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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকবার 

ববদ্যুৎ ববভাগ 

ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

www.powerdivision.gov.bd 

 

১. বভশি ও বমশি 

বভশিঃ য ৌবিক মূদে এবাং ক্রয় ক্ষমতার মদে সবার জন্য মািসম্মত ববদ্যুৎ সরবরাহ। 

বমশিঃ উৎপােি, সঞ্চালি ও ববতরণ ব্যবস্থার সমবিত উন্নয়দির মােদম ২০২১ সাদলর মদে সবার জন্য বিভভরদ াগ্য ববদ্যুৎ বিবিতকরণ। 

২. প্রবতশ্রুত যসবাসমূহ 

২.১) িাগবরক যসবা 

ক্র. 

িাং 

যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি যসবার মূে 

এবাং পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা (পেবব, য াি িম্বর 

ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. যবসরকাবরখাদত ববদ্যুৎ উৎপােি ও উন্নয়ি 

সাংক্রান্ত কা ভাবলী  

(ক) Unsolicited প্রস্তাদবর যক্ষদত্র  

 ুাক্স/ই-দমইল ১। কাবরগবর, অর্ ভনিবতক, বাবণবজুক ও আইবি 

ববষদয় ববস্তাবরত প্রস্তাব। 

২। মািিীয় মন্ত্রীর সম্মবত।  

৩। কাবরগবর কবমটির প্রবতদবেি। 

৪। যিদগাবসদয়শি কবমটির প্রবতদবেি। 

৫। CCGP এর অনুদমােি। 

প্রদ াজু িয় ক)বববপবিবব/ 

বপবজবসবব/কাবরগবর কবমটি ও 

প্রবক্রয়াকরণ কবমটির সময় 

ব্যবতত ২০ কা ভবেবদসর  মদে 

 

খ) বপবিবব/বপবজবসবব এর 

সময় ব্যবতত ২০ কা ভবেবদসর  

মদে 

জনাব ম াোঃ নাজমুল আববদীন 

উপসবিব (উন্নয়ি-১ শাখা) 

য াি- ৯৫৫৯৯২৮ 

ই-দমইলঃ dev-1@pd.gov.bd 

 
জনাব  াহমুদুল কবীর মুরাদ 

উপসবিব (উন্নয়ি -৩ শাখা) 

য াি-৯৫৪০২৮৯ 

ই-যমইলঃ dev-3@pd.gov.bd ২. ববদেশী ববদশষজ্ঞদের বিরাপত্তা ছাড়পত্র, 

রাজনিবতক ছাড়পত্র ও বভসা প্রোি সাংক্রান্ত 

কা ভাবলী 

ঐ ১। পাসদপাদট ভর কবপ 

২। বভসার কবপ 

৩। সাংবিষ্ট েিদরর সুপাবরশ 

ঐ ৫ কা ভবেবদসর মদে 

৩. অবভদ াগ সাংক্রান্ত যসবা ই-দমইল, 

এসএমএস এবাং 

পত্র য াগাদ াগ 

 সুবিবদভষ্ট অবভদ াগ: ববষয়, সময়, স্থাি 

এবাং তাবরখ উদেখসহ 

 অবভদ াগকারীর পূণ ভ ঠিকািা, 

যটবলদ াি/দমাবাইল িম্বর ও ই-দমইল 

ঠিকািা 

প্রদ াজু িয় ০৭ (সাত) কম ভবেবস 

mailto:dev-1@pd.gov.bd
mailto:dev-3@pd.gov.bd
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ক্র. 

িাং 

যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি যসবার মূে 

এবাং পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা (পেবব, য াি িম্বর 

ও ইদমইল) 

 অবভদ াদগর স্বপদক্ষ োবলবলক প্রমাণাবের 

কবপ 

 

 

 

 

২.২)  প্রাবতষ্ঠাবিক যসবাঃ 

ক্র. িাং যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  ববদ্যুৎ ববভাগ এবাং আওতাধীি েির/সাংস্থা/দকাম্পাবির 

অভুন্তরীণ ও ববদেবশক প্রবশক্ষণ, ওয়াকভশপ, যসবমিার 

আদয়াজি। 

কর্তভপদক্ষর অনুদমােি গ্রহণ 

সাদপদক্ষ। 

 র্া র্ কর্তভপক্ষ হদত 

মদিািয়ি/প্রস্তাব, ববদেশ ভ্রমণ 

সাংক্রান্ত তথ্য, মামলা সাংক্রান্ত তথ্য।  

প্রদ াজু িদহ। সার-সাংদক্ষদপর যক্ষদত্র 

১৫ (পদির) কা ভবেবস/ 

সার-সাংদক্ষপ ব্যতীত 

৫ (পাঁি) কা ভবেবস 

তাহম না ইয়াসম ন 

উপসবিব (প্রশাসি-১ অবধশাখা) 

য াি-৯৫১৩৩৬৪  

e-mail:dsadmin@pd.gov.bd 

2.  জাতীয় অনুষ্ঠািসমূদহ কম ভকতভাদের িাদমর তাবলকা এবাং 

তথ্যাবে যপ্ররণ 

 কর্তভপদক্ষর অনুদমােি 

গ্রহণ সাদপদক্ষ। 

 প্রদ াজু িদহ। ০৩-০৫ (বতি-পাঁি)  

কা ভবেবস 

3.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি েির/সাংস্থাসমূদহর বিদয়াগ/ 

বিব ভািিসহ অন্যান্য কবমটিদত প্রবতবিবধ যপ্ররণ; 

অনুদমােি গ্রহণ সাদপদক্ষ। ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা হদত প্রাি পত্র। 

প্রদ াজু িদহ। 
০৩ (বতি) কা ভবেবস 

4.  ববদ্যুৎ ববভাগ ও আওতাধীি েির/সাংস্থার মুবিদ াদ্ধা 

ববষয়ক বববভন্ন কা ভাবলী; 

অনুদমােি গ্রহণ সাদপদক্ষ। ববদ্যুৎ ববভাগ ও আওতাধীি 

েির/সাংস্থার মুবিদ াদ্ধা ববষয়ক 

পত্র 

প্রদ াজু িদহ। 

০৭(সাত) কা ভবেবস 

5.  বাাংলাদেশ জ্বালাবি ও ববদ্যুৎ গদবষণা কাউবিল এর 

প্রশাসবিক কাজসহ অন্যান্য কাজ; 

  প্রদ াজু িদহ। 
০৭(সাত) কা ভবেবস 

6.  যটকসই ও িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি উন্নয়ি কর্তভপক্ষ 

)যস্রিা(  এর প্রশাসবিক কাজসহ অন্যান্য কাজ।  

কর্তভপদক্ষর অনুদমােি 

গ্রহণ সাদপদক্ষ। 

যটকসই ও িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি 

উন্নয়ি কর্তভপক্ষ )যস্রিা(  এর প্রস্তাব 

এবাং সাংবিষ্ট প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র। 

প্রদ াজু িদহ। 

০৩-০৭ (বতি-সাত) 

কা ভবেবস 

মরবহনা আকতার 

 (প্রশাসি-২ শাখা) 

য ািঃ ৯৫৬৮০৫৯ 
ই -যমইলঃ admin-2@pd.gov.bd 

7.  বাববউদবা এর সাাংগঠবিক/প্রশাসবিক কা ভাবলী।  বাববউদবা এর সাাংগঠবিক/ 

প্রশাসবিক কা ভাবলী । 

বাাংলাদেশ ববদ্যৎ উন্নয়ি যবাদি ভর 

প্রস্তাব এবাং সাংবিষ্ট প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র। 

প্রদ াজু িদহ  

০৭ (সাত) কা ভবেবস 
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ক্র. িাং যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

