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নর্ ট-ওজেস্ট াওোয জজনাজযন জ াম্পাসন সরসভজর্ড 

 

1 

 

 জ টাজযর্ অসপ 

নাগসয  জফাাঃ  

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয 

জফ টাচ্চ ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য 

এফং 

সযজাধ 

দ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. অসবজমাগ প্রসি ায ব্যফস্থা (GRS) ০৭   ভ টসদফ 

সুসনসদ টষ্ট অসবজমাগাঃ সফলে, ভে, 

স্থান ও িাসযখ উজেখ, 

অসবজমাগ াযীয পূর্ ট ঠি ানা, 

জর্সরজপান/ জভাফাইর নম্বয ও ইজভইর 

ঠি ানা,  অসবজমাজগয স্বজে 

দাসরসর  প্রভার্াসদ 

ভানফম্পদ 

সফবাগ 

সফনামূজল্য 

নাভাঃ জনাফ জভাাঃ এনামুর  , 

উ-ভাব্যফস্থা -(ভানফম্পদ) 

জপানাঃ ০১৭৫৫৬৩০০০৮ 

ই-জভইরাঃ 

anamul.haque@nwpgcl.gov.bd 

ভাব্যফস্থা  (ভানফম্পদ ও প্রান) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৭৭ 

ই-

জভইরাঃgmhradmin@nwpgcl.gov.bd 

২. 

 জ টাজযর্ াভাসজ  দােফদ্ধিা 

(CSR) এয আওিাে সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

ংরগ্ন এরা ায প্রসিষ্ঠান/ব্যসিজ  

আসর্ ট  অনুদান/ জফা প্রদান 

CSR ট্রাসস্ট 

জফাজড টয 

সনজদ টনা 

জভািাজফ  

াদা  াগজজ ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

প্রধাজনয ভাধ্যজভ  আজফদন 

ভানফম্পদ 

সফবাগ 
সফনামূজল্য ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রধান CSR  সভটি 

৩. 

জ াম্পাসনয স্থানা ও সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

ংরগ্ন এরা ায সসেি ও  ভ টেভ 

জনজগাসষ্ঠজ  বফদ্যুসি   ভ টজাে দে 

ভানফম্পদ সজজফ গজে জিারায জন্য 

 াসযগসয প্রসের্ প্রদান  

৩৬০ ঘন্টা সনসদ টষ্ট পভ ট 
ংসিষ্ট সফদ্যুৎ 

জ ন্দ্র 
সফনামূজল্য 

ব্যফস্থা  (প্রান) 

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

 

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রধান 
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প্রাসিষ্ঠাসন  জফাাঃ  

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ আজফদন 

পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. 

সনবটযজমাগ্য সফদ্যুৎ উৎাদন 
এনএরসডস এয চাসদা 

অনুমােী 
চাসদা জভািাজফ  জ াম্পাসন সচফারে সসএ জভািাজফ  

সনফ টাী সযচার  (প্রজ ৌর) 

জভাফাইর: ০১৭৫৫৬৩০০২৫ 

ই-জভইরাঃ 

ed.engg@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান সনফ টাী 

 ভ ট িটা 

২. 

সফর/াওনা সযজাধ (ফসাঃ ংস্থা/প্রসিষ্ঠান) চুসি অনুাজয 
চুসি অনুাজয প্রজমাজু 

 াগজত্র 
ংসিষ্ট দিয  

প্রজমাজু নে 

ভাব্যফস্থা  (স: ও অ:) 

জভাফাইর: ০১৭৩০০৬৬৯৮৯ 

ই-জভইরাঃ 

masud@nwpgcl.gov.bd 

 

সনফ টাী সযচার  

(অর্ ট)  

৩. 

ভন্ত্রর্ারে, সফদ্যুৎ উন্নেন জফাড ট, উন্নেন জমাগী ও 

অন্যান্য প্রসিষ্ঠাজন িথ্য যফযা 
মাসচি ভজেয ভজধ্য চাসদা জভািাজফ  প্রজমাজু নে  প্রজমাজু নে 

জ াম্পাসন সচফ 

জভাফাইর: ০১৭৩০০৬৬৯৭৫ 

ই-জভইরাঃ cs@nwpgcl.gov.bd 

 

সনফ টাী সযচার  

(প্রজ ৌর) 
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অবুন্তযীর্ জফাাঃ  

 

ক্র. 

নং 

জফায নাভ জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি 

স্থান 

জফায মূল্য 

এফং সযজাধ 

দ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. জ াম্পাসনয  ভ ট িটা /  ভ টচাযীজদয 

চাকুযী সনসিি, চাকুযী চুসি নফােন   

চাকুযী সনসিি যজর্য জন্য  ০৫ 

 াম টসদফ ও চাকুযী চুসি নফােজনয 

জন্য ১৫   াম টসদফ 

পুসর জবসযসপজ ন সযজার্ ট, জভসডজ র 

সযজার্ ট, চাকুযী জয ড ট জন্তালজন  ও 

ফাসল ট   ভ টমুল্যােন প্রসিজফদন 

ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নজ নাভাঃ  াউছায আজভদ 

উ-ব্যফস্থা  (ভা..-১) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬০ 

kausarahmedbd@yahoo.com 

উ-ভাব্যফস্থা  

(ভানফম্পদ) 

২. জ াম্পাসনয  ভ ট িটা/  ভ টচাযীজদয 

 র ছুটি  

০৫    াম টসদফ ছুটিয সাফ ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নজ নাভাঃ জনাফ জদওোন সভজানুয যভান,  

উ-ব্যফস্থা -(প্রান) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৯৬ 

ই-জভইরাঃ 

dewanmizan@nwpgcl.gov.bd 

৩. জ াম্পাসনয  ভ ট িটা/  ভ টচাযীজদয 

প্রসের্  

প্রসের্ ংক্রান্ত দিযাজদ অনুমােী  প্রসের্  ুাজরন্ডায ও সফসবন্ন প্রসের্ 

প্রসিষ্ঠাজন প্রসের্ ংক্রান্ত দিযাজদ 

ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নজ নাভাঃ জনাফ  াইয়ুভ উসিন আজভদ,  

উ-ব্যফস্থা -(প্রসের্) 

জপানাঃ ০১৭১৬৯১৯০০০ 

ই-জভইরাঃ quayum@nwpgcl.gov.bd 

৪. জ াম্পাসনয  ভ ট িটা/  ভ টচাযীজদয 

অফজযাত্তয সুসফধাসদ প্রদান এফং 

চূোন্ত উজত্তারন ভঞ্জুসয আজদ 

 র িথ্য প্রাসি াজজে ০৫ 

 াম টসদফজয ভজধ্য 

আজফদন ত্র, জল জফিজনয প্রভার্ত্র,  

না-দাসফ ত্র,  

দাসেত্ব স্তান্তয 

ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নজ নাভাঃ জনাফ জদওোন সভজানুয যভান,  

উ-ব্যফস্থা -(প্রান) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৯৬ 

ই-জভইরাঃ 

dewanmizan@nwpgcl.gov.bd 

৫. জফিন বািা ও  র াওনাসদ 

সযজাধ  

ভাজয জল  াম টসদফ সফর/ আজফদন ত্র সাফ ও অর্ ট সফবাগ প্রজমাজু নজ 

উ-ভাব্যফস্থা (অর্ ট) 

জপানাঃ০১৭৩০০৬৬৯৯৪ 

ই-জভইরাঃ mnabi@nwpgcl.gov.bd 

ভাব্যফস্থা   

(স ও অ)  

৬. জ াম্পাসনয যাজস্ব ফাজজর্ প্রর্েন  ভাচ ট ভাজয ভজধ্য  ফাজজর্ প্রস্তাফ সাফ ও অর্ ট সফবাগ প্রজমাজু নজ 

৭. জ াম্পাসনয ADP প্রর্েন ভন্ত্রর্ারজেয সনধ টাসযি ভজেয ভজধ্য প্র জেয DPP সাফ ও অর্ ট সফবাগ প্রজমাজু নজ 

৮. জ াম্পাসনয ফাজজর্ ও ADP 

ফাস্তফােন 

APP অনুমােী  ফাজজর্/APP ংসিষ্ট দিয  প্রজমাজু নজ ংসিষ্ট দিয প্রধান  ংসিষ্ট সনফ টাী 

সযচার   

৯.  জ াম্পাসনয ভন্বে বা আজোজন ও 

ব্যফস্থানা 

দিযাজদ জভািাজফ  
সফসবন্ন দিজযয  াম টক্রভ ংক্রান্ত িথ্য ভানফম্পদ সফবাগ 

প্রজমাজু নজ 

নাভাঃ জনাফ জদওোন সভজানুয যভান, 

উ-ব্যফস্থা -(প্রান) 

জপানাঃ ০১৬৭৬৩২২৬০৯ 

ই-জভইরাঃ 

dewanmizan@nwpgcl.gov.bd 

ভাব্যফস্থা  

(ভানফম্পদ ও 

প্রান) 

 

১০. 
 র  ভ ট িটায বফজদস  ছুটি 

প্রসক্রো যর্ 

০৫    াম টসদফ 
ছুটিয আজফদন ও ছুটি াওনা ংক্রান্ত 

িথ্যাসদ, ব্যেবায ফন  যায িথ্যাসদ ও 

সফগি ০১  ফছজযয ভ্রভর্ সফফযর্ী 

ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নজ 

১১. 

 র  ভ টচাযীয ফসাঃ ফাংরাজদ 

ছুটি ভঞ্জুয যর্ 

০৫    াম টসদফ 
ছুটিয আজফদন ও ছুটি াওনা ংক্রান্ত 

িথ্যাসদ, ব্যেবায ফন  যায িথ্যাসদ ও 

সফগি ০১  ফছজযয ভ্রভর্ সফফযর্ী 

ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নজ 

mailto:kausarahmedbd@yahoo.com
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ক্র. 

নং 

জফায নাভ জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি 

স্থান 

জফায মূল্য 

এফং সযজাধ 

দ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

১২. 
ফাসল ট  ক্রে সয েনা প্রর্েন 

পূফ টফিী অর্ টফছজযয জুজনয জল 

িা  
ফাজজর্/ ADP সাফ ও অর্ ট সফবাগ 

প্রজমাজু নজ 

ংসিষ্ট দিয প্রধান 
ংসিষ্ট সনফ টাী 

সযচার   ১৩. 
জ াম্পাসনয ক্রে সয েনা ফাস্তফােন APP অনুমােী APP/ জর্ন্ডায ডকুজভন্ট  ংসিষ্ট দিয 

প্রজমাজু নজ 

১৪. 

