmail.com 

www.powerdivision.gov.bd 

সফা ফদক্সয তথ্য অবধকায এয ভদধ্য বগ্রদবন্স বযদড্র বদস্ট্ভ 

২ অববদমাগ বনস্পবত্ত কভ মকতমা বনবদ মষ্ট ভদয় ভাধান বদদত ব্যথ ম দর আবর কভ মকতমা জনাফ মু. সভাবন সচৌধুযী 

অবতবযি বচফ (ভন্বয়) 

সপান: +৮৮ ০২-৪৭১২০০২৮ 

ই-সভইরঃ addlcoord@pd.gov.bd  

www.powerdivision.gov.bd 

 

২০ কাম মবদফ 

৩ অতর কভ মকতমা বনবদষ্ট ভদয় ভাধান বদদত ব্যথ ম দর। ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয অববদমাগ 

ব্যফস্থানা সর 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

  

৬০ কাম মবদফ 

 

http://www.powerdivision.gov.bd/
http://www.powerdivision.gov.bd/