8.  বাাংলাদেশ ববদ্যৎ উন্নয়ি যবাদি ভর যিয়ারম্যাি, সবিব, 

সেস্যদের বিদয়াগ/পোয়ি/পদোন্নবত/ অবসরকালীি 

সমদয় অবসর প্রোি। 

বাাংলাদেশ ববদ্যৎ উন্নয়ি 

যবাদি ভর যিয়ারম্যাি, 

সেস্যদের 

বিদয়াগ/পোয়ি/পদোন্নবত।  

     ঐ প্রদ াজু িদহ।  

০৩-০৫ (বতি-পাঁি) 

কা ভবেবস 

9.  বাববউদবার কম ভকতভাদের িাদম বরাদকৃত যটবলদ াি 

সাংবিষ্ঠ কম ভকতভা বপআরএল -এ গমি কালীি সমদয় 

ব্যবিগতকরণ সাংক্রান্ত কা ভাবলী। 

বাববউদবার কম ভকতভাদের 

িাদম বরাদকৃত যটবলদ াি 

সাংবিষ্ঠ কম ভকতভা 

বপআরএল -এ গমি কালীি 

সমদয় ব্যবিগতকরণ 

সাংক্রান্ত কা ভাবলী। 

ঐ প্রদ াজু িদহ। ০২ (দ্যই) কা ভবেবস 

10.  বাববউদবার কম ভকতভাদের বলদয়ি, যপ্রষণ, চুবিবভবত্তক 

বিদয়াগ ও ববহঃ বাাংলাদেশ ছুটি এবাং বশক্ষা ছুটি মঞ্জুরী 

সাংক্রান্ত কা ভাবলী। 

বাববউদবার কম ভকতভাদের 

বলদয়ি, যপ্রষণ চুবিবভবত্তক 

বিদয়াগ ও ববহঃ 

বাাংলাদেশ ছুটি এবাং বশক্ষা 

ছুটি মঞ্জুরী সাংক্রান্ত 

কা ভাবলী। 

ঐ প্রদ াজু িদহ। ০৩ (বতি) কা ভবেবস 

11.  বাববউদবার বববভন্ন ববদ্যুৎ যকন্দ্র ও স্থাপিার জিবদলর 

যসট আপ অনুদমােি/ সাংরক্ষণ/দবতি যেল যভটিাং 

প্রোি ও যময়াে বৃবদ্ধকরণ। 

বাববউদবার বববভন্ন ববদ্যুৎ 

যকন্দ্র ও স্থাপিার জিবদলর 

যসট আপ অনুদমােি/ 

সাংরক্ষণ/দবতি যেল 

যভটিাং প্রোি ও যময়াে 

বৃবদ্ধকরণ। 

ঐ প্রদ াজু িদহ। ০৫ (পাঁি) কা ভবেবস 

12.  বাববউদবা যবাদি ভর শূন্য পদের ছাড়পত্র প্রোি, উন্নয়ি 

খাদতর পেসমূহ রাজস্ব খাদত হস্তান্তর, পুরোর-শাবসত 

বেম কা ভকর,  সম্মাবি ভাতা, পদোন্নবত কবমটিদত 

প্রবতবিবধ মদিািয়ি, মুবিদ াদ্ধা সিে  ািাই সাংক্রান্ত 

কা ভাবলী। 

বাববউদবার শূন্য পদের 

ছাড়পত্র প্রোি, উন্নয়ি 

খাদতর পেসমূহ রাজস্ব 

খাদত হস্তান্তর, পুরোর-

শাবস্ত বেম কা ভকর, 

সম্মািীভাতা, পদোন্নবত 

কবমটিদত প্রবতবিবধ 

মদিািয়ি, মুবিদ াদ্ধা 

সিে  ািাই সাংক্রান্ত 

কা ভাবলী। 

ঐ প্রদ াজু িদহ। ০৩ (বতি) কা ভবেবস 
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ক্র. িাং যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

13.  বাববউদবার ববভাগীয় অবভদ াগ সাংক্রান্ত কা ভাবলী 

এবাং সাংস্থার কম ভকতভা/ কম ভিারীদের বববভন্ন আদবেি 

বিম্পবত্তকরণ। 

ঐ ঐ ঐ 

০৫ (পাঁি) কা ভবেবস 

14.  বাববউদবার ম্যাবজদেট/ ববদ্যুৎ আোলত এর যসট আপ 

অনুদমােি সাংক্রান্ত। 

ঐ ঐ ঐ ০৫ (পাঁি) কা ভবেবস 

15.  বাববউদবার জবম জমা এবাং ভবি বিম ভাণ সাংক্রান্ত  

প্রশাসবিক অনুদমােি। 

ঐ ঐ ঐ ০৭ (সাত) কা ভবেবস 

16.  বাববউদবার কম ভকতভা/কম ভিারীদের দ্যিীবত সাংক্রান্ত 

ছাড়পত্র প্রোি। 

ঐ ঐ ঐ ০৭ (সাত) কা ভবেবস 

17.  যকবপআই (বিরাপত্তা) সাংক্রান্ত কা ভাবলী। ঐ ঐ ঐ ০৩ (বতি)  কা ভবেবস 

18.  বাববউদবা বববভন্ন বববধ ববধাি প্রণয়ি ও সাংদশাধি 

সাংক্রান্ত কা ভাবলী। 

ঐ ঐ  ঐ য ৌবিক সময়সীমার 

মদে 

19.  বাববউদবার কম ভকতভা-কম ভিারীদের ববরুদদ্ধ 

অবভদ াগ/পবত্রকায় প্রকাবশত অবভদ াগসমূহ তেন্ত ও 

বিষ্পবত্তকরণ। 

ঐ ঐ ঐ ০৭ (সাত) কা ভবেবস 

20.  বাববউদবার সকল যেণীর িাকুরীর যক্ষদত্র এদসবিয়াল 

সাবভ ভদসস (দসদকন্ড) অবি ভন্যাি, ১৯৫৮ প্রদ াজু করা 

সাংক্রান্ত য াষণার যময়াে বৃবদ্ধকরণ। 

ঐ ঐ ঐ ০৩ (বতি)  কা ভবেবস 

21.  ববববধ  ববষয়। ঐ ঐ ঐ য ৌবিক সময়সীমার 

মদে 

22.  বববভন্ন যেশিাবর/মদিাহারী দ্রব্যাবে সরবরাহ িাবহোপদত্রর যপ্রদত 

মালামাল যোদর মজুত  

র্াকা সাদপদক্ষ 

োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভার সীল 

স্বাক্ষরসহ িাবহোপত্র 
প্রদ াজু িয় 

০১ বেদির মদে ব্যবস্থা 

যিয়া হয়। 

ম াোঃ ম ারবেদ আল  

বসবিয়র সহকারী সবিব 

(প্রশাসি-৩ শাখা) 

য াি: ৯৫৭০০২৪ 

ই-দমইল: admin-

3@pd.gov.bd 

23.  কবম্পউটার ও আইবসটি সামবগ্র সরবরাহ িাবহোপদত্রর যপ্রবক্ষদত 

যোদর মজুে সাদপদক্ষ  

মালামাল সরবরাহ। 

ঐ ঐ 

০১ বেদির মদে ব্যবস্থা 

যিয়া হয়। 

24.   াবণ ভিারস সামবগ্র সরবরাহ িাবহোপদত্রর যপ্রবক্ষদত 

যোদর মজুে সাদপদক্ষ 

মালামাল সরবরাহ। 

ঐ ঐ 

০১ বেদির মদে ব্যবস্থা 

যিয়া হয়। 

25.  উদ্ধভতি কর্তভপদক্ষর জরুরী িাবহোর যপ্রবক্ষদত মালামাল 

সরবরাহ। 
 
ঐ 

ঐ ঐ 
তৎখিাত ব্যবস্থা যিয়া 

হয়। 

26.  কবম্পউটার ও আইবসটি সামবগ্র যমরামত িাবহোপদত্রর যপ্রবক্ষদত 

যমরামত 
ঐ ঐ 

০৭(সাত) বেদির মদে 

ব্যবস্থা যিয়া হয়। 

mailto:admin-3@pd.gov.bd
mailto:admin-3@pd.gov.bd
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ক্র. িাং যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