িসফর স্থান ৩   াম টসদফ চাসদাত্র  সাফ ও অর্ ট সফবাগ 
প্রজমাজু নজ 

উ-ভাব্যফস্থা (অর্ ট) 

জপানাঃ০১৭৩০০৬৬৯৯৪ 

ই-জভইরাঃ mnabi@nwpgcl.gov.bd 

ভা-ব্যফস্থা  (স 

ও অ) 

 

১৫.  ভ ট িটা/  ভ টচাযীজদয  ল্যার্ 

িসফর জি আসর্ ট  অনুদান প্রদান 
ট্রাসস্ট জফাজড টয সদ্ধান্ত জভািাজফ  সনধ টাসযি পযম্যাজর্ আজফদন সাফ ও অর্ ট সফবাগ 

প্রজমাজু নজ উ-ভাব্যফস্থা -(ভানফম্পদ) 

ট্রাসস্ট জফাজড টয দস্য সচফ  

আফাে , ট্রাসস্ট 

জফাড ট 
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জ াম্পাসন সচফারে 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফা: 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয 

জফ টাচ্চ ভে 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসিস্থান 

জফাযমূল্য এফং সযজাধ 

দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. আন্তজটাসি  দযত্র আফান ও দযত্র সফক্রজেয 

ব্যফস্থা  যা 

 

APP জভািাজফ   

জ াম্পাসন সচফারে 

জফায মূল্যাঃ দযজত্র 

উজেসখি মূল্য 

 

সযজাধ দ্ধসিাঃ জ-

অড টায/ব্যাং  গ্যাযাসন্ট 

জ াম্পাসন সচফ 

জভাফাইর: ০১৭৩০০৬৬৯৭৫ 

ই-জভইরাঃ cs@nwpgcl.gov.bd 

 

সনফ টাী সযচার  (সএন্ডসড) 

ও 

সনফ টাী সযচার  (প্রজ ৌর) 

 

২. জ াম্পাসনয ফাসল ট  সযর্ান ট অন্যান্য সফসধফদ্ধ 

সযর্ান ট মর্াভজে ংসিষ্ট প্রসিষ্ঠাজন দাসখর  যা 

সফসধ জভািাজফ   

জ াম্পাসন সচফারে 

 

প্রজমাজু নে 

 

 াযী ব্যফস্থা  (সরগ্যার) 

জপানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৭৮ 

ই-জভইরাঃsaif@nwpgcl.gov.bd 

জ াম্পাসন সচফ 

জভাফাইর: ০১৭৩০০৬৬৯৭৫ 

ই-জভইরাঃ 

cs@nwpgcl.gov.bd 

 

৩. আইনগি সফলোসদ ম্পটজ  প্রজোজনীে ব্যফস্থা গ্রর্ 

 যা 

প্রজোজন অনুাজয  

৪. ংদ, ংদীে উ- সভটি ও ভন্ত্রর্ারজে িথ্য 

যফযা  যা 

চাসদা অনুাজয  

৫. িথ্য অসধ ায আইন অনুমােী িথ্য প্রদান মাসচি ভে 

জভািাজফ  

 প্রজমাজু নে প্রজোজন অনুাজয  াযী ব্যফস্থা  (জনংজমাগ) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৮১  

 ই জভইরাঃ 

mahmud@nwpgcl.gov.bd  

 

অবুন্তযীর্ জফা: 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফাপ্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাসিস্থান 

জফাযমূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. জফাড টসভটিং, এসজএভ, ইসজএভ, চুসিস্বােয অনুষ্ঠান ইিুাসদ আজোজন 

 যা 

সফসধ/ র্তটজেয 

সদ্ধান্ত জভািাজফ  

 জ াম্পাসন সচফারে প্রজমাজু নে 

 াযী ব্যফস্থা  (সরগ্যার) 

জপানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৭৮ 

ই-জভইরাঃ saif@nwpgcl.gov.bd 

 

 াযী ব্যফস্থা  (জনংজমাগ) 

জপানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৮১ 

ই-জভইরাঃ 

mahmud@nwpgcl.gov.bd 

 

জ াম্পাসন সচফ 

জভাফাইর: ০১৭৩০০৬৬৯৭৫ 

ই-জভইরাঃ 

cs@nwpgcl.gov.bd 
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ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফাপ্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাসিস্থান 

জফাযমূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

২. জ াম্পাসনয সযচারনা ল টজদয সযচার ভন্ডরীয িাসর া,  াম টত্র 

এফং  াম টসফফযর্ী, ফাসল ট  প্রসিজফদন,  সফসধফদ্ধ পুস্ত াসদ এফং 

জোযজাল্ডাযজদয জযসজস্টায ইিুাসদ ংযের্  যা 

প্রজোজন অনুাজয  

জ াম্পাসন সচফারে 

 

প্রজমাজু নে 

 

 াযী ব্যফস্থা  (সরগ্যার) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৭৮ 

ই-জভইরাঃ saif@nwpgcl.gov.bd 

জ াম্পাসন সচফ 

জভাফাইর: ০১৭৩০০৬৬৯৭৫ 

ই-জভইরাঃ 

cs@nwpgcl.gov.bd 

৩.  াম টসফফযর্ী, চুসি, দসরর ইিুাসদ চাসদা জভািাজফ  যফযা  যা িাৎেসর্ / ০১ 

 াম টসদফ 

 

৪. জ াম্পাসনয  াজজয জন্য ংসিষ্ট ংস্থাে জ াম্পাসনয জে প্রজোজনীে 

সচঠিত্র ইসুু  যা 

প্রজোজন অনুাজয  

৫. PMS ংক্রান্ত ােিা ও ভন্বে PMS সনজদ টস া 

অনুমােী 

সনধ টাসযি 

PMS পযভ 

৬. জ াম্পাসনয সযচার জদয সফসধফদ্ধ পুস্ত াসদ সযদ টজনয সুজমাগ প্রদান 

 যা 

 র্তটজেয সনজদ ট 

অনুাজয 

 

৭. জ াম্পাসনয প্র ানা সফলে   াম টাসদ ম্পাদন ও যফযা  যা  র্তটজেয সনজদ ট 

অনুাজয 

 

জ াম্পাসন সচফারে 

 

প্রজমাজু নে 

 

 াযী ব্যফস্থা  (জনংজমাগ) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৮১ 

ই-জভইরাঃ 

mahmud@nwpgcl.gov.bd 

৮. জ াম্পাসনয সফজ্ঞান ম্যাগাসজন, সত্র া ইিুাসদজি প্র াজয উজযাগ 

গ্রর্ 

 র্তটজেয সনজদ ট 

অনুাজয 

 াম টাজদ 

৯. জ াম্পাসনয জপবু  জইজজ জ াম্পাসন ংক্রান্ত িথ্য ারনাগাদ  যা  র্তটজেয সনজদ ট 

অনুাজয 
- 

১০. জ াম্পাসন ংক্রান্ত সত্র াে প্র াসি ংফাদ দিয প্রধানগজর্য সন র্ 

জপ্রযর্ 

 র্তটজেয সনজদ ট 

অনুাজয 

প্র াসি 

ংফাজদয সপ্রন্ট 

 স 

১১. জ াম্পাসনয  র অনুষ্ঠাজনয ছসফ/সবসডও ংযের্  যা এফং চাসদা 

জভািাজফ  যফযা  যা 

প্রজোজন অনুাজয 
- 

১২. জ াম্পাসনয প্রধান সনফ টাী  ভ ট িটা, সনফ টাী সযচার গর্ এফং 

জ াম্পাসন সচজফয বদনসিন ব্যে সনফ টা 

প্রজোজন অনুাজয ক্রজেয বাউচায 
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ভানফম্পদ সফবাগ 

অবুন্তযীর্ জফা: 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র/ আজফদন 

পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য 

এফং সযজাধ 

দ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ চাকুযী জি অব্যাসি প্রদান প্রজোজনীে  াগজ 

প্রাসিয য ০৩  ভ ট 

সদফ 

 ) আজফদন 

খ) জনাটি সসযেড/জনাটি 

জ 

গ) ংসিষ্ট দিজযয না-দাফী 

ত্র 

ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নে নাভাঃ  াউছায আজভদ, উ- ব্যফস্থা  

(ভা..-১) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬০ 

ই-

জভইরাঃkausarahmedbd@yahoo.com 

 

এ.জজ.এভ জভাস্তাসপজুয যভান 

 াঃব্যফস্থা -( ভানফম্পদ) 

জপানাঃ ০১৭০৮১৫২৩১২ 

ajmmostafiz@nwpgcl.gov.bd 

 

নাভাঃ জভাাঃ জভজদী াান, 

 াযী ব্যফস্থা  (ভানফম্পদ) 

জপানাঃ০১৭০৮১৫২৩১০ 

ই-জভইরাঃ mahadi@nwpgcl.gov.bd 

ভাব্যফস্থা  (ভানফম্পদ ও প্রান) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৭৭ 

ই-জভইরাঃ  

gmhradmin@nwpgcl.gov.bd 

২ চাকুযী জি 

অব্যাসি/অফযজসনি 

আনুজিাসল  সযজাজধয 

ভঞ্জুযাজদ 

প্রজোজনীে  াগজ 

ত্রাসদ প্রাসিয ০৫  ভ ট 

সদফজয ভজধ্য 

 ) আজফদন 

খ) ছসফ(দ্যই স) 

গ) Last Payment 

Certificate 

ঘ) সনধ টাসযি পযজভ 

সিোজযন্স াটি টসপজ র্ 

ঙ) ংসিষ্ট দিজযয না-দাফী 

ত্র 

চ) সাফ সফবাজগয ভিাভি 

ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নে 

ব্যফস্থা  (প্রান) 

জপানাঃ ০১৭৫৫৬৩০০৩৩  

 jabin@nwpgcl.gov.bd 

 

নাভাঃ জনাফ জদওোন সভজানুয যভান,  

উ-ব্যফস্থা -(প্রান) 

জপানাঃ ০১৬৭৬৩২২৬০৯ 

ই-

জভইরাঃdewanmizan@nwpgcl.gov.bd 

৩ ছুটিভঞ্জুয (অসজটি ছুটি, ফসাঃ 

ফাংরাজদ ছুটি ও অন্যান্য) 

আজফদন ও ছুটিয সাফ 

প্রাসিয য ০৫  ভ ট 

সদফজয ভজধ্য 

 ) সনধ টাসযি পযজভ আজফদন 

খ) ভ্রভন ফাজজর্ (প্রজমাজু 

জেজত্র) 

গ) ভ্রভনসূচী (প্রজমাজু 

জেজত্র) 

ঘ) আভন্ত্রনত্র (প্রজমাজু 

জেজত্র) 

ঙ) সচস ৎাত্র(প্রজমাজু 

জেজত্র)  

চ) সফগি এ  ফছজযয ভ্রভর্ 

বৃত্তান্ত 

ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নে 

mailto:kausarahmedbd@yahoo.com
mailto:ajmmostafiz@nwpgcl.gov.bd
mailto:jabin@nwpgcl.gov.bd
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ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র/ আজফদন 

পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য 

এফং সযজাধ 

দ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

৪ ছুটি নগদােন ০৩  াম টসদফ সনধ টাসযি পযজভ আজফদন ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নে নাভাঃ জনাফ জদওোন সভজানুয যভান, উ-ব্যফস্থা -

(প্রান) 

জপানাঃ ০১৬৭৬৩২২৬০৯ 

ই-

জভইরাঃdewanmizan@nwpgcl.gov.bd 

ভাব্যফস্থা  (ভানফম্পদ ও প্রান) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৭৭ 

ই-জভইরাঃ 

gmhradmin@nwpgcl.gov.bd 

৫ আইসড  াড ট প্রদান ০১ ভা (আজফদন 

প্রাসিাজজে) 

 ) সনধ টাসযি পযজভ আজফদন 

খ) ছসফ (এ   স) 

গ) জািীে সযচে জত্রয 

 স 

 

 

ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নে নাভাঃ জনাফ জাস য জাজন,  

াঃব্যফস্থা -(াঃমাাঃ) 

জপানাঃ ০১৯২৫৬০৪৮৭৫ 

ই-জভইরাঃ jakir@nwpgcl.gov.bd 

৬  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয জগাষ্ঠীফীভা 

দাফী (Claim) সনস্পসত্ত 

ংসিষ্ট  াগজত্র প্রাসিয 

য ১৫ সদন 

 ) মৃত্যু নদ 

খ) ংসিষ্ট দিজযয 

প্রিুেনত্র 

গ) First 

Information 

Report (FIR) 

ঘ) Post-mortem 

Report 

ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নে 

নাভাঃ জনাফ জদওোন সভজানুয যভান, উ-ব্যফস্থা -

(প্রান) 

জপানাঃ ০১৬৭৬৩২২৬০৯ 

ই-

জভইরাঃdewanmizan@nwpgcl.gov.bd 

৭  ভ ট িটাজদয জভসড ুার সফর 

প্রিুের্ 

১০  ভ ট সদফ াকুটরায জভািাজফ  ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নে 

 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ আজফদন পযভ 

প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং সযজাধ 

দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

1 ভন্ত্রর্ারে, সফদ্যুৎ উন্নেন জফাড ট, অন্যান্য প্রসিষ্ঠাজন 

মাসচি িথ্য যফযা 

মাসচি ভজেয ভজধ্য  ভানফম্পদ সফবাগ প্রজমাজু নে উ-ভাব্যফস্থা  

(ভা..) 