27.   াবণ ভিারস যমরামত  ঐ 
ঐ ঐ 

০৭(সাত) বেদির মদে 

ব্যবস্থা যিয়া হয়। 

28.  জ্বালাবি/লুবিদকন্ট ববল পবরদশাধ ববল প্রাবির পর কর্তভপদক্ষর 

অনুদমােি গ্রহণ ও ববল 

পবরদশাধ 

ববল প্রাবি সাপদক্ষ জ্বালাবি খরি 

িীবতমালা অনুসরদণ ব্যবস্থা যিয়া 

হয়। 

ঐ 

০৫ (পাঁি) বেি। 

29.  যটবলদ াি ববল পবরদশাধ (আবাবসক/োিবরক) ববল প্রাবির পর কর্তভপদক্ষর 

অনুদমােি গ্রহণ ও ববল 

পবরদশাধ 

টিএন্ডটি কর্তভক সরবরাহ ববদলর 

কবপ প্রাবি সাদপদক্ষ সরকাবর 

যটবলদ াি িীবতমালা অনুসরদণ 

ব্যবস্থা যিয়া হয়। 

ঐ 

০৫ (পাঁি) কা ভবেবস 

30.  ইন্টারদিট ব্যান্ডউইর্-এর ববল পবরদশাধ ববল প্রাবির পর কর্তভপদক্ষর 

অনুদমােি গ্রহণ ও ববল 

পবরদশাধ 

টিএন্ডটি কর্তভক সরবরাহ ববদলর 

কবপ প্রাবি সাদপদক্ষ সরকাবর 

যটবলদ াি িীবতমালা অনুসরদণ 

ব্যবস্থা যিয়া হয়। 

ঐ 

০৫ (পাঁি) কা ভবেবস 

31.  সামবয়কী ও পবত্রকার ববল পবরদশাধ ববল প্রাবির পর কর্তভপদক্ষর 

অনুদমােি গ্রহণ ও ববল 

পবরদশাধ 

ববল প্রাবি সাদপদক্ষ  র্া র্ 

কর্তভপদক্ষর অনুদমােিক্রদম ববল 

পবরদশাধ 

ঐ 

০৫ (পাঁি) কা ভবেবস 

32.  প্রশাসবিক গাবড় ব্যবহার োিবরক/ব্যবিগত 

প্রদয়াজদি প্রশাসবিক গাবড় 

সরবরাহ 

িাবহো পত্র সাদপদক্ষ  র্া র্ 

কর্তভপদক্ষর অনুদমােিক্রদম 
বববধ যমাতাদবক 

১২  ন্টা পূদব ভ প্রাি 

িাবহোপদত্রর যপ্রবক্ষদত 

ব্যবস্থা যিয়া হয়। 

33.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি যকাম্পাবিসমূদহর পে 

সৃজদির ববষদয় পরামশ ভ 

ই-দমইল ও পত্র য াগাদ াগ  পবরিালিা পষ ভে কর্তভক 

অনুদমাবেত 

অগ ভাদিাগ্রামভুিকরণ 

 প্রস্তাববত পে সৃজদির 

আবশ্যকতা 

 যকাম্পাবির বিদয়াগ বববধ 

 পদের োবয়দত্বর বববরণী 

 আবর্ ভক সাংদিষ 

 প্রদ াজু িয় ১৫ (পদির) কা ভবেবস জনাব এইচ.এ  নুরুল ইসলা  

উপসবিব (দকাম্পাবি এুাদ য়াস ভ-

১ অবধশাখা) 

য াি:+৮৮০২৯৫৪০২৪৮ 

ইদমইল: c.affairs-

1@pd.gov.bd 

 

ম াহাম্মদ আফজাল মহাবসন 

বসসস (যকাম্পাবি এুাদ য়াস ভ-২) 

(অবতঃোঃ) 

য াি: +৮৮-০২-৯৫৪০২৮৯ 

mailto:c.affairs-1@pd.gov.bd
mailto:c.affairs-1@pd.gov.bd
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ক্র. িাং যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

34.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি যকাম্পাবিসমূদহর  

ব্যবস্থাপিা পবরিালক ও বিব ভাহী পবরিালকগদণর 

বিদয়াগ সাংক্রান্ত পরামশ ভ 

ই-দমইল ও পত্র য াগাদ াগ  যকাম্পাবির বিদয়াগ বববধ 

 বিদয়াগ ববজ্ঞবি 

 বিব ভািিী কবমটির 

সুপাবরশসহ কা ভবববরণী 

 বিব ভািিী কবমটির সুপাবরদশ 

পবরিালিা পষ ভদের 

অনুদমােি 

 যকাম্পাবি আইি ও  

MOA & AOA এর 

সাংবিষ্ট ধারার সতুাবয়ত 

কবপ 

 যটবুদলশি বশদটর কবপ 

প্রদ াজু িয় ০৭ (সাত) কা ভবেবস ইদমইল: c.affairs-

2@pd.gov.bd 

 

 

 

35.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি যকাম্পাবিসমূদহর  

ব্যবস্থাপিা পবরিালক ও বিব ভাহী পবরিালকগদণর 

চুবিবভবত্তক যময়াে ববধ ভতকরদণর পরামশ ভ 

ই-দমইল ও পত্র য াগাদ াগ  প্রর্ম বিদয়াদগর কবপ 

 বয়স সাংক্রান্ত সিেপত্র 

 পবরিালিা পষ ভদের 

অনুদমােি 

 গত ০৩ (বতি) বছদরর 

কম ভমূোয়ি 

 যকাম্পাবি আইি ও  

MOA & AOA এর 

সাংবিষ্ট ধারার সতুাবয়ত 

কবপ 

প্রদ াজু িয় ০৭ (সাত) কম ভবেবস 

36.  মবলুপ্ত মেসার আমথ িক ও প্রশাসবিক মবষয়ামদ ই-দমইল ও পত্র য াগাদ াগ  চাকুমর সাংক্রান্ত  াবতীয় 

কাগজপত্র 

প্রদ াজু িয় ০৭ (সাত) কা ভবেবস 

37.  মবমিএ আই এর আমথ িক ও প্রশাসবিক মবষয়ামদ ই-দমইল ও পত্র য াগাদ াগ  সাংবিষ্ট প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

প্রদ াজু িয় ০৭ (সাত) কা ভবেবস 

38.  ববদ্যুবতক উপদেষ্টা ও প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ ভদকর েিদরর 

প্রশাসবিক ও সাাংগঠবিক সকল কা ভাবলী 

ই-দমইল ও পত্র য াগাদ াগ প্রদয়াজি অনু ায়ী প্রদ াজু িয় ৭ কা ভবেবস আইমরন িারভীন 

উপসবিব (সমিয়-২ শাখা) 

য াি: +৮৮০২-৯৫৫৯৮৩৮ 

coord-2@pd.gov.bd 

39.  সরকাবর ও স্বায়ত্ব-শাবসত সাংস্থার বিকট পাওিা 

বদকয়া ববদ্যুৎ ববল আোয় সাংক্রান্ত কা ভাবলী 

ঐ ঐ ঐ ৩-৭ কা ভবেবস 

40.  ববদ্যুৎ সাংদ াগ সাংক্রান্ত বববভন্ন িীবতমালা প্রণয়ি ঐ ঐ ঐ ৭ কা ভবেবস 

41.  ববদ্যুৎ ববতরণকারী সাংস্থা/ যকাম্পাবিসমূদহর 

যভৌদগাবলক সীমািা বিধ ভারণ সাংক্রান্ত কা ভাবলী 

ঐ ঐ ঐ ৭ কা ভবেবস 

mailto:c.affairs-2@pd.gov.bd
mailto:c.affairs-2@pd.gov.bd
mailto:coord-2@pd.gov.bd
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ক্র. িাং যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

42.  যসি যমৌসুম/ গ্রীষ্মকাল ও রমজাি মাদস বিরববিন্ন 

ববদ্যুৎ সরবরাহ সাংক্রান্ত কা ভাবলী 

ঐ ঐ ঐ ৩-৭ কা ভবেবস 

43.  ববদ্যুবতক দ্য ভটিা/ববদ্যুৎ সাংদ াগ/ববতরণ 

ববষয়ক/পবত্রকায় প্রকাবশত ববদ্যুৎ সম্পবকভত 

ববষয়াবে তেন্তসহ তা প্রবতদরাধ সাংক্রান্ত কা ভাবলী 

ঐ ঐ ঐ ৩-৭ কা ভবেবস 

44.  কৃবষ বভবত্তক বশল্প ও যসি কাদ ভ প্রেত্ত ২০% বরদবট 

(কৃবষ ভূতভকী) সাংক্রান্ত কা ভাবলী 

ঐ ঐ ঐ ৩-৭ কা ভবেবস 

45.  ববদ্যুৎ ব্যবস্থার বস্থবতবশলতা বজায় রাখা/ববদ্যুদতর 

উৎপােি, সঞ্চালি ও সরবরাহ সাংক্রান্ত সভা 

আদয়াজি 

ঐ ঐ ঐ ৩-৭ কা ভবেবস 

46.  বববভন্ন রাষ্টীয় অনুষ্ঠাদি/পাববলক পরীক্ষায়/জাতীয় 

বেবস/প্রধািমন্ত্রী কর্তভক বববভন্ন অনুষ্ঠাদি বিরববিন্ন 

ববদ্যুৎ সরবরাহ সাংক্রান্ত বববভন্ন কা ভাবলী 

ঐ ঐ ঐ ৩-৭ কা ভবেবস 

47.  মনয়ম ত আবয়র উৎসমবহীন তামলকাভূক্ত  সমজদ ও 

অন্যান্য ধ ীয় উিাসনালবয়র  ামসক ১০০ ইউমনট 

ির্ িন্ত মবদুুৎ মবল  ওকুফ সংক্রান্ত কার্ িাবলী 

ঐ ঐ ঐ ৩-৭ কা ভবেবস 

48.  বাংলাবদে মবমনবয়াগ উন্নয়ন কর্তিিক্ষ (মবো)/মবজা 

সংক্রান্ত মবমভন্ন কার্ িাবলী 

ঐ ঐ ঐ ৩-৭ কা ভবেবস 

49.  তথ্য অমধকার (RTI) মবষয়ক কার্ িাবলী ঐ ঐ ঐ ৩-৭ কা ভবেবস 

50.  মহাি জাতীয় সাংসদে মহামান্য রােপবতর ভাষণ 

সাংক্রান্ত।  

ই-দমইল ও পত্র য াগাদ াগ প্রদয়াজি অনু ায়ী প্রদ াজু িয় বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

ম াহাম্মাদ  মফজুর রহ ান 

যুগ্মসবিব (সমিয়-১ শাখা) 

য ািঃ ৯৫১১০৫১ 

coord-1@pd.gov.bd 

51.  জাতীয় সাংসদে প্রদনাত্তর সাংক্রান্ত। ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

52.  জাতীয় সাংসে িলাকালীি সময় কাউবিল 

অব সার/কাউবিল সহকারী বিদয়াগ সাংক্রান্ত। 

ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

53.  বাাংলাদেশ জাতীয় সাংসদে ববল পাশ ও উত্থাপি সাংক্রান্ত। ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

54.  জাতীয় সাংসদের স্থায়ী কবমটিদত প্রবতদবেি যপ্ররণ 

সাংক্রান্ত। 

ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

55.  বববভন্ন মন্ত্রণালয় হদত প্রাি সাংসদের প্রদনাত্তর সাংক্রান্ত। ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

56.  জাতীয় সাংসে ববষয়ক ববববধ কা ভক্রম। ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

mailto:coord-1@pd.gov.bd


8 

 

ক্র. িাং যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

57.  মবন্ত্রসভা-নবঠদক গৃহীত বসদ্ধান্ত বাস্তবায়দির মাবসক 

প্রবতদবেি। 

ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

58.  মবন্ত্রসভা-নবঠদক গৃহীত বসদ্ধান্ত বাস্তবায়দির বত্রমাবসক 

প্রবতদবেি। 

ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

59.  মবন্ত্রপবরষে ববভাদগ মাবসক প্রবতদবেি যপ্ররণ সাংক্রান্ত। ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

60.  মন্ত্রণালয় ও ববভাগসমূদহর কা ভাববল সম্পবকভত বাবষ ভক 

প্রবতদবেি প্রণয়ি সাংক্রান্ত। 

ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

61.  সবিব সভার বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

62.  যজলা প্রশাসক সদম্মলি সাংক্রান্ত। ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

63.  ববদ্যুৎ ববভাদগর বাবষ ভক প্রবতদবেি প্রণয়ি সাংক্রান্ত। ঐ ঐ ঐ বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

64.  বাপববদবা’র উন্নয়ি খাদতর বাদজট ববভাজি সাংক্রান্ত 

কা ভাবলী 

োিবরক পত্র য াগাদ াগ ১। একদিক এর বরাদদর কবপ 

২। অর্ ভ মন্ত্রণালদয়র সম্মবত 

প্রদ াজু িয় ৩ কা ভবেবদসর মদে যমাহাম্মে ম াজাবম্মল হক 

উপসবিব (উন্নয়ি-২ শাখা) 

য াি: ৯৫৪০২১১ 

ই-যমইল: dev-2@pd.gov.bd 

65.  বাপববদবা’র উন্নয়ি প্রকদল্পর অর্ ভ অবমুিকরণ ঐ    ঐ ঐ অর্ ভ ববভাদগর সময় 

ব্যবতত ৩ কা ভবেবদসর  

মদে 
66.  বাপববদবা’র ক্রয় সাংক্রান্ত কা ভাবলী  

ক) মন্ত্রী প ভাদয় অনুদমােি য াগ্য;  
খ) বসবসবজবপ প ভাদয় অনুদমােি য াগ্য; 

ঐ ১। TEC এর সুপাবরশ 

২। যবাি ভ এর সুপাবরশ 

৩। সাংবিষ্ট কাগজপত্র 

ঐ ক) প্রধািমন্ত্রীর 

কা ভালদয়র সময় ব্যবতত 

০২ সিাদহর মদে 

খ) বসবসবজবপ এর সময় 

ব্যবতত ০৩ সিাদহর 

মদে 

67.  বাপববদবা’র প্রকদল্পর পরামশ ভক বিদয়াদগর অনুদমােি ও 

ক্রয় সাংক্রান্ত কা ভাবলী 
ক) মন্ত্রী প ভাদয় অনুদমােি য াগ্য;  
খ) বসবসবজবপ প ভাদয় অনুদমােি য াগ্য; 

ঐ ঐ ঐ ক) প্রধািমন্ত্রীর 

কা ভালদয়র সময় ব্যবতত 

০২ সিাদহর মদে 

খ) বসবসবজবপ এর সময় 

ব্যতীত ০৩ সিাদহর 

মদে 
68.  যবসরকাবরখাদত পবলবস প্রণয়ি ও সাংদশাধি সাংক্রান্ত 

কা ভাবলী  
ঐ ১। সাংবিষ্ট েিদরর প্রস্তাব 

২। AC (land) এর প্রতুায়ি 

৩। DPPযত সাংস্থাি 

ঐ ৪৫ কা ভবেবদসর  মদে  
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ক্র. িাং যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