জপানাঃ 

০১৭৫৫৬৩০০০৮ 

 

ব্যফস্থা  (প্রান) 

জপানাঃ 

০১৭৫৫৬৩০০৩৩ 

 

ভাব্যফস্থা  (ভানফম্পদ ও প্রান) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৭৭ 

ই-জভইরাঃ 

gmhradmin@nwpgcl.gov.bd 
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সাফ সফবাগ 

অবুন্তযীর্ জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র/ আজফদন 

পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য 

এফং সযজাধ 

দ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ ভন্ত্রার্ারজে জ সআই িথ্য জপ্রযর্ (আসর্ ট ) জ াোর্ টায ভাসিয 

যফিী ০৪  াম টসদফজয 

ভজধ্য 

জ াম্পাসনয বত্রভাস  সাফ সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে আফদ্যো আর ভামুন 

ব্যফস্থা  (সাফ) 

জপানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৯১ 

ই-জভইরাঃ 

mamun.@nwpgcl.gov.bd 

ভা-ব্যফস্থা  (স ও অ) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯০ 

ই-জভইরাঃ 

habib@nwpgcl.gov.bd ২ ভাস  সাফ প্রর্ের্ যফিী ভাজয ১২ 

িাসযজখয ভজধ্য 

জ াম্পাসনয ভাস  সাফ সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে মুনিাসয আ ানী 

 াযী ব্যফস্থা  (সাফ) 

 

৩ বত্রভাস  সাফ প্রর্ের্  যফিী ভাজয ১৫ 

িাসযজখয ভজধ্য 

জ াম্পাসনয বত্রভাস  সাফ সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে 

উ-ভাব্যফস্থা (সাফ) 

সনফ টাী সযচার  (অর্ ট) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৯ 

ই-জভইরাঃ 

masud@nwpgcl.gov.bd 

৪ বত্রভাস  সাফ অসডর্ এন্ড পাইন্যান্স  সভটিজি 

উস্থান 

যফিী ভাজয জল 

 াম টসদফজয ভজধ্য 

জ াম্পাসনয বত্রভাস  সাফ সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে 

৫ ফাসল ট  সাফ প্রর্েন (খো) ও ফসাঃ সনযীজেয 

সন র্ দাসখর 

জুরাই ভাজয ৩১ 

িাসযজখয ভজধ্য 

জ াম্পাসনয ফাসল ট  সাফ সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে 

৬ ফাসল ট  সাফ ফসাঃ সনযীে  দ্বাযা সনযীো  াজ 

ম্পন্ন  যা ও সযজার্ ট দাসখর 

জজেম্বয ভাজয ৩০ 

িাসযজখয ভজধ্য 

জ াম্পাসনয ফাসল ট  সাফ সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে 

৭ ফাসল ট  সাফ অসডর্ এন্ড পাইন্যান্স  সভটিজি 

উস্থান 

অজটাফয ভাজয ১ভ 

িাজয ভজধ্য 

ফাসল ট  সনযীসেি সাফ সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে 

৮ জ াম্পাসন জফাজড ট ফাসল ট  সাফ উস্থান অসডর্ এন্ড পাইন্যান্স 

 সভটিজি উস্থাজনয 

যফিী জফাড ট বাে 

ফাসল ট  সনযীসেি সাফ সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে 

৯  জ টাজযর্ দিজযয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীগজর্য জফিন 

সযজাধ 

জল  াম টসদফজয ভজধ্য অনুজভাসদি সফর , প্রাসন  

আজদ ও জ-সি ইিুাসদ 

সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে 

১০ জভসডজ র সফর, ভ্রভর্ সফর, জফানা, ছুটি সফসক্র 

এফং অফজযাত্তয াওনাসদ  র 

Establishment Bill সযজাধ 

৩  াম টসদফজয ভজধ্য অনুজভাসদি সফর , প্রাসন  

আজদ ও জ-সি ইিুাসদ 

সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে 

১১  জ টাজযর্ দিজযয  Third Party সফর 

সযজাধ 

৩  াম টসদফজয ভজধ্য ংসিষ্ট সফর ও জ াম্পানীয 

DoFP অনুমােী অনুজভাসদি 

সফর, চারান, R&I  ইিুাসদ 

সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে 
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১২ Establishment bill & Third 

party সফর ইজি  িটনকৃি বুার্ ও ট্যাস্ক 

য াযী জ ালাগাজয জভা প্রদান 

যফিী ভাজয ১৫ 

িাসযজখয ভজধ্য 

সযজাসধি সফর 

 

সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে উ-ব্যফস্থা  (সাফ) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৭৭ 

ই-জভইরাঃ ভা-ব্যফস্থা  (স ও অ) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯০ 

ই-জভইরাঃ 

habib@nwpgcl.gov.bd 

১৩ অবুন্তযীর্ অসডজর্য জফাফ জপ্রযর্ ১৫  াম টসদফ  সফর/বাউচায ও অন্যান্য 

প্রজোজনীে  াগজত্র 

সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে আফদ্যো আর ভামুন 

ব্যফস্থা  (সাফ) 

জপানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৯১ 

ই-

জভইরাঃmamun.@nwpgcl.gov.bd 

১৪ যাজস্ব ও প্র ে দিয মূজয ক্রে ংক্রান্ত 

নসর্জি ভিাভি প্রদান  

০২ সদন এিদংক্রান্ত নসর্ ও 

প্রজোজনীে  াগজত্র 

সাফ সফবাগ  

উ-ভাব্যফস্থা (সাফ) 

ভা-ব্যফস্থা  (স ও অ) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯০ 

ই-জভইরাঃ 

habib@nwpgcl.gov.bd 

১৫ অফজযাত্তয াওনাসদ অন্যান্য প্রাসন  

সফলজে ভিাভি প্রদান 

০২ সদন এিদংক্রান্ত প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

সাফ সফবাগ  

১৬ জ াম্পাসনয আে য সযর্ান ট ংক্রান্ত  াম টক্রভ ও 

মর্াভজে দাসখর  যা।  

আইন অনুমােী ১৮০ 

সদজনয ভজধ্য দাসখর 

 যা। 

ফাসল ট  সনযীসেি সাফ সাফ সফবাগ  এভ.এ পাযান 

ব্যফস্থা (অর্ ট) 

জপানাঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৬ 

ই-

জভইরাঃfarhanbd88@gmail.com 

১৭ সফসডং ডকুজভন্ট মূল্যােন ও চুসি দসরজরয উয 

ভিাভি প্রদান।  

২ সদজনয ভজধ্য খো চুসি দসরর সাফ সফবাগ  

১৮ সসএপ সাফ প্রনেন ও ফসাঃ সনযীে  দ্বাযা 

সনযীো  াজ ম্পন্ন  যা 

জ াম্পাসনয চুোন্ত 

সনযীো প্রসিজফদন 

প্রাসিয ১৫ সদজনয ভজধ্য 

জ াম্পাসনয সসএপ সাফ  সাফ সফবাগ  উ-ব্যফস্থা  (সাফ) 

জপানাঃ ০১৭৭৮৯৮৮৮৬৩  

ই-জভইরাঃ 

farjanapinky@gmail.com 

১৯ PMS ংক্রান্ত ােিা ও ভন্বে PMS সনজদ টস া 

অনুমােী 

সনধ টাসযি PMS পযভ  প্রজমাজু নে আফদ্যো আর ভামুন 

ব্যফস্থা  (সাফ) 

জপানাঃ 

ই-

জভইরাঃmamun.@nwpgcl.gov.bd 

২০ জ াম্পাসনয WPPF ও CPF সাফ প্রনেন 

ও ফসাঃ সনযীে  দ্বাযা সনযীো  াজ ম্পন্ন  যা 

জ াম্পাসনয চুোন্ত 

সনযীো প্রসিজফদন 

প্রাসিয ১৫ সদজনয ভজধ্য 

জ াম্পাসনয WPPF সাফ সাফ সফবাগ  

২১  ল্যান িসফজরয সভটিং  যা ও মুঞ্জুযী আজদ 

প্রদান। 

ট্রাসস্ট জফাজড টয সদ্ধান্ত 

জভািাজফ  

অনুদান প্রাসিয আজফদন সাফ সফবাগ  পাযজানা সংস  

উ-ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট) 

জপানাঃ ০১৭৭৮৯৮৮৮৬৩ 

ই-জভইরাঃ 

farjanapinky@gmail.com 

২২ জ াম্পাসনয  ল্যান িসফর জি অর্ ট সযজাধ 

 যা।  

ভঞ্জুযী আজদ প্রাসিয য 

৪  াম ট সদফ 

ভঞ্জুযী আজদ সাফ সফবাগ  

প্রাসিষ্ঠাসন  জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ আজফদন পযভ 

প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং সযজাধ 

দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ ভন্ত্রর্ারে, সফদ্যুৎ উন্নেন জফাড ট, অন্যান্য প্রসিষ্ঠাজন মাসচি 

িথ্য যফযা 

মাসচি ভজেয ভজধ্য  অর্ ট সফবাগ প্রজমাজু নে ভা-ব্যফস্থা  (স ও অ) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯০ 

ই-জভইরাঃ 

habib@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান সনফ টাী 

 ভ ট িটা 

 

mailto:ই-মেইলঃmamun.@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃmamun.@nwpgcl.gov.bd
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অর্ ট সফবাগ 

অবুন্তযীর্ জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য 

এফং 

সযজাধ 

দ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ সফদ্যুৎ জ ন্দ্রমূজয গ্যা (ফুজের) সফর প্রদান  সফসসডসফ জি সনধ টাসযি 

ভাজয সফদ্যুৎ সফজরয অর্ ট 

প্রাসিয য ৫ 

 াম টসদফজয ভজধ্য   

সফদ্যুৎ জ ন্দ্রমূ  জি প্রাি ংসিষ্ট সফর 

ও জ াম্পানীয  DoFP অনুমােী 

অনুজভাসদি সফজরয  স   

অর্ ট সফবাগ, 

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ 

জ ন্দ্র   

 

জভাাম্মদ এছানুর াসফফ 

 ব্যফস্থা  (অর্ ট) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪২৯ 

ই-জভইরাঃ 

ahsan@nwpgcl.gov.bd 

জভাাঃ ভাসুদ্যর ইরাভ 

সনফ টাী সযচার  (অর্ ট) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৯ 

ইজভইরাঃ 

edfin@nwpgcl.gov.bd 

২ সফদ্যুৎ জ ন্দ্রমূজয জন্য 

ফুজের(এইচএসড/এইচএপও) ক্রে    

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয চাসদাত্র 

প্রাসিয ৩  াম টসদফজয 

ভজধ্য   

সফদ্যুৎজ জন্দ্রয ফুজের চাসদাত্র ও জনার্  অর্ ট সফবাগ, 

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ 

জ ন্দ্র    

 

 

৩ 

 জ টাজযর্ দিজযয  Third 

Party/Contractor সফর সযজাজধয 

ব্যফস্থা যর্ 

সফর প্রাসিয ৩ 

 াম টসদফজয ভজধ্য   

ংসিষ্ট সফর ও জ াম্পানীয DoFP 

অনুমােী অনুজভাসদি সফর, চারান, R&I  

ইিুাসদ 

অর্ ট সফবাগ, 

 জ টাজযর্ দিয  

 

৪  Third Party/Contractor  সফর জি 

 িটনকৃি বুার্ ও ট্যাক্স য াযী জ ালাগাজয 

সযজাজধয ব্যফস্থা যর্   

যফিী ভাজয ১৫ 

িাসযজখয ভজধ্য  

সযজাসধি সফর 

 

অর্ ট সফবাগ, 

 জ টাজযর্ দিয  

 

৫ সফদ্যুৎ জ ন্দ্রমূ/প্র েমূজ িসফর স্থান  চাসদাত্র প্রাসিয ৩ 

 াম টসদফজয ভজধ্য   

সফদ্যুৎজ ন্দ্র/প্র ে জি প্রাি চাসদাত্র, 

জনার্,ব্যাং  সয নসসরজেন, ব্যাং  

জস্টর্জভন্ট,সফসবন্ন সফজরয  স  

অর্ ট সফবাগ, 

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ 

জ ন্দ্র/প্র ে  

 

৬ এপসডআয- নফােন  জভোদ উত্তীজর্ টয পূফ টফিী 

৩  াম টসদফজয ভজধ্য  

সফসবন্ন ব্যাংজ য প্রস্তাফ ও পভ ট, জ াম্পাসনয 

অর্ ট সফবাগ জি অনুজভাসদি জনার্ 

অর্ ট সফবাগ, 

 জ টাজযর্ দিয 

 

৭  সফদ্যুৎ জ ন্দ্র/ প্র েমূজয সসড/বুার্ সযজাধ   চাসদাত্র প্রাসিয ৩ 

 াম টসদফজয ভজধ্য   

আভদাসনকৃি ভারাভাজরয জন্য শুল্ক সফবাগ 

জি প্রাি এজজভন্ট জনাটি, সফর অপ 

এসি, ইনবজে, াটি টসপজ র্ অপ 

অসযসজন, ংসিষ্ট দিজযয জনার্  

অর্ ট সফবাগ, 

ংসিষ্ট 

সফদ্যুৎজ ন্দ্র ও 

প্র ে  

 