69.  বাপববদবার  জবম অবধগ্রহদণর প্রশাসবিক অনুদমােি 

সাংক্রান্ত কা ভাবলী 
ঐ ১। সাংবিষ্ট জবমর বণ ভিা 

২। সাংবিষ্ট েিদরর সুপাবরশ 

ঐ ৭ কা ভবেবদসর  মদে 

70.  ববউদবা’র আওতাধীি প্রকল্প সমূদহর িীবতগত অনুদমােি োিবরক পত্র য াদগ ক্রয় প্রস্তাব প্রদ াজু িয় ২১ কা ভবেবস জনাব  াহমুদুল কবীর মুরাদ 

উপসবিব (উন্নয়ি -৩ শাখা) 

য াি-৯৫৪০২৮৯ 

ই-যমইলঃ dev-

3@pd.gov.bd 

71.  ববউদবা’র উন্নয়ি প্রকল্পসমুদহর ক্রয় প্রস্তাব অনুদমােি ঐ ঐ ঐ ২১ কা ভবেবস 

72.  উদেবখত সাংস্থার উন্নয়ি প্রকল্প সমূদহর অর্ ভছাড় ঐ ঐ ঐ ৭ কা ভবেবস 

73.  উদেবখত সাংস্থার ববদেশী ববদশষজ্ঞদের যকবপআইদত 

গমি ও অবস্থাি কা ভক্রম/বভসা/ বিরাপত্তা ছাড়পত্র 

ইতুাবে সাংক্রান্ত কা ভক্রম 

ঐ ১। পাসদপাদট ভর কবপ 

২। বভসার কবপ 

৩। ববউদবার প্রস্তাব 

ঐ 

০৭ কা ভবেবস 

74.  উদেবখত সাংস্থার গৃহীত প্রকদল্পর স্থায়ী মালামাদলর 

ববপরীদত শুল্কমুিভাদব ছাড়করদণর বিবমত্ত প্রতুয়িপত্র 

প্রোি 

ঐ ১। ইিভদয়স 

২। ববল অব যলবিাং 

৩। প্যাদকবজাং বলষ্ট 

ঐ 

০৫ কা ভবেবস 

75.  উদেবখত সাংস্থার বববভন্ন প্রকদল্পর চুবি সাংক্রান্ত যভটিাং 

গ্রহণ 

ঐ ১। চুবিপদত্রর খসড়া 

২। অন্যান্য সাংবিষ্ট কাগজপত্র 

ঐ 
০৫ কা ভবেবস 

76.  উদেবখত সাংস্থার উন্নয়ি প্রকল্পসমূদহর জন্য প্রদয়াজিীয় 

ভূবম অবধগ্রহদণর প্রশাসবিক অনুদমােি 

ঐ ১। পাসদপাদট ভর কবপ 

২। বভসার কবপ 

৩। সাংবিষ্ট েিদরর সুপাবরশ 

ঐ 

১০ কা ভবেবস 

77.  অিমিীয় ঋণ ববষয়ক স্থায়ী কবমটির অনুদমােি গ্রহদণর 

জন্য সার-সাংদক্ষপ 

ঐ ১। ঋণ গ্রহীতার সাংস্থা/দকাম্পাবির 

প্রস্তাব 

২। ঋদণর শতভাবলী 

৩। যিদগাবসদয়শি কবমটির বরদপাট ভ 

৪। ERD যর্দক িমিীয় ঋণ 

পাওয়া িা  াওয়ার সিে 

ঐ 

২১ কা ভবেবস 

78.  উদেবখত সাংস্থার উন্নয়ি প্রকল্পসমূদহর অর্ ভছাড় ঐ ১। বাদজট ববভাজি ঐ ৭ কা ভবেবস  াহফুজা আ তার 

উপসবিব (উন্নয়ি-৪ শাখা) 

য াি-৯৫৫০৬৭৮ 

ই-যমইলঃ dev-

4@pd.gov.bd 

79.  উদেবখত সাংস্থার ববদেশী ববদশষজ্ঞদের যকবপআইদত 

গমি ও অবস্থাি কা ভক্রম/বভসা/ বিরাপত্তা ছাড়পত্র 

ইতুাবে সাংক্রান্ত কা ভক্রম 

ঐ ১। পাসদপাদট ভর কবপ 

২। বভসার কবপ 

৩। সাংবিষ্ট সাংস্থার প্রস্তাব 

ঐ ৫ কা ভবেবস 

80.  উদেবখত সাংস্থার গৃহীত প্রকদল্পর স্থায়ী মালামাদলর 

ববপরীদত শুল্কমুিভাদব ছাড়করদণর বিবমত্ত প্রতুয়িপত্র 

প্রোি 

ঐ ১। ইিভদয়স 

২। ববল অব যলবিাং 

৩। প্যাদকবজাং বলষ্ট 

ঐ ০৫ কা ভবেবস 

81.  উদেবখত সাংস্থার বববভন্ন প্রকদল্পর চুবি সাংক্রান্ত যভটিাং 

গ্রহণ 

ঐ ১। ড্রা ট কিট্রাক্ট িকুদমদন্টর কবপ ঐ ১০ কা ভবেবস 

82.  উদেবখত সাংস্থার উন্নয়ি প্রকল্পসমূদহর জন্য প্রদয়াজিীয় 

ভূবম অবধগ্রহদণর প্রশাসবিক অনুদমােি 

ঐ ১। সাংবিষ্ট জবমর বণ ভিা 

২। সাংবিষ্ট েিদরর সুপাবরশ 

ঐ ৭ কা ভবেবস 

83.  অিমিীয় ঋণ ববষয়ক স্থায়ী কবমটির অনুদমােি গ্রহদণর 

জন্য সার-সাংদক্ষপ 

ঐ ১। ঋণ গ্রহীতার সাংস্থা/দকাম্পাবির 

প্রস্তাব 

ঐ কা ভক্রদমর গুরুত্ব ও 

প্রদয়াজিীয়তা অনুসাদর 

mailto:dev-3@pd.gov.bd
mailto:dev-3@pd.gov.bd
mailto:dev-4@pd.gov.bd
mailto:dev-4@pd.gov.bd
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ক্র. িাং যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

২। ঋদণর শতভাবলী 

৩। যিদগাবসদয়শি কবমটির বরদপাট ভ 

৪। ERD যর্দক িমিীয় ঋণ 

পাওয়া িা  াওয়ার সিে 

কা ভ সম্পােদির 

সময়সীমা বিধ ভারণ করা 

হয় 

84.  অধীিস্থ যকাম্পািীর প্রকল্প সমূদহর 

বিবপবপ/আরবিবপবপ/টিবপবপ অনুদমােদির প্রবক্রয়াকরণ। 

োিবরক পত্র য াগাদ াগ পবরকল্পিা শাখা-৩ প্রদ াজু িয় 
০৭ কা ভবেবস 

মুহাম্মে হাসিাত যমাদশ ভে ভূ ূঁইয়া 

বসবিয়র সহকারী সবিব 

(পবরকল্পিা-৩ শাখা) 