৮  ইনসুুজযন্স সরস নফােন  জভোদ উত্তীজর্ টয পূফ টফিী ৭ 

 াম টসদফজয ভজধ্য  

াধাযন ফীভা  র্তট  সফর, ংসিষ্ট দিজযয 

জনার্ 

অর্ ট সফবাগ, 

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ 

জ ন্দ্র 

 

এভ.এ.পাযান 

 ব্যফস্থা  (অর্ ট) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৬ 

ই-জভইরাঃ 

farhan@nwpgcl.gov.bd 

৯ সযাজগঞ্জ সফদ্যুৎ জ ন্দ্র ইউসনর্-২ ও ইউসনর্-৩ এয 

জন্য ঋর্ সযজাজধয যফিী প্রজদে স সস্তয ১/৬ 

বাগ ংসিষ্ট  সডএআযএ সাজফ জভা যর্  

প্রসি ভাজয ১ভ 

 াম টসদফজ  

সফদ্যুৎ জ ন্দ্রমূজয ঋর্চুসি (সটিএ)  অর্ ট সফবাগ, 

 জ টাজযর্ দিয  

 

১০  সযাজগঞ্জ সফদ্যুৎ জ ন্দ্র ইউসনর্-২ ও ইউসনর্-৩ এয 

জন্য ভাস  জভইনজর্ন্যান্স সযজাবট ংসিষ্ট 

এভআযএ সাজফ জভা যর্  

প্রসি ভাজয ১৫ িাসযজখ  সফদ্যুৎ জ ন্দ্রমূজয ঋর্চুসি (সটিএ)  অর্ ট সফবাগ, 

 জ টাজযর্ দিয 

 

mailto:ই-মেইলঃ%20ahsan@nwpgcl.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20ahsan@nwpgcl.gov.bd
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১১  সডএএর সযজাধ  ঋর্চুসি অনুমােী  ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্রমূ/ প্র জেয ঋর্চুসি  অর্ ট সফবাগ, 

 জ টাজযর্ দিয  

 
জভাাম্মদ এছানুর াসফফ 

উ- ব্যফস্থা  (অর্ ট) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪২৯ 

ই-জভইরাঃ 

ahsan@nwpgcl.gov.bd 

জভাাঃ ভাসুদ্যর ইরাভ 

সনফ টাী সযচার  (অর্ ট) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৯ 

ইজভইরাঃ 

edfin@nwpgcl.gov.bd 

১২  এরস’য ভাধ্যজভ সফর সযজাধ  চাসদা প্রাসিয ৩ 

 াম টসদফজয ভজধ্য  

এরস জজভন্ট-এয ইনবজে, ংসিষ্ট 

দিজযয জনার্, অন্যান্য ডকুজভন্ট  

অর্ ট সফবাগ, 

ংসিষ্ট দিয 

 

১৩  এরস অনুজভাদন  প্রস্তাফ প্রাসিয ৩ 

 াম টসদফজয ভজধ্য  

ংসিষ্ট দিজযয জনার্, অর্ ট সফবাজগয 

অনুজভাসদি জনার্  

অর্ ট সফবাগ, 

ংসিষ্ট দিয 

 

১৪  ফাসল ট   নসরজডজর্ড ফাজজর্ প্রর্েন  ভাচ ট (প্রসি ফছয)    র সফদ্যুৎ জ ন্দ্র/প্র ে জি প্রাি ফাজজর্  

ংসিষ্ট িথ্যাসদ  

অর্ ট সফবাগ, 

 জ টাজযর্ দিয 

 এভ.এ.পাযান 

উ- ব্যফস্থা  (অর্ ট) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৬ 

ই-জভইরাঃ 

farhan@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান সনফ টাী  ভ ট িটা  

১৫ ব্যাং  ভন্বে সফফযর্ী প্রস্তুি যর্   যফিী ভাজয ৫ 

িাসযজখয ভজধ্য   

 

ব্যাং  জস্টর্জভন্ট  

 

অর্ ট সফবাগ, 

 জ টাজযর্ দিয 

 জভাাম্মদ এছানুর াসফফ 

উ- ব্যফস্থা  (অর্ ট) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪২৯ 

ই-জভইরাঃ 

ahsan@nwpgcl.gov.bd 

জভাাঃ ভাসুদ্যর ইরাভ 

সনফ টাী সযচার  (অর্ ট) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৯ 

ইজভইরাঃ 

edfin@nwpgcl.gov.bd 

 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি 

স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ ভন্ত্রর্ারজে (সফদ্যুৎ সফবাগ ও অর্ ট সফবাজগ)  

যাষ্ট্রীে গ্যাযাসন্টয আওিাে গৃীি ঋজর্য 

িথ্যাসদ জপ্রযর্ (ভাস )  

প্রসি ভাজযর্া যফিী 

ভাজয ৫ িাসযজখয ভজধ্য  

ঋর্ গ্রর্, ঋর্ ও সুদ/চাজট  সযজাজধয 

প্রভার্স্বরূ প্রজোজনীে 

ইনবজে/ াগজত্র  

অর্ ট সফবাগ,  জ টাজযর্ 

দিয  

 
এভ.এ.পাযান 

উ- ব্যফস্থা  (অর্ ট) 

জপানাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৬ 

ই-জভইরাঃ 

farhan@nwpgcl.gov.bd 

 

জভাাঃ ভাসুদ্যর ইরাভ 

সনফ টাী সযচার  (অর্ ট) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৯ 

ইজভইরাঃ 

edfin@nwpgcl.gov.bd 

২ 

ফাংরাজদ ব্যাং  ও স্টুান্ডাড ট চার্ টাড ট 

ব্যাংজ  বফজদস  ঋজর্য িথ্য জপ্রযর্ 

(বত্রভাস )   

প্রসি জ াোর্ টায জজল 

যফিী ভাজয ১০ 

িাসযজখয ভজধ্য   

ঋর্ গ্রর্, ঋর্ ও সুদ/চাজট  সযজাজধয 

প্রভার্স্বরূ প্রজোজনীে 

ইনবজে/ াগজত্র 

অর্ ট সফবাগ,  জ টাজযর্ 

দিয  
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অসডর্ সফবাগ 

অবুন্তযীর্ জফা: 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ অবুন্তযীর্ সনযীো াম ট সযচারনা  যা অসডর্ প্লান অনুমােী  অসডর্ সফবাগ প্রজমাজু নে 

মুনিাসয আজভদ 

উ-ব্যফস্থা  (অসডর্) 

জপানাঃ ০১৭২০২২১৫১৬ 

ই-জভইরাঃ  muntasir@ 

nwpgcl.gov.bd 

 

উ-ভাব্যফস্থা  (অসডর্) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯৩ 

hasina@nwpgcl.gov.bd 

২ অবুন্তযীর্ অসডর্ সযজার্ ট অসডর্  সভটিজি 

উস্থান 

বত্রভাস  সবসত্তজি অসডর্ সযজার্ ট অসডর্ সফবাগ প্রজমাজু নে 

৩ ভন্ত্রর্ারজে ভাস  প্রসিজফদন জপ্রযর্  যা যফিী ভাজয ০৩   াম টসদফজয  

ভজধ্য 

সনধ টাসযি 

পযম্যার্ 

অসডর্ সফবাগ প্রজমাজু নে 

৪ পাাড  র্তট  উত্থাসি অসডর্ আসত্তয 

জফাফ জপ্রযর্  

ংসিষ্ট দিয জি জফাফ প্রাসিয য ৭  

 াম ট সদফজয ভজধ্য 

ব্রডীর্ জফাফ অসডর্ সফবাগ প্রজমাজু নে 

৫ অবুন্তযীর্ অসডর্ আসত্তমূ সনষ্পসত্ত 

 যা 

ংসিষ্ট দিয জি জফাফ প্রাসিয য 

১৫   াম ট সদফজয ভজধ্য 

দিযাজদ জাযী অসডর্ সফবাগ প্রজমাজু নে 

৬ ভন্ত্রর্ারে  র্তট  প্রফসিটি অসডর্ 

পর্ওেুাজয অসডর্ ডার্া এসি  যা 

যফিী ভাজয ৫  িাসযজখয ভজধ্য  অসডর্ সফবাগ প্রজমাজু নে 

 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয 

জফ টাচ্চ ভে 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ আজফদন 

পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ ভন্ত্রর্ারে, সফদ্যুৎ উন্নেন জফাড ট, অন্যান্য 

প্রসিষ্ঠাজন মাসচি িথ্য যফযা 

মাসচি ভজেয 

ভজধ্য 

সনধ টাসযি 

পযম্যার্ 

ংসিষ্ট দিয  র্তট  প্রদত্ত 

পযম্যার্ 

প্রজমাজু নে 
মুনিাসয আজভদ 

উ-ব্যফস্থা  (অসডর্) 

জপানাঃ ০১৭২০২২১৫১৬ 

ই-জভইরাঃ  

muntasir@nwpgcl.gov.bd 

 

উ-ভাব্যফস্থা  (অসডর্) 

জপানাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯৩ 

hasina@nwpgcl.gov.bd 
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সয েনা ও নক্সা সফবাগ 

 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য 

এফং 

সযজাধ 

দ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফা : 

১ ভন্ত্রর্ারে, সফদ্যুৎ উন্নেন জফাড ট, উন্নেন জমাগী ও 

অন্যান্য প্রসিষ্ঠাজন  াসযগযী িথ্য যফযা 

মাসচি ভজেয ভজধ্য িথ্য ম্বসরি 

প্রসিজফদন 

সএন্ডসড সফবাগ প্রজমাজু নে প্রধান প্রজ ৌরী (স এন্ড সড) 

জভাফাইর : ০১৭৫৫৬৩০০১০ 

ই-জভইর: 

cepnd@nwpgcl.gov.bd 

সনফ টাী সযচার  (স এন্ড সড) 

জভাফাইর : ০১৭৩০০৬৬৯৯১ 

ই-জভইর: 

ed.pnd@nwpgcl.gov.bd 

২ সযজফ অসধদিয,উন্নেন জমাগী ও অন্যান্য প্রসিষ্ঠাজন 

সযজফগি প্রসিজফদন জপ্রযর্ 

সফদ্যুৎ জ ন্দ্র ফাসল ট  সবসত্তজি ও 

প্র ে লাণ্মাস  সবসত্তজি 

িথ্য ম্বসরি 

প্রসিজফদন 

EHS জর প্রজমাজু নে ব্যফস্থা  (সযজফ) 

জভাফাইর ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৯ 

ই-জভইর: 

parvin@nwpgcl.gov.bd 

অবুন্তযীর্ জফা : 

১ ংস্থায প্র ে সয েনা ও সফবাগীম সয েনা ংক্রান্ত 

ারনাগাদ িথ্য প্রদান 

প্রজিু  ভাজয ১০ িাসযজখয ভজধ্য / 

জ াম্পাসনয জফাড ট বায পূজফ ট 

ংস্থায সয েনা 

ংসিষ্ট প্রসিজফদন/ 

জ াম্পাসন জফাজড টয 

 াম টসফফযর্ী 

সএন্ডসড সফবাগ প্রজমাজু নে 

প্রধান প্রজ ৌরী (স এন্ড সড) 

জভাফাইর : ০১৭৫৫৬৩০০১০ 

ই-জভইর: 

cepnd@nwpgcl.gov.bd 

সনফ টাী সযচার  (স এন্ড সড) 

জভাফাইর : ০১৭৩০০৬৬৯৯১ 

ই-জভইর: 

ed.pnd@nwpgcl.gov.bd 

২ নত্যন প্র জেয সূচনা ও প্রার্সভ  উন্নেন ংক্রান্ত 

 াম টাফরী 

(PCP, PDPP, PGPP / RPGPP, DPP / 

RDPP / Recast DPP / Feasibility 

Study, IEE / EIA Study etc.) 

প্রজিু  জেজত্র জফ টাচ্চ ৪৫ সদজনয 

ভজধ্য 

ংসিষ্ট ডকুজভন্ট সএন্ডসড সফবাগ 

/ EHS জর 

প্রজমাজু নে 

৩ সফসবন্ন দযত্র দসরর (Biding Document 

for EPC / EOI Document / RFP 

Document for Consultant / RFP 

Document for LTSA) প্রস্তুসি ও ম টাজরাচনা 

ংক্রান্ত  াম টাফরী  

প্রজিু  জেজত্র জফ টাচ্চ ৪৫ সদজনয 

ভজধ্য 

 

 

 

ংসিষ্ট ডকুজভন্ট সএন্ডসড সফবাগ প্রজমাজু নে 

৪ সফসবন্ন খো চুসি ত্র (EPC Contract / 

Consultancy Contract/ LTSA / 

Amendment / Change Order etc.) 

প্রর্েন ও ম টাজরাচনা ংক্রান্ত  াম টাফরী 

মূল্যােন  প্রসিজফদন অনুজভাদন/ 

Concurrence/ 

Vetting প্রাসিয জফ টাচ্চ ২১ 

সদজনয ভজধ্য 

ভিাভি ম্বসরি 

জনার্/ খো চুসি  

সএন্ডসড সফবাগ প্রজমাজু নে 

৫ জ াম্পাসনয APA / KPI ংক্রান্ত ােিা প্রদান ও 

এ ংক্রান্ত প্রসিজফদন ভন্ত্রনারজে জপ্রযর্। 

প্রজিু  ভাজয ১ভ িাজয ভজধ্য APA প্রসিজফদন সএন্ডসড সফবাগ প্রজমাজু নে িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী (স এন্ড সড) 

জভাফাইর : ০১৭৩০০৬৬৯৮৮ 

ই-জভইর: 

saifuddin@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান সনফ টাী  ভ ট িটা 

জভাফাইর : ০১৭৩০০৬৬৯৭৬ 

ই-জভইর: 

ceo@nwpgcl.gov.bd 
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ক্র. 

নং 
জফায নাভ জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য 

এফং 

সযজাধ 

দ্ধসি 

দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৬ প্র ে ফাস্তফােজন জমাসগিা ংক্রান্ত  াম টক্রভ 

(Reviewing Designs & Drawings 

of ongoing projects) 

জফ টাচ্চ ০৭  ভ টসদফজয ভজধ্য ভিাভি ম্বসরি 

জনার্ 

সএন্ডসড সফবাগ প্রজমাজু নে 

প্রধান প্রজ ৌরী (স এন্ড সড) 

জভাফাইর : ০১৭৫৫৬৩০০১০ 

ই-জভইর: 

cepnd@nwpgcl.gov.bd 

সনফ টাী সযচার  (স এন্ড সড) 

জভাফাইর : ০১৭৩০০৬৬৯৯১ 

ই-জভইর: 

ed.pnd@nwpgcl.gov.bd 

৭ সফসবন্ন দিয এয নসর্য   াসযগযী ম টাজরাচনা ও ভিাভি 

ংক্রান্ত  াম টক্রভ 

প্রজিু  জেজত্র জফ টাচ্চ ১০ সদজনয 

ভজধ্য 

ভিাভি ম্বসরি 

জনার্ 

সএন্ডসড সফবাগ প্রজমাজু নে 

৮ Power Purchase Agreement 

(PPA) প্রস্তুি ও ম টাজরাচনা ংক্রান্ত  াম টক্রভ  

প্রজিু  জেজত্র জফ টাচ্চ ৪৫ সদজনয 

ভজধ্য 

ভিাভি ম্বসরি 

জনার্ 

সএন্ডসড সফবাগ প্রজমাজু নে 

৯ ংস্থায ADP/RADP Allocation ম টাজরাচনা 

এফং ংসিষ্ট প্রসিজফদন ভন্ত্রনারজে জপ্রযর্ 

প্রজিু  জেজত্র জফ টাচ্চ ১০ সদজনয 

ভজধ্য 

ADP / RADP 

প্রসিজফদন 

সএন্ডসড সফবাগ প্রজমাজু নে 
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আইসটি সফবাগ 

অবুন্তযীর্ জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয 

জফ টাচ্চ ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ নসর্জি আইসটি ংক্রান্ত ভিাভি প্রদান ৩ সদন ংসিষ্ট নসর্/ 

জযসজস্টায 

জ াম্পানীয ংসিষ্ট দিয প্রজমাজু নে 

ব্যফস্থা  (আইসটি/এভআইএ) 

জপানাঃ ০১৭৫৫৬৩০০০৪ 

ই-জভইর: 

sadeque.mohammad@nwpgcl.gov.bd প্রধান প্রজ ৌরী(সএন্ডসড) 

জভাফাইর: ০১৭৫৫৬৩০০১০ 

ই-জভইর: 

cepnd@nwpgcl.gov.bd 

২  জ টাজযর্ অসপজ  সম্পউর্ায জনর্ওোস ং 

(ওোই-পাই) সুসফধা 

১ সদন জযসজস্টায জ াম্পানীয ংসিষ্ট দিয  প্রজমাজু নে 

৩ ইন্টাযজনর্ ব্যফস্থা চর যাখা ও যের্াজফের্  ১ সদন  জযসজস্টায জ াম্পানীয ংসিষ্ট দিয প্রজমাজু নে 

৪ জ াম্পাসনয  র  ভ ট িটায জন্য দািসয  ই-

জভইর অুাজে ব্যফস্থানা ও ইজরক্ট্রসন  

অুাজর্জন্ডন্স সজষ্টভ 

প্রজোজন 

অনুাজয 

(১ সদন) 

িজথ্যয াজর্ ংসিষ্ট 

 াগজত্র/পভ ট 

জ াম্পানীয ংসিষ্ট দিয প্রজমাজু নে 

৫ ই-পাইসরং এডসভন  াম টক্রভ ২ সদন িজথ্যয াজর্ ংসিষ্ট 

 াগজত্র 

জ াম্পানীয ংসিষ্ট দিয প্রজমাজু নে 

৬ সবসডও  নপাজযন্স সজষ্টভ িাৎেসন  অসপ আজদ/ 

জযসজস্টায 

দািসয  প্রজমাজু নে 

নাভাঃ জভাাঃ ওোসরউর ফাযী 

 াযী জপ্রাগ্রাভায (আইসটি/এভআইএ) 

জপানাঃ ০১৭১৫৫৮৯২০৮ 

ই-জভইর: adnan@nwpgcl.gov.bd 

৭  জ টাজযর্ অসপজ সস ুাজভযা ব্যফস্থা 

যের্াজফের্ 

াফ টেসর্  জযসজস্টায জ াম্পানীয ংসিষ্ট দিয প্রজমাজু নে 

৮  সম্পউর্ায াড টওেুায, পর্ওেুায, সপ্রন্টায 

সফসবন্ন সডবাই এয ট্রাফর শুটিং 

প্রজোজন 

অনুাজয 

জযসজস্টায দািসয  প্রজমাজু নে 

 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয 

জফ টাচ্চ ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ জ াম্পাসনয সনজস্ব ওজেফাইজর্ 

দািসয  সফসবন্ন িথ্য ারনাগাদ 

িাৎেসন / ৩ সদন িজথ্যয াজর্ ংসিষ্ট 

 াগজত্র/ জযসজস্টায 

জ াম্পাসনয ংসিষ্ট দিয প্রজমাজু নে নাভাঃ যাইোন ইউসুপ  

 াযী জপ্রাগ্রাভায (আইসটি/এভআইএ) 

জপানাঃ ০১৭০৮১৫২২৯৯  

ই-জভইর: 

raiyan@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রজ ৌরী(সএন্ডসড) 

জভাফাইর: ০১৭৫৫৬৩০০১০ 

ই-জভইর : 

cepnd@nwpgcl.gov.bd 
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ক্রে সফবাগ 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফাাঃ 

ক্রাঃ 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র / আজফদন 

পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. দযত্র আফান ও দযত্র সফক্রে 

(ই.স.স. ব্যিীি) 

দযজত্র ফসর্ টি িট 

জভািাজফ  

সনধ টাসযি মূল্য মর্ামর্ 

ভাধ্যজভ সযজাধ 

ক্রে দিয 

নওাজজজ া 

দযজত্র উজেসখি িট 

অনুাজয 

 
িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী (ক্রে) 

জভাফাইর: ০১৭৩০০৬৬৯৮১ 

ই-জভইর: 

seprocurement@nwpgcl.gov.bd 

সনফ টাী সযচার  

(প্রজ ৌর) 
২.  িাটজযয সফর াটি টপাই  যা চুসি অনুাজয চুসি অনুাজয ক্রে দিয 

নওাজজজ া 

প্রজমাজু নে 

৩.  াম ট ম্পাদন প্রিুােনত্র প্রদান আজফদজনয ১৫  াম ট 

সদফজয ভজধ্য 

চুসি অনুাজয ক্রে দিয 

নওাজজজ া 

প্রজমাজু নে 

 

অবুন্তযীর্ জফাাঃ 

ক্রাঃ 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয 

জফ টাচ্চ ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র / 

আজফদন পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য 

এফংসযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. 
 জ টাজযর্ দিজযয ফাসল ট  

ক্রে সয েনা প্রর্েন 

জুন ভাজয 

ভজধ্য 

সফসবন্ন দিয জি প্রাি 

ফাসল ট  অসধমাচন 

ক্রে দিয 

নওাজজজ া 
প্রজমাজু নে 

িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী (ক্রে) 

জভাফাইর: ০১৭৩০০৬৬৯৮১ 

ই-জভইর: 

seprocurement@nwpgcl.gov.bd 

সনফ টাী সযচার  (প্রজ ৌর) 

২. 
 জ টাজযর্ অসপজয ক্রে 

 াম ট ম্পাদন (অবুন্তযীর্) 
APP অনুমােী 

মর্ামর্ ভাধ্যজভ প্রাি 

অসধমাচন 

ক্রে দিয 

নওাজজজ া 
প্রজমাজু নে 

৩. 
সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয মন্ত্র, মন্ত্রাং 

ক্রে (আন্তজটাসি ) 
০৯ ভা 

মর্ামর্ ভাধ্যজভ প্রাি 

অসধমাচন 

ক্রে দিয 

নওাজজজ া 
প্রজমাজু নে 

৪. 
সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয মন্ত্র, মন্ত্রাং 

ক্রে (অবুন্তযীর্) 
০৪ ভা 

মর্ামর্ ভাধ্যজভ প্রাি 

অসধমাচন 

ক্রে দিয 

নওাজজজ া 
প্রজমাজু নে 

৫. 

সফসবন্ন দিয এয নসর্য 

ম টাজরাচনা ও ভিাভি 

প্রদান 

১৫ সদজনয ভজধ্য 
মর্ামর্ ভাধ্যজভ জনার্ 

প্রাসি 

ক্রে দিয 

নওাজজজ া 
প্রজমাজু নে 

৬. 
অবুন্তযীর্ অসডর্ 

আসত্তমূ জফাফ 
১৫  াম ট সদফ অসবজমাগত্র অসডর্ সফবাগ প্রজমাজু নে 

 াযী প্রজ ৌরী (ক্রে)-১ 

জভাফাইর: ০১৭০৮১৫২২৯৩ 

ই-জভইর: imtiaz@nwpgcl.gov.bd 

িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী (ক্রে) 

জভাফাইর: ০১৭৩০০৬৬৯৮১ 

ই-জভইর: 

seprocurement@nwpgcl.gov.bd ৭. 
PMS ংক্রান্ত ােিা ও 

ভন্বে 

PMS 

সনজদ টস া 

অনুমােী 

সনধ টাসযি PMS 

পযভ 

ক্রে দিয 

নওাজজজ া 
প্রজমাজু নে 

 াযী প্রজ ৌরী (ক্রে)-২ 

জভাফাইর: ০১৭০৮১৫২৩০৯ 

ই-জভইর: farhana@nwpgcl.gov.bd 
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সযাজগঞ্জ সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। এনএরসডস এয চাসদা অনুমােী সফদ্যুৎ উৎাদন এনএরসডস এয চাসদা 

অনুমােী 

LDC-এয চাসদা 

ংক্রান্ত জয ড ট  

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজোজু নে i) জনাফ সপকুর ইরাভ            

 প্লুান্ট ম্যাজনজায (িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী)                       

০১৭৫৫-৬৩০০০৭ 

se.s2@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাফ শ্যাভর কুভায দা 

প্লুান্ট ম্যাজনজায (িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী)                       

০১৭৭৭-৭৩৬৪০১ 

se.s3@nwpgcl.gov.bd 

iii) জনাফ জভাাঃ আাদ াসরভ 

প্লুান্ট ম্যাজনজায (িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী)                       