য ািঃ ৯৫৫৮৮৬৭ 

ই-দমইলঃ planning-

3@pd.gov.bd 

85.  উন্নয়ি সহদ াগী োতা সাংস্থা EIB, AFD  াবতীয় 

কা ভক্রম 

ঐ ঐ ঐ 
০৭ কা ভবেবস 

86.  উন্নয়ি প্রকদল্পর যময়াে বৃবদ্ধ ও সাংদশাধি সাংক্রান্ত 

 াবতীয় কা ভক্রম 

ঐ ঐ ঐ 
০৭ কা ভবেবস 

87.  ববদ্যুৎ ববভাদগর সাংস্থাসমূদহর উন্নয়ি প্রকল্পসমূদহর 

অনুকূদল এমেমি/আরএমেমি বরাদ্দ প্রদান 

ঐ ঐ ঐ 
০৭ কা ভবেবস 

88.  উবেবখত সাংস্থার উন্নয়ি প্রকল্প সমূদহর প্রশাসবিক 

অনুদমােি 

ঐ ঐ ঐ 
০৭ কা ভবেবস 

89.  ববদ্যুৎ ববভাদগর সাংস্থাসমূদহর উন্নয়ি প্রকল্পসমূদহর 

অগ্রগবত প ভাদলািিা 

ঐ ঐ ঐ 
০৭ কা ভবেবস 

90.  MTBF সাংক্রান্ত কা ভবলী ঐ ঐ ঐ ০৭ কা ভবেবস 

91.  উবেবখত সাংস্থা/দকাম্পাবির প্রকল্পসমূদহর আন্ত:খাত 

সমিয় 
H 

ঐ ঐ 
০৭ Kvh©w`em 

92.  উমিম ত সংস্থা/মকাম্পামনর SLA স্বাক্ষর সংক্রান্ত 

কার্ িাবলী 
H 

ঐ ঐ 
০৭ Kvh©w`em 

93.  ববববধ ঐ ঐ ঐ কা ভক্রদমর গুরত্ব ও 

প্রদয়াজিীয়তা অনুসাদর 

কা ভ সম্পােদির 

সময়সীমা বিধ ভারণ করা 

হয় 

94.  অধীিস্ত যকাম্পাবি হদত প্রাি িবায়িদ াগ্য জ্বালাবির 

প্রকল্পসমূদহর িীবতগত অনুদমােি 

োিবরক পত্র য াগাদ াগ িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি অবধশাখা প্রদ াজু িয় ২০ (ববশ) কা ভবেবস তাহমনয়া রহ ান মচৌধুরী 

উপসবিব (িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি 

শাখা) 

য ািঃ ৯৫৭৪৪০৬ 

dsre@pd.gov.bd 

95.  IPP মদিদল িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি সাংক্রান্ত প্রাি 

প্রস্তাবসমূদহর িীবতগত অনুদমােি 

ঐ ঐ ঐ ২০ (ববশ) কা ভবেবস 

96.  সরকাবর যবসরকাবর খাদত প্রাি প্রকল্প প্রস্তাবসমূদহর 

মূোয়দির জন্য কাবরগবর কবমটির বিকট যপ্ররণ 

ঐ ঐ ঐ ২০ (ববশ) কা ভবেবস 

97.  সরকাবর/দবসরকাবর খাদত গৃহীত প্রকল্পসমূদহর অগ্রগবত 

প ভাদলািিা 

সভা অনুবষ্ঠত ঐ ঐ প্রবতমাদস ১ বার 

mailto:planning-3@pd.gov.bd
mailto:planning-3@pd.gov.bd
mailto:dsre@pd.gov.bd
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ক্র. িাং যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

98.  যটকসই ও িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি উন্নয়ি কর্তভপদক্ষর 

প্রশাসবিক ও সাাংগঠবিক কা ভাবলী 

ঐ ঐ ঐ ৩ (বতি) কা ভবেবস 

99.  আন্তজভাবতক িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি এদজবি (IRENA) 

সাংক্রান্ত কা ভাবলীসহ িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি ববষয়ক 

আন্তজভাবতক য াগাদ াগ 

ঐ ঐ ঐ ৩ (বতি) কা ভবেবস 

100.  িবায়িদ াগ্য জ্বালাবির প্রদণােিা সাংক্রান্ত কা ভাবলী ঐ ঐ ঐ ৩ (বতি) কা ভবেবস 
101.  িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি শবির ট্যাবর  বিধ ভারণ ববষদয় 

BERC এর কা ভক্রম সমিয় 

ঐ ঐ ঐ ৩ (বতি) কা ভবেবস 

102.  িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি উন্নয়দি যেবশ-ববদেবশ প্রবতষ্ঠাদির 

সাদর্ য াগাদ াগ ও সমিয় সাধি 

ঐ ঐ ঐ ৩ (বতি) কা ভবেবস 

103.  িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি সাংক্রান্ত িীবত, যকৌশল, আইি 

প্রণয়ি এবাং যুদগাপদ াগীকরণ 

ঐ ঐ ঐ ৩০ (বত্রশ) কা ভবেবস 

104.  ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি 

েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূদহর মামলা/রীট 

বপটিশি/আপীল/বলগ্যাল যিাটিশ/জাবেজ বিমান্ড ইতুাবে 

ববষদ  প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য বিদে ভশিা প্রোি। 

ই-দমইল এবাং পত্র 

য াগাদ াগ 

বববধ ও পবলবস শাখা 

 

প্রদ াজু িয় ৩ (বতি) কম ভবেবস  াকসুদা  ন্দকার 

বসবিয়র সহকারী সবিব (বববধ ও 

পবলবস শাখা) 

য াি: ৯৫৭৪৪০৮ 

ইদমইল: 

rp@pd.gov.bd 

 

105.  বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগ কর্তভক প্রণীত আইি/বববধমালার 

উপর মতামত প্রোি। 

ই-দমইল এবাং পত্র 

য াগাদ াগ 

বববধ ও পবলবস শাখা 

 

প্রদ াজু িয় ৩ (বতি) কম ভবেবস 

       ১১২. ববদ্যুৎ ববভাগ সাংবিষ্ট বাাংলাদেশ অর্ ভনিবতক সমীক্ষা 

সাংক্রান্ত 

ই-দমইল এবাং পত্র 

য াগাদ াগ 

বাদজট শাখা প্রদ াজু িয় বিধ ভাবরত সময়সীমার 

মদে 

জনাব আহসানুর রহ ান হামসব 

উিসমচব (বাবজট) 

য াি: ৯৫১৩৫১০ 

ইদমইল: 

budget@pd.gov.bd 
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২.৩)  অভুন্তরীণ যসবাঃ 

ক্র. 

িাং 

যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ববদ্যুৎ ববভাদগর কম ভকতভাদের পোয়ি, অবমুিকরণ  প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

  ১। জিপ্রশাসি মন্ত্রণালদয়র বেলী 

আদেদশর কবপ। 

২। মর্  ন্ত্রণালয়/মবভাগ হবত বদলী 

হবয় এবসবেন মস  ন্ত্রণালয়/ মবভাবগর 

অবমুমক্তর আবদবের কমি। 

প্রদ াজু িদহ ০৩ (বতি) কা ভবেবস তাহম না ইয়াসম ন 

উপসবিব (প্রশাসি-১ অবধশাখা) 

য াি: ৯৫১৩৩৬৪ 

ই-দমইল: 

dsadmin@pd.gov.bd 

 ২. ববদ্যুৎ ববভাদগর ১ম যেবণ (িি-কুািার) ২য়, ৩য় এবাং ৪র্ ভ যেবণর 

কম ভকতভা/কম ভিারীদের িাকুরী স্থায়ীকরণ, োবন্ত ববদিােি ছুটি  ও  

অবজভত ছুটি। 

প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। প্রধাি বহসাব রক্ষণ কম ভকতভার 