০১৭৭৭-৭৩৬৪০২ 

se.s1@nwpgcl.gov.bd 

সনফ টাী সযচার  

(প্রজ ৌর) 

ও 

প্রধান প্রজ ৌরী, 

সযাজগঞ্জ সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

২। গ্যা সফর প্রদাজনয সনসভত্ত উা ংগ্র এফং প্রিুেন 

 যা 

যফিী ভাজয ১৫  

 াম টসদফজয ভজধ্য 

গ্যা জ াম্পাসন  র্তট  

দাসখরকৃি সফর  

সিভাঞ্চর গ্যা জ াম্পানী, 

নর া, সযাজগঞ্জ 

প্রজোজু নে i) জনাফ সমুর কুভায ফভ টন 

সনফ টাী প্রজ ৌরী                        

০১৭৫৫-৬৩০০১১ 

xen.op.s1@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাফ জভাাঃ াভসুয যভান 

সনফ টাী প্রজ ৌরী                        

০১৭৫৫-৬৩০০৩১ 

xen.op.s2@nwpgcl.gov.bd 

iii) জনাফ ভীয ভাসুদ যানা 

সনফ টাী প্রজ ৌরী                        

০১৭৭৭-৭৩৬৪৩৩ 

xen.op.s3@nwpgcl.gov.bd 

 
৩। সযজফ অসধদিয (সডওই)  র্তট  সনধ টাসযি সনজদ টনা 

অনুমােী িথ্য জপ্রযর্ 

যফিী জ াোর্ টাজযয 

১ভ ভাজ  

 জিার রুভ সডসএ 

জি প্রাি সপ্রসন্টং ডার্া 

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজোজু নে i) জনাফ  ভসউয ভামুদ খান                        

 াযী ব্যফস্থা  (ইএইচএ) 

০১৭০৮-১৫২২৯৫ 

mmkhan@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাফ জুর ায নাঈন 

 াযী ব্যফস্থা  (ইএইচএ) 

০১৭৩৭-৪৯৭২৩৬ 

naindu23@yahoo.com  

mailto:se.s2@nwpgcl.gov.bd
mailto:se.s3@nwpgcl.gov.bd
mailto:se.s1@nwpgcl.gov.bd
mailto:xen.op.s1@nwpgcl.gov.bd
mailto:xen.op.s2@nwpgcl.gov.bd
mailto:xen.op.s3@nwpgcl.gov.bd
mailto:mmkhan@nwpgcl.gov.bd
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৪। ভন্ত্রর্ারে, সফসসডসফ, াওোয জর, এফং অন্যান্য 

ংস্থাে এভওসড ও মাসচি িথ্যাসদ জপ্রযর্ 

প্রসি ভাজয ১০ 

িাসযজখয ভজধ্য 

ংসিষ্ট ংস্থা  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে i) জনাফ সমুর কুভায ফভ টন 

সনফ টাী প্রজ ৌরী                        

০১৭৫৫-৬৩০০১১ 

xen.op.s1@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাফ জভাাঃ াভসুয যভান 

সনফ টাী প্রজ ৌরী                        

০১৭৫৫-৬৩০০৩১ 

xen.op.s2@nwpgcl.gov.bd 

iii) জনাফ ভীয ভাসুদ যানা 

সনফ টাী প্রজ ৌরী                        

০১৭৭৭-৭৩৬৪৩৩ 

xen.op.s3@nwpgcl.gov.bd 

 

xen.op.s3@nwpgcl.gov.bd 

 

সনফ টাী সযচার  

(প্রজ ৌর) 

ও 

প্রধান প্রজ ৌরী, 

সযাজগঞ্জ সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

৫। াওোয জর  র্তট  প্রস্তুিকৃি KPI সনযাত্তা ছ  

প্রসি ভাজয ০৫ িাসযজখয ভজধ্য পূযর্  জয জপ্রযর্ 

 যা 

প্রসি ভাজয ০৫ 

িাসযজখয ভজধ্য 

সনধ টাসযি পযম্যার্ ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে জনাফ জভাাঃ জাসদ্যর ইরাভ                     

সস উসযটি অসপায                   

 ০১৭৭৭-৭৩৬৪৭৬   

jahedul.islam@nwpgcl.gov.bd 

৬।  িাটজযয সফর াটি টপাই ও সযজাধ  যা (যাজস্ব 

ও অন্যান্য  াজজয জজন্য) 

সফর প্রাসিয ০৭   

 াম টসদফজয ভজধ্য 

সনসদ টষ্ট প্রস্তুিকৃি সফর  ংসিষ্ট সফবাগ ও সাফ 

সফবাগ 

দািসয  i) জনাফ জভাাম্মদ আজনাোয জাজন                

 উ-ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট)            

 ০১৭৭৭-৭৩৬৪২৬ 

anwar@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাফ জভাাঃ াস রুর ইরাভ 

 উ-ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট)            

০১৭৫৫-৬৩০০৩৮  

shakirul@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাফ মুাম্মদ আবুর াান 

 উ-ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট)            

 ০১৭৭৭-৭৩৬৪৯৮    

abul.hasan@nwpgcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xen.op.s1@nwpgcl.gov.bd
mailto:xen.op.s2@nwpgcl.gov.bd
mailto:xen.op.s3@nwpgcl.gov.bd
mailto:xen.op.s3@nwpgcl.gov.bd
mailto:anwar@nwpgcl.gov.bd
mailto:shakirul@nwpgcl.gov.bd
mailto:abul.hasan@nwpgcl.gov.bd
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অবুন্তযীর্ জফা :  

ক্র. 

নং 
জফায নাভ জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি 

স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১।  জ টাজযর্ অসপজ এভওসড ও মাসচি িথ্যাসদ জপ্রযর্ ১০   ভ টসদফ  ংসিষ্ট দিয/সফবাগ  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 

ংসিষ্ট দিয/সফবাগ প্রজমাজু নে i) জনাফ সপকুর ইরাভ            

 প্লুান্ট ম্যাজনজায (িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী)                       

০১৭৫৫-৬৩০০০৭ 

se.s2@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাফ শ্যাভর কুভায দা 

প্লুান্ট ম্যাজনজায (িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী)                       

০১৭৭৭-৭৩৬৪০১ 

se.s3@nwpgcl.gov.bd 

iii) জনাফ জভাাঃ আাদ াসরভ 

প্লুান্ট ম্যাজনজায (িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী)                       

০১৭৭৭-৭৩৬৪০২ 

se.s1@nwpgcl.gov.bd 

সনফ টাী সযচার  

(প্রজ ৌর) 

ও 

প্রধান প্রজ ৌরী, 

সযাজগঞ্জ সফদ্যুৎ 

জ ন্দ্র 

২। সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয মর্াভজে 

আসর্ ট  াওনাসদ সযজাজধয সনসভত্ত ভঞ্জুযী আজদ 

জাযী  

সফর ও প্রজোজনীে 

 াগজত্র প্রাসিয য ০৩   

 ভ টসদফ 

ংসিষ্ট দিয/সফবাগ  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 

ংসিষ্ট দিয দািসয  

i) জনাফ জভাাঃ ভাসুদ্যর  ফীয                    

ব্যফস্থা  (প্রান)                         

০১৭৩০-০৬৬৯৬৭  

masudul@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাফ ভাহুর-আর-যাব্বী 

 াযী ব্যফস্থা  (প্রান) 

০১৭০৮-১৫২৩১১ 

mahulalrabby@nwpgcl.gov.bd 

iii) জনাফ জভাাঃ আবুর াান পাযাজ  

 াযী ব্যফস্থা  (প্রান) 

০১৭৭৭-৭৩৬৪০৬ 

faraz@nwpgcl.gov.bd 

iv) জনাফ জভাাম্মদ ীদ্যর ইরাভ 

 াযী ব্যফস্থা  (প্রান) 

০১৮১৫-৬৪৪৬০০ 

shahidulislam@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রজ ৌরী, 

সযাজগঞ্জ সফদ্যুৎ 

জ ন্দ্র 

৩।  ভ ট িটাজদয জভসড ুার সফর প্রিুের্ ১০  ভ ট সদফ াকুটরায জভািাজফ  ংসিষ্ট দিয প্রজমাজু নে 

mailto:se.s2@nwpgcl.gov.bd
mailto:se.s3@nwpgcl.gov.bd
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ক্র. 

নং 
জফায নাভ জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি 

স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

৪।  ভ ট িটা/ ভ টচাযীগজর্য জফিন সযজাধ ভাজয জল  াম টসদফজয 

ভজধ্য 

অনুজভাসদি সফর , 

প্রাসন  আজদ ও জ-

সি ইিুাসদ 

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে 
i) জনাফ জভাাম্মদ আজনাোয জাজন                

 উ-ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট)            

 ০১৭৭৭-৭৩৬৪২৬ 

anwar@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাফ জভাাঃ াস রুর ইরাভ 

 উ-ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট)            

০১৭৫৫-৬৩০০৩৮  

shakirul@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাফ মুাম্মদ আবুর াান 

 উ-ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট)            

 ০১৭৭৭-৭৩৬৪৯৮    

abul.hasan@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রজ ৌরী, 

সযাজগঞ্জ সফদ্যুৎ 

জ ন্দ্র 

৫।  জ টাজযর্ অসপজ ভাস  সাফ সফফযর্ী জপ্রযর্  প্রসি ভাজয ০৭ িাসযজখয 

ভজধ্য  

ংসিষ্ট পযম্যার্ 

 

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে 

৬। অবুন্তযীর্ অসডর্ আসত্তমূ জফাফ জপ্রযর্ আসত্ত প্রাসিয ১৫    াম ট 

সদফজয ভজধ্য 

সনসদ টষ্ট পযম্যাজর্ জফাফ সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে 

৭। সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয প্রার্সভ  

স্বাস্থুজফা প্রদান 

প্রজোজন অনুমােী জযসজস্ট্রায  ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে জনাফ ডা: জভাাঃ জগারাভ স ফসযো              

জভসডজ র অসপায                   

 ০১৭০৮-১৫২৩০৭  

golam.kibria@nwpgcl.gov.bd 

৮। PMS ংক্রান্ত ােিা ও ভন্বে PMS সনজদ টস া অনুমােী সনধ টাসযি PMS পযভ  প্রজমাজু নে i) জনাফ জভাাঃ ভাসুদ্যর  ফীয                    

ব্যফস্থা  (প্রান)                         

০১৭৩০-০৬৬৯৬৭  

masudul@nwpgcl.gov.bd 

ii) জনাফ ভাহুর-আর-যাব্বী 

 াযী ব্যফস্থা  (প্রান) 

০১৭০৮-১৫২৩১১ 

mahulalrabby@nwpgcl.gov.bd 

iii) জনাফ জভাাঃ আবুর াান পাযাজ  

 াযী ব্যফস্থা  (প্রান) 

০১৭৭৭-৭৩৬৪০৬ 

faraz@nwpgcl.gov.bd 

iv) জনাফ জভাাম্মদ ীদ্যর ইরাভ 

 াযী ব্যফস্থা  (প্রান) 

০১৮১৫-৬৪৪৬০০ 

shahidulislam@nwpgcl.gov.bd 

 

৯।  ভ ট িটা ও  ভ টচাযীজদয প্রসের্ প্রদান ফাৎসয  প্রসের্ 

 ুাজরন্ডায / দিযাজদ 

দিযাজদ জভািাজফ  প্রজমাজু নে প্রজমাজু নে 
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জবোভাযা ৪১০ জভগাওোর্  ম্বাইন্ড াইজ র সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। এনএরসডস এয চাসদা অনুমােী সফদ্যুৎ উৎাদন এনএরসডস এয 

চাসদা অনুমােী 

LDC-এয চাসদা 

ংক্রান্ত জয ড ট  

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজোজু নে 

প্রজ ৌাঃ জভাাঃ যসফউর আওোর 

০১৭৭৭৭৩৬৪০০  

িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী 

rabiul.awal@nwpgcl.gov.bd 

সনফ টাী সযচার  

(প্রজ ৌর) 