কা ভালয় হদত প্রাি ছুটির বহসাব, পুবলশ 

যভবরব দকশি বরদপাট ভ, যমবিদকল 

বরদপাট ভ, িাকুরী যরকি ভ সদন্তাষজিক ও 

বাবষ ভক যগাপিীয় প্রবতদবেি। 

প্রদ াজু িদহ ০৩ (বতি) কা ভবেবস 

৩. ববদ্যুৎ ববভাদগর ২য়,৩য় ও ৪র্ ভ যেবণর কম ভকতভা/কম ভিারীদের 

বিদয়াগ/পদোন্নবত/বেবল/অবসর। 

প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। বপএবসর সুপাবরশ। 

১। বিদয়াগ কবমটির সুপাবরশ। 

প্রদ াজু িদহ ০৩ (বতি) কা ভবেবস 

৪. ববদ্যুৎ ববভাদগর সাাংগঠবিক কাঠাদমা হালিাগােকরণ ও ববদ্যুৎ 

ববভাদগর কম ভকতভাগদণর প্রশাসবিক ও আবর্ ভক ক্ষমতা অপ ভণ; 

প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। প্রদয়াজি অনুসাদর। 

২। সরকারী আবর্ ভক ও প্রশাসবিক 

ক্ষমতা সাংক্রান্ত সাংবিষ্ট /অর্ ভ 

মন্ত্রণালদয়র প্রজ্ঞাপি। 

প্রদ াজু িদহ উর্ধ্ভতি কর্তভপদক্ষর 

অনুদমােি সাদপদক্ষ 

৫. ববদ্যুৎ ববভাদগর কম ভকতভা/কম ভিাবরদের ভববষ্য তহববল যর্দক 

কতভিদ াগ্য ও অদ রৎদ াগ্য ঋণ মঞ্জুবর, অবসরপ্রািদের চূড়ান্ত 

উদত্তালণ মঞ্জুবর সাংক্রান্ত  াবতীয় কা ভাবলী, গৃহবিম ভাণ/দমাটর 

সাইদকল অবগ্রম; 

প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। আদবেিপত্র প্রাবি ও সাংবিষ্ট 

কাগজপত্র োবখল সাদপদক্ষ। 

প্রদ াজু িদহ ০৩ (বতি) কা ভবেবস 

৬. ববদ্যুৎ ববভাদগর বহসাব রক্ষণ ইউবিদটর কা ভক্রম তোরবক; প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। বহসাব রক্ষণ কম ভকতভার েিদরর 

িাবহো অনু ায়ী। 

প্রদ াজু িদহ ০২ (দ্যই) কা ভবেবস 

৭. মািিীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী/সবিদবর প্রদটাকল এবাং প্রাি সুববধাসমূহ 

বিবিতকরণ 

প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। মািিীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর েিদরর 

িাবহোর িাবহো ও প্রাপ্যতা বভবত্তদত। 

প্রদ াজু িদহ ০২ (দ্যই) কা ভবেবস 

১২. ববদ্যুৎ ববভাদগর রাজস্ব বাদজট ব্যয় ব্যবস্থাপিা প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। অর্ ভ ববভাদগর বরাদ প্রাবি 

অনুসাদর। 

প্রদ াজু িদহ ০২ (দ্যই) কা ভবেবস 
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ক্র. 

িাং 

যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

১৩. ববদ্যুৎ ববভাদগর বিঠিপত্রাবে গ্রহণ ও  যপ্ররণ (সবিবালদয়র বাইদর); প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। গ্রহণ ও যপ্ররণ ইউবিদটর কা ভক্রম 

তোরকীর মােদম। 

প্রদ াজু িদহ ০২ (দ্যই) কা ভবেবস 

১৪. ববদ্যুৎ ববভাদগর যটবলদ াি ও আবাসি। প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। প্রাপ্যতা অনু ায়ী ও  খাবল 

সাদপদক্ষ। 

প্রদ াজু িদহ ০২ (দ্যই) কা ভবেবস 

১৫. ববদ্যুৎ ববভাদগর কম ভকতভাগদণর সবিবালদয় প্রদবশ পাশ ও গাবড়র 

বেকার প্রোি; 

প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। আদবেি প্রাবি সাদপদক্ষ। প্রদ াজু িদহ ০৩ (বতি) কা ভবেবস 

১৬. ববদ্যুৎ ববভাদগর কম ভকতভাদের ববহঃ বাাংলাদেশ ছুটি সাংক্রান্ত কাজ প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। আদবেি প্রাবি সাদপদক্ষ, ছুটির 

প্রাপ্যতা সিে ও খরি বিব ভাদহর সিে 

ইতুাবে। 

প্রদ াজু িদহ ০৩ (বতি) কা ভবেবস 

১৭. ববদ্যুৎ ববভাদগর ইদিাদভশি সাংক্রান্ত কা ভাবলী; প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। ইদিাদভশি টিদমর বসদ্ধান্ত 

অনু ায়ী। 

প্রদ াজু িদহ ০৩ (বতি) কা ভবেবস 

১৮. ববদ্যুৎ ববভাগ কর্তভক যসক্টর বলিাস ভ ওয়াকভসপ এবাং ববদ্যুৎ সিাহ 

আদয়াজি সাংক্রান্ত কা ভক্রম। 

প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। যসক্টর বলিাস ভ ওয়াকভসপ 

অনুষ্ঠাদির জন্য গঠিত কবমটির বসদ্ধান্ত 

অনু ায়ী ও  জাতীয় ববদ্যুৎ সিাহ 

পালদির জন্য গঠিত কবমটির বসদ্ধান্ত 

অনু ায়ী 

প্রদ াজু িদহ ০৭-১০ কার্ িমদবস 

১৯. আন্তজভাবতক ও অভুন্তরীি য াকাল পদয়ন্ট বিধ ভারি; প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। সাংবিষ্ট কাদজ য াগ্যতা ও 

অবভজ্ঞতা। 

প্রদ াজু িদহ ০২ (দ্যই) কা ভবেবস 

২০. প্রদটাকল সাংক্রান্ত কাজ; প্রশাসবিক ক্ষমতা 

অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মােদম। 

১। প্রাবধকার অনু ায়ী। প্রদ াজু িদহ বিধ ভাবরত তাবরখ ও 

সমদয় 

২৩. ব্যবস্থাপিা পবরিালক ও বিব ভাহী পবরিালকগদণর ববদেশ 

ভ্রমণ/প্রবশক্ষণ 

ই-দমইল ও পত্র 

য াগাদ াগ 

 আমন্ত্রণ পত্র 

 পবরিালিা পষ ভদের অনুদমােি 

 চুবি পদত্রর সতুাবয়ত কবপ 

 ব্যয়ভার বহি করার তথ্যাবে 

 ববগত ০১ (এক) বছদরর ভ্রমণ 

বববরিী 

 িাকুবরর যময়ােকাল সম্পবকভত 

তথ্য 

প্রদ াজু িয় ০৫ (পাঁি) কম ভবেবস জনাব এইচ.এ  নুরুল ইসলা  

উপসবিব (দকা: এুা:-১ অবধশাখা) 

য াি:+৮৮০২৯৫৪০২৪৮ 

ইদমইল:  

c.affairs-1@pd.gov.bd 

 

ম াহাম্মদ আফজাল মহাবসন 

বসসস (দকাম্পাবি এুাদ য়াস ভ-২) 
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ক্র. 