ও 

প্রধান প্রজ ৌরী, 

জবোভাযা সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

২। গ্যা সফর প্রদাজনয সনসভত্ত উা ংগ্র এফং প্রিুেন 

 যা 

সফর প্রাসিয ০৫  

 াম টসদফজয ভজধ্য 

গ্যা জ াম্পাসন  র্তট  

দাসখরকৃি সফর  

সুিযফন গ্যা জ াম্পাসন সরাঃ 

খুরনা  

 

 

প্রজোজু নে 

৩। সযজফ অসধদিয (সডওই)  র্তট  সনধ টাসযি সনজদ টনা 

অনুমােী িথ্য জপ্রযর্ 

যফিী জ াোর্ টাজযয 

১ভ ভাজ  

 জিার রুভ সডসএ 

জি প্রাি সপ্রসন্টং ডার্া 

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজোজু নে জভাাঃ আযাফুজ্জাভান 

 াযী  ব্যফস্থা  (ইএইচএন্ডএ) 

০১৩১৩৭৮০৬০৬ 

zaman@nwpgcl.gov.bd   

৪। ভন্ত্রর্ারে, সফসসডসফ, াওোয জর, এফং অন্যান্য 

ংস্থাে এভওসড ও মাসচি িথ্যাসদ জপ্রযর্ 

প্রসি ভাজয ১০ 

িাসযজখয ভজধ্য 

ংসিষ্ট ংস্থা  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে প্রজ ৌাঃ জভাাঃ যসফউর আওোর 

০১৭৭৭৭৩৬৪০০  

িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী 

rabiul.awal@nwpgcl.gov.bd 

৫। াওোয জর  র্তট  প্রস্তুিকৃি KPI সনযাত্তা ছ  

প্রসি ভাজয ০৫ িাসযজখয ভজধ্য পূযর্  জয জপ্রযর্  যা 

প্রসি ভাজয ০৫ 

িাসযজখয ভজধ্য 

সনধ টাসযি পযম্যার্ ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে জভাাঃ াইমুর আরভ 

 াযী সস উসযটি অসপায 

০১৭৪৪৭১৫২৭১ 

saimul@nwpgcl.gov.bd 

৬।  িাটজযয সফর াটি টপাই ও সযজাধ  যা (যাজস্ব ও 

অন্যান্য  াজজয জজন্য) 

সফর প্রাসিয ০৭   

 াম টসদফজয ভজধ্য 

সনসদ টষ্ট প্রস্তুিকৃি সফর  ংসিষ্ট সফবাগ ও সাফ 

সফবাগ 

দািসয  খি ায জসভ উসিন 

ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট) 

01755630027 

zashim@nwpgcl.gov.bd 
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অবুন্তযীর্ জফা :  

ক্র. 

নং 
জফায নাভ জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১।  জ টাজযর্ অসপজ এভওসড ও মাসচি িথ্যাসদ জপ্রযর্ ১০   ভ টসদফ  ংসিষ্ট দিয/সফবাগ  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 

ংসিষ্ট দিয/সফবাগ প্রজমাজু নে প্রজ ৌাঃ জভাাঃ যসফউর আওোর 

০১৭৭৭৭৩৬৪০০  

িত্ত্বাফধাে  প্রজ ৌরী 

rabiul.awal@nwpgcl.gov.bd 

সনফ টাী সযচার  

(প্রজ ৌর) 

ও 

প্রধান প্রজ ৌরী, 

জবোভাযা সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

২। সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয মর্াভজে 

আসর্ ট  াওনাসদ সযজাজধয সনসভত্ত ভঞ্জুযী আজদ 

জাযী  

সফর ও প্রজোজনীে 

 াগজত্র প্রাসিয য ০৩   

 ভ টসদফ 

ংসিষ্ট দিয/সফবাগ  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 

ংসিষ্ট দিয দািসয  

ব্যফস্থা  (প্রান) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রধান প্রজ ৌরী 

জবোভাযা সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

৩।  ভ ট িটাজদয জভসড ুার সফর প্রিুের্ ১০  ভ ট সদফ াকুটরায জভািাজফ  ংসিষ্ট দিয প্রজমাজু নে 

৪।  ভ ট িটা/ ভ টচাযীগজর্য জফিন সযজাধ ভাজয জল  াম টসদফজয 

ভজধ্য 

অনুজভাসদি সফর , প্রাসন  

আজদ ও জ-সি ইিুাসদ 

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে 

খি ায জসভ উসিন 

ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট) 

01755630027 

zashim@nwpgcl.gov.bd 

৫।  জ টাজযর্ অসপজ ভাস  সাফ সফফযর্ী জপ্রযর্  প্রসি ভাজয ০৭ িাসযজখয 

ভজধ্য  

ংসিষ্ট পযম্যার্ 

 

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে 

৬। অবুন্তযীর্ অসডর্ আসত্তমূ জফাফ জপ্রযর্ আসত্ত প্রাসিয ১৫    াম ট 

সদফজয ভজধ্য 

সনসদ টষ্ট পযম্যাজর্ জফাফ সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে 

৭। সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয প্রার্সভ  

স্বাস্থুজফা প্রদান 

প্রজোজন অনুমােী জযসজস্ট্রায  ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে জভাাঃ সযফুজ্জাভান               

জভসডজ র এসস্টুান্ট  

০১৭২১১৯১১২২  

sishonchoy@gmail.com 

 
৮। PMS ংক্রান্ত ােিা ও ভন্বে PMS সনজদ টস া অনুমােী সনধ টাসযি PMS পযভ  প্রজমাজু নে 

ব্যফস্থা  (প্রান) 
৯।  ভ ট িটা ও  ভ টচাযীজদয প্রসের্ প্রদান ফাৎসয  প্রসের্ 

 ুাজরন্ডায / দিযাজদ 

দিযাজদ জভািাজফ  প্রজমাজু নে প্রজমাজু নে 

 

 

 

mailto:sishonchoy@gmail.com
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খুরনা ২২৫ জভাঃওাঃ  ম্বাইন্ড াইজ র সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয 

জফ টাচ্চ ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং সযজাধ 

দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। এনএরসডস এয চাসদা অনুমােী সফদ্যুৎ 

উৎাদন 

এনএরসডস এয 

চাসদা অনুমােী 

LDC-এয চাসদা ংক্রান্ত 

জয ড ট  

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজোজু নে জনাফ াসবুর াান  

প্রধান প্রজ ৌরী  

জপানাঃ ০১৭৫৫৬৩০০০২ 

ই-জভইরাঃ 

ce.khulnapp@nwpgcl.gov.bd 

সনফ টাী সযচার  

(প্রজ ৌর) 

২। জির আগাভ ভন্বজেয সনসভত্ত জির চারান 

াভাসয প্রিুেন  যা ও িা সাফ াখাে জপ্রযর্ 

০৩  ভ টসদফ Monthly Report 

Sheet, Daily Flow 

Record, 

 য ায সনধ টাসযি দয 

অনুমােী ংসিষ্ট ব্যাং  

সাজফয ভাধ্যজভ 

জনাফ সভরন কুভায ীর 

উ-সফবাগীে প্রজ ৌরী 

Mobile:01777736441 

 sheelmilon@nwpgcl.gov.bd 

জনাফ াসবুর াান  

প্রধান প্রজ ৌরী  

জপানাঃ 

01755630002 

 

৩। সযজফ অসধদিয (সডওই)  র্তট  সনধ টাসযি 

সনজদ টনা অনুমােী িথ্য জপ্রযর্ 

যফিী জ াোর্ টাজযয 

১ভ ভাজ  

 জিার রুভ সডসএ জি প্রাি 

সপ্রসন্টং ডার্া 

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজোজু নে 
জনাফ জভাাঃ জাভার উিীন  

 াযী ব্যফস্থা  (ইনবা. এন্ড জপাঃ) 

01777736414 

jamal@nwpgcl.gov.bd  

৪। ভন্ত্রর্ারে, সফসসডসফ, াওোয জর, এফং 

অন্যান্য ংস্থাে এভওসড ও মাসচি িথ্যাসদ 

জপ্রযর্ 

প্রসি ভাজয ১০ 

িাসযজখয ভজধ্য 

ংসিষ্ট ংস্থা  র্তট  যফযাকৃি 

পযম্যার্ 

ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে জনাফ জভাাঃ ভামুদ্যর াান 

সনফ টাী প্রজ ৌরী (অাজযন) 

01755630036 

hasan@nwpgcl.gov.bd 

৫। াওোয জর  র্তট  প্রস্তুিকৃি KPI সনযাত্তা 

ছ  প্রসি ভাজয ০৫ িাসযজখয ভজধ্য পূযর্  জয 

জপ্রযর্  যা 

প্রসি ভাজয ০৫ 

িাসযজখয ভজধ্য 

সনধ টাসযি পযম্যার্ ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে জনাফ জভাাঃ নাসয উিীন  

সনযাত্তা  ভ ট িটা  

01777736473 

nasir@nwpgcl.gov.bd  

৬।  িাটজযয সফর াটি টপাই ও সযজাধ  যা 

(যাজস্ব ও অন্যান্য  াজজয জজন্য) 

সফর প্রাসিয ০৭   

 াম টসদফজয ভজধ্য 

সনসদ টষ্ট প্রস্তুিকৃি সফর  ংসিষ্ট সফবাগ ও সাফ 

সফবাগ 

দািসয  জনাফ প রুর আরভ  

ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট) 

01755630026 

fokrul@nwpgcl.gov.bd 

 ৭। জিজরয জন্য প্রদত্ত আগাভ ভন্বে  ০৫  ভ টসদফ    

৮। বদনসিন জ্বারানী জিজরয ভজুদ এয সাফ 

দস্য (উৎাদন) এয দিজয জপ্রযর্ 

প্রসিসদন    জনাফ জ . এভ. এভ. জযারাি যাজীফ 

সনফ টাী প্রজ ৌরী (অাজযন) 

01755630013 

resalat@nwpgcl.gov.bd 

 

mailto:ce.khulnapp@nwpgcl.gov.bd
mailto:nasir.ss.nwpgcl.@gmail.com
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অবুন্তযীর্ জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১।  জ টাজযর্ অসপজ এভওসড ও মাসচি িথ্যাসদ জপ্রযর্ ১০   ভ টসদফ  ংসিষ্ট দিয/সফবাগ  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 

ংসিষ্ট দিয/সফবাগ প্রজমাজু নে জনাফ জভাাঃ ভামুদ্যর াান 

সনফ টাী প্রজ ৌরী (অাজযন) 

01755630036 

hasan@nwpgcl.gov.bd 

সনফ টাী সযচার  

(প্রজ ৌর) 

ও 

প্রধান প্রজ ৌরী, 

খুরনা সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

২। সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয মর্াভজে আসর্ ট  

াওনাসদ সযজাজধয সনসভত্ত ভঞ্জুযী আজদ জাযী  

সফর ও প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রাসিয য ০৩    ভ টসদফ 

ংসিষ্ট দিয/সফবাগ  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 

ংসিষ্ট দিয দািসয  জনাফ মুাম্মাদ জেনুর আজফদীন 

ব্যফস্থা  (প্রান) 

01730-066968 

jaynul@nwpgcl.gov.bd 

 

  

প্রধান প্রজ ৌরী 

খুরনা সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

৩।  ভ ট িটাজদয জভসড ুার সফর প্রিুের্ ১০  ভ ট সদফ াকুটরায জভািাজফ  ংসিষ্ট দিয প্রজমাজু নে 

৪।  ভ ট িটা/ ভ টচাযীগজর্য জফিন সযজাধ ভাজয জল  াম টসদফজয ভজধ্য অনুজভাসদি সফর , প্রাসন  

আজদ ও জ-সি ইিুাসদ 

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে 

জনাফ জভাাঃ প রুর আরভ  

ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট) 

01755630026 

fokrul@nwpgcl.gov.bd 

 

৫।  জ টাজযর্ অসপজ ভাস  সাফ সফফযর্ী জপ্রযর্  প্রসি ভাজয ০৭ িাসযজখয ভজধ্য  ংসিষ্ট পযম্যার্ 

 

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে 

৬। অবুন্তযীর্ অসডর্ আসত্তমূ জফাফ জপ্রযর্ আসত্ত প্রাসিয ১৫    াম ট 

সদফজয ভজধ্য 

সনসদ টষ্ট পযম্যাজর্ জফাফ সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে 

৭। সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয প্রার্সভ  

স্বাস্থুজফা প্রদান 

প্রজোজন অনুমােী জযসজস্ট্রায  ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে ডা: সসব্বয আজভদ  