িাং 

যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি যসবার মূে এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

যসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা 

 (িাম, পেবব, য াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

২৪. ব্যবস্থাপিা পবরিালক ও বিব ভাহী পবরিালকগদণর ববদেবশক ছুটি ই-দমইল ও পত্র 

য াগাদ াগ 

  ছুটির আদবেি ও ছুটি পাওিা 

সাংক্রান্ত তথ্যাবে 

 পবরিালিা পষ ভদের অনুদমােি 

 ব্যয়ভার বহি করার তথ্যাবে 

 ববগত  ০১ (এক) বছদরর ভ্রমণ 

বববরিী 

প্রদ াজু িয় ০৫ (পাঁি) কম ভবেবস (অবতঃোঃ) 

য াি: +৮৮-০২-৯৫৪০২৮৯ 

ইদমইল: c.affairs-

2@pd.gov.bd 

 

২৫. ববদ্যুবতক উপদেষ্টা ও প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ ভদকর েিদরর 

কম ভতভা/কম ভিারীদের গৃহবিম ভাণ/ যমাটর সাইদকল/ কবম্পউটার/ 

বাইসাইদকল ইতুাবে সরকারী  ঋণ মঞ্জুরী 

সরাসবর/ ুাক্স/ই-

যমইল 

ঋণ মঞ্জুরীর আদবেি ঐ ৩-৭ কা ভবেবস আইমরন িারভীন 

উপসবিব (সমিয়-২ শাখা) 

য াি: +৮৮০২- ৪৭১২০৩০৮ 

coord-2@pd.gov.bd ২৬. ববদ্যুবতক উপদেষ্টা ও প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ ভদকর েিদরর 

কম ভকতভা/কম ভিারীদের যপিশি ও বপআরএল সাংক্রান্ত ববষয়াবে 

ঐ যপিশি ও বপআরএল সাংক্রান্ত সকল 

কাগজপত্র 

ঐ ৩-৭ কা ভবেবস 

২৭. সাধারি ভববষ্য তহববল হদত অবগ্রম মঞ্জুরী ঐ এবজ হদত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র ঐ ৩-৭ কা ভবেবস 

২৮. োবন্ত ববদিােি ছুটি ও অন্যান্য ছুটি সাংক্রান্ত ববষয়াবে ঐ ছুটির আদবেি ঐ ৩-৭ কা ভবেবস 

২৯. ববদ্যুৎ ববভাগ সাংবিষ্ট আইি ও বববধ-ববধাি প্রণয়ি ও 

হালিাগােকরণ। 

ই-দমইল এবাং পত্র 

য াগাদ াগ 

বববধ ও পবলবস শাখা প্রদ াজু িয় ০৪ (িার) মাস  াকসুদা  ন্দকার 

বসবিয়র সহকারী সবিব (বববধ ও 

পবলবস শাখা) 

য াি: ৯৫৭৪৪০৮ 

ইদমইল: 

rp@pd.gov.bd 

 

৩০. SAARC/USAID/SARI/BIMSTEC/D-8/ 

SASEC/SE4ALL সাংবি ষ্ট যেশীয় ও আন্তজভাবতক 

সভা/দসবমিাদর অাংশগ্রহদণর বিবমত্ত প্রবতবিবধ মদিািয়ি। 

ই-দমইল ও পত্র 

য াগাদ াগ 

বববধ ও পবলবস শাখা প্রদ াজু িয় ০৭ (সাত) কম ভবেবস 

৩১. বববধ ও পবলবস শাখার সাংবিষ্ট বাবষ ভক কম ভপবরকল্পিা প্রণয়ি ও 

বাস্তবায়ি অগ্রগবত প্রবতদবেি উর্ধতভি কম ভকতভাদের অববহতকরণ। 

ই-দমইল ও পত্র 

য াগাদ াগ 

বববধ ও পবলবস শাখা প্রদ াজু িয় ০৫(পাঁি) কম ভবেবস 
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৩. ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীি েির/সাংস্থা/দকাম্পাবিসমূদহর বসটিদজি িাট ভার বলঙ্কসমূহ উদেখ করা হদলা। 

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

০১ যটকসই ও িবায়িদ াগ্য জ্বালাবি উন্নয়ি কর্তভপক্ষ (দস্রিা) 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 ভদকর েি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 যবাি ভ (বাববউদবা) http://bpdb.gov.bd/bpdb_new/index.php/site/page/86c2-b44e-e2cd-e863-c373-7c30-6b11-1b5f-164d-
c96b 

০৪ বাাংলাদেশ পেী ববদ্যুতায়ি যবাি ভ (বাপববদবা) http://www.reb.gov.bd/site/page/a7a47fe9-25f1-4ab1-838d-541226f4e5c0/- 
০৫ ওদয়েদজাি পাওয়ার বিবেববউশি যকাম্পাবি বলঃ (ওদজাপাবিদকা) http://wzpdcl.gov.bd/site/view/citizen_charter/- 
০৬ ঢাকা পাওয়ার বিবেববউশি যকাম্পাবি বলঃ (বিবপবিবস) https://www.dpdc.gov.bd/site/page/c6d75b30-484e-4188-aace-4e86caa2af70/- 
০৭ ঢাকা ইদলকবট্রবসটি সাপ্লাই যকাম্পাবি বলঃ (দিসদকা) https://www.desco.org.bd/bangla/uploads_b/pdf/citizen_charter_061019.pdf 
০৮ নদ িান ইবলকমিমসটি সাপ্লাই মকাম্পামন মলোঃ http://www.nesco.gov.bd/site/office_citizen_charter/cd8857e4-1fa1-47f9-aabe-1d190cf62019/- 
০৯ পাওয়ার বগ্রি যকাম্পাবি অব বাাংলাদেশ (বপবজবসবব) বলঃ http://www.pgcb.gov.bd/site/download/1d63f833-8b21-4486-b7e8-1e459e594658/- 
১০ ির্ ভ ওদয়ষ্ট পাওয়ার যজিাদরশি যকাম্পাবি (ি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%A
8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0 

১১ ইদলকবট্রবসটি যজিাদরশি যকাম্পাবি বলঃ  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 রুরাল পাওয়ার যকাম্পাবি বলঃ (আরবপবসএল) http://www.rpcl.gov.bd/site/office_citizen_charter/8b63d42c-b01e-47da-b0ab-6860db62238b/- 

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://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
http://www.rpcl.gov.bd/site/office_citizen_charter/8b63d42c-b01e-47da-b0ab-6860db62238b/-
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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_63

28_4964_940b_15326c5751ec/c349bc82ef8fabf45383d62b5c8eb427.pdf 
 

 

 

 

৪. অবভদ াগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধবত (GRS): 

ক্র. িাং কখি য াগাদ াগ করদবি কার সদে য াগাদ াগ করদবি য াগাদ াদগর ঠিকািা বিস্পবত্তর সময়সীমা 

১ োবয়ত্বপ্রাি কম ভকতভা সমাধাি বেদত ব্যর্ ভ হদল অবভদ াগ বিস্পবত্ত কম ভকতভা জিাব আবুল খাদয়র যমাঃ আবমনুর রহমাি 

অবতবরি সবিব 

য াি: +৮৮০২-৪৭১২৩১২ 

যমাবাইল: +৮৮০১৫৫৭৩৫৯৭৭৭ 

ই-দমইলঃ aminur5830@gmail.com 

www.powerdivision.gov.bd 

যসবা বদক্সর তথ্য অবধকার এর মদে বগ্রদভি বরদড্রস বসদেম 

বতি মাস 

২ অবভদ াগ বিস্পবত্ত কম ভকতভা বিবে ভষ্ট সমদয় সমাধাি বেদত ব্যর্ ভ 

হদল 

আবপল কম ভকতভা অবতবরি সবিব (সমিয়) 

য াি: +৮৮ ০২-৪৭১২০৩১০ 

ই-দমইলঃ addlcoord@pd.gov.bd  

www.powerdivision.gov.bd 

 

এক মাস 

৩ GRS য াকাল পদয়ন্ট কম ভকতভা বিবেষ্ট সমদয় সমাধাি বেদত 

ব্যর্ ভ হদল। 

 অবভদ াগ গ্রহণ যকন্দ্র 

৫ িাং যগইট, বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা 

www.grs.gov.bd 

  

বতি মাস 

 

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/