জভসডজ র অসপায                   

 01739300365 

shibbir@nwpgcl.gov.bd 

৮। PMS ংক্রান্ত ােিা ও ভন্বে PMS সনজদ টস া অনুমােী সনধ টাসযি PMS পযভ  প্রজমাজু নে 
জনাফ মুাম্মাদ জেনুর আজফদীন 

ব্যফস্থা  (প্রান) 

01730-066968 

jaynul@nwpgcl.gov.bd 

৯।  ভ ট িটা ও  ভ টচাযীজদয প্রসের্ প্রদান ফাৎসয  প্রসের্  ুাজরন্ডায / 

দিযাজদ 

দিযাজদ জভািাজফ  প্রজমাজু নে প্রজমাজু নে 

১০। জিজরয আগাভ জির জ াম্পাসনজ  প্রদাজনয সনসভত্ত 

 জ টাজযর্ অসপজ জনার্ জপ্রযর্  যা 

cÖ‡qvRb Abyhvqx জনার্/ চাসদাত্র ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে জনাফ সভরন কুভায ীর 

উ-সফবাগীে প্রজ ৌরী 

Mobile:01777736441 

sheelmilon@nwpgcl.gov.bd 
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ভধুভসি ১০০ জভাঃওাঃ HFO চাসরি সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফা প্রদাজনয 

জফ টাচ্চ ভে 
প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি 

স্থান 

জফায মূল্য এফং সযজাধ 

দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। 
এনএরসডস এয চাসদা অনুমােী সফদ্যুৎ 

উৎাদন 

এনএরসডস এয 

চাসদা অনুমােী 

LDC-এয চাসদা ংক্রান্ত 

জয ড ট 
ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

প্রজোজু নে 

জনাফ আপছানুর িানবীয 

সনফ টাী প্রজ ৌরী (প্লুান্ট ম্যাজনজায) 

০১৭৭৭৭৩৬৪০৭ 

afsanul@nwpgcl.gov.bd 

প্রধান প্রজ ৌরী (প্লুান্ট ম্যাজনজায), 

খুরনা সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

এফং 

সনফ টাী সযচার  (প্রজ ৌর), 

নওাজজজ া 

২। 

জির আগাভ ভন্বজেয সনসভত্ত জির চারান 

াভাসয প্রিুেন  যা ও িা সাফ াখাে 

জপ্রযর্ 

০৩  ভ টসদফ 

Monthly Report 

Sheet, Daily Flow 

Record, 

 

য ায সনধ টাসযি দয 

অনুমােী ংসিষ্ট ব্যাং  

সাজফয ভাধ্যজভ 

জনাফ সজফ আজভদ 

 াযী প্রজ ৌরী (জস্টায) 

০১৭২১৬৫৬৯৯১ 

shojib@nwpgcl.gov.bd 

জনাফ আপছানুর িানবীয 

সনফ টাী প্রজ ৌরী (প্লুান্ট ম্যাজনজায) 

০১৭৭৭৭৩৬৪০৭ 

afsanul@nwpgcl.gov.bd 

৩। 
সযজফ অসধদিয (সডওই)  র্তট  

সনধ টাসযি সনজদ টনা অনুমােী িথ্য জপ্রযর্ 

যফিী 

জ াোর্ টাজযয ১ভ 

ভাজ 

 জিার রুভ সডসএ জি 

প্রাি সপ্রসন্টং ডার্া 
ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজোজু নে 

জনাফ জ .এভ. ভসউসিন আফীয 

 াযী প্রজ ৌরী (অাজযন) 

০১৭৩৯৪৮৩০৬৯ 

abeer@nwpgcl.gov.bd 

৪। 

ভন্ত্রর্ারে, সফসসডসফ, াওোয জর, এফং 

অন্যান্য ংস্থাে এভওসড ও মাসচি িথ্যাসদ 

জপ্রযর্ 

প্রসি ভাজয ১০ 

িাসযজখয ভজধ্য 

ংসিষ্ট ংস্থা  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 
ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে 

জনাফ জভাাঃ নাসদ্যজ্জাভান শুব 

উ-সফবাগীে প্রজ ৌরী (জভ াসন ুার ও সসবর) 

০১৭৭৭৭৩৬৪৮৯ 

shuvo@nwpgcl.gov.bd 

৫। 

াওোয জর  র্তট  প্রস্তুিকৃি KPI 

সনযাত্তা ছ  প্রসি ভাজয ০৫ িাসযজখয 

ভজধ্য পূযর্  জয জপ্রযর্  যা 

প্রসি ভাজয ০৫ 

িাসযজখয ভজধ্য 
সনধ টাসযি পযম্যার্ ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে 

জনাফ জভাাঃ আাদ্যজ্জাভান াস র 

জুসনাঃ াঃ ব্যফস্থা  ( প্রান) 

০১৭১৭৮৮৩৬০৭ 

shakil@nwpgcl.gov.bd 

৬।  িাটজযয সফর াটি টপাই ও সযজাধ  যা 

(যাজস্ব ও অন্যান্য  াজজয জজন্য) 

সফর প্রাসিয ০৭   

 াম টসদফজয ভজধ্য 
সনসদ টষ্ট প্রস্তুিকৃি সফর 

ংসিষ্ট সফবাগ ও 

সাফ সফবাগ 

দািসয  জনাফ জভাাঃ আাঃ  াজদয 

াঃ ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট) 

01313780644 

kader@nwpgcl.gov.bd 

জনাফ জভাাঃ প রুর আরভ 

ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট) 

01755630026 

fokrul@nwpgcl.gov.bd 

৭। 
জিজরয জন্য প্রদত্ত আগাভ ভন্বে ০৫  ভ টসদফ   

 

৮। বদনসিন জ্বারানী জিজরয ভজুদ এয সাফ 

দস্য (উৎাদন) এয দিজয জপ্রযর্ 
প্রসিসদন   

 

জনাফ জভাাঃ াইফুর ইরাভ 

উ-সফবাগীে প্রজ ৌরী (ইজর সট্র ুার ও জস্টায) 

০১৭৭৭৭৩৬৪৬৫ 

Saiful.islam@nwpgcl.gov.bd 

জনাফ আপছানুর িানবীয 

সনফ টাী প্রজ ৌরী (প্লুান্ট ম্যাজনজায) 

০১৭৭৭৭৩৬৪০৭ 

afsanul@nwpgcl.gov.bd 
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অবুন্তযীর্ জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ জফা প্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসি 

স্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১।  জ টাজযর্ অসপজ এভওসড ও মাসচি িথ্যাসদ জপ্রযর্ ১০   ভ টসদফ 
ংসিষ্ট দিয/সফবাগ  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 
ংসিষ্ট দিয/সফবাগ প্রজমাজু নে 

জনাফ জভাাঃ নাসদ্যজ্জাভান শুব 

উ-সফবাগীে প্রজ ৌরী (জভ াসন ুার ও 

সসবর) 

০১৭৭৭৭৩৬৪৮৯ 

shuvo@nwpgcl.gov.bd জনাফ আপছানুর িানবীয 

সনফ টাী প্রজ ৌরী (প্লুান্ট ম্যাজনজায) 

০১৭৭৭৭৩৬৪০৭ 

afsanul@nwpgcl.gov.bd ২। 

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয মর্াভজে 

আসর্ ট  াওনাসদ সযজাজধয সনসভত্ত ভঞ্জুযী আজদ 

জাযী 

সফর ও প্রজোজনীে 

 াগজত্র প্রাসিয য ০৩   

 ভ টসদফ 

ংসিষ্ট দিয/সফবাগ  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 
ংসিষ্ট দিয দািসয  

জনাফ জভাাঃ আাদ্যজ্জাভান াস র 

জুসনাঃ াঃ ব্যফস্থা  ( প্রান) 

০১৭১৭৮৮৩৬০৭ 

shakil@nwpgcl.gov.bd 

৩।  ভ ট িটাজদয জভসড ুার সফর প্রিুের্ ১০  ভ ট সদফ াকুটরায জভািাজফ  
ংসিষ্ট দিয 

প্রজমাজু নে 

৪। 
 ভ ট িটা/ ভ টচাযীগজর্য জফিন সযজাধ 

ভাজয জল  াম টসদফজয 

ভজধ্য 

অনুজভাসদি সফর , 

প্রাসন  আজদ ও জ-

সি ইিুাসদ 

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ প্রজমাজু নে 

জনাফ জভাাঃ আাঃ  াজদয 

াঃ ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট) 

01313780644 

kader@nwpgcl.gov.bd 

জনাফ জভাাঃ প রুর আরভ 

ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট) 

01755630026 

fokrul@nwpgcl.gov.bd 

৫।  জ টাজযর্ অসপজ ভাস  সাফ সফফযর্ী জপ্রযর্ 
প্রসি ভাজয ০৭ িাসযজখয 

ভজধ্য 

ংসিষ্ট পযম্যার্ 

 

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 
প্রজমাজু নে 

৬। 
অবুন্তযীর্ অসডর্ আসত্তমূ জফাফ জপ্রযর্ 

আসত্ত প্রাসিয ১৫    াম ট 

সদফজয ভজধ্য 
সনসদ টষ্ট পযম্যাজর্ জফাফ 

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 
প্রজমাজু নে 

৭। 
সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয প্রার্সভ  

স্বাস্থুজফা প্রদান 

প্রজোজন অনুমােী জযসজস্ট্রায ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে First Aid Team 

জনাফ আপছানুর িানবীয 

সনফ টাী প্রজ ৌরী (প্লুান্ট ম্যাজনজায) 

০১৭৭৭৭৩৬৪০৭ 

afsanul@nwpgcl.gov.bd 

৮। PMS ংক্রান্ত ােিা ও ভন্বে PMS সনজদ টস া অনুমােী সনধ টাসযি PMS পযভ ংসিষ্ট দিয প্রজমাজু নে 

জনাফ জভাাঃ আাদ্যজ্জাভান াস র 

জুসনাঃ াঃ ব্যফস্থা  ( প্রান) 

০১৭১৭৮৮৩৬০৭ 

shakil@nwpgcl.gov.bd 
৯। 

 ভ ট িটা ও  ভ টচাযীজদয প্রসের্ প্রদান 
ফাৎসয  প্রসের্ 

 ুাজরন্ডায / দিযাজদ 
দিযাজদ জভািাজফ  প্রজমাজু নে প্রজমাজু নে 

১০। জিজরয আগাভ জির জ াম্পাসনজ  প্রদাজনয সনসভত্ত 

 জ টাজযর্ অসপজ জনার্ জপ্রযর্  যা 
প্রজোজন অনুমােী জনার্/ চাসদাত্র ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে 

জনাফ সজফ আজভদ 

াঃ প্রজ ৌরী (জস্টায) 

০১৭২১৬৫৬৯৯১ 

shakil@nwpgcl.gov.bd 
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রুা ৮০০ জভাঃওাঃ  ম্বাইন্ড াইজ র সফদ্যুৎ জ ন্দ্র সনভ টান প্র ে 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফা : 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ জফাপ্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাসিস্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। Planning Commission, ERD, সফদ্যুৎসফবাগ, 

উন্নেনজমাগীপ্রসিষ্ঠাজন Project Progress Report (Physical 

& Financial) ও প্রজোজনীে িথ্য জপ্রযর্। 

সফসবন্ন প্রসিষ্ঠাজনয চাসদাত্র/ 

সনধ টাসযি ভে / 

প্রজোজনানুাজয 

সনধ টাসযি 

পযম্যার্ 

ংসিষ্ট প্র ে অসপ প্রজমাজু নজ 

প্র ে সযচার  (প্রধান প্রজ ৌরী) 

জভাফাইরাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৭ 

ই-জভইরাঃ 

pd.rusha@nwpgcl.gov.bd 

সনফ টাী 

সযচার  

(সএন্ডসড) 
২।  িাটজযয সফর াটি টপাই ও সযজাধ  যা (যাজস্ব ও অন্যান্য  াজজয জজন্য) সফর প্রাসিয ০৭   াম টসদফজয 

ভজধ্য 

সনসদ টষ্ট 

প্রস্তুিকৃি সফর  

ংসিষ্ট সফবাগ ও 

সাফ সফবাগ 

দািসয  

 

অবুন্তযীর্ জফা: 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ জফাপ্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসিস্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১।  জ টাজযর্ অসপজ অগ্রগসি প্রসিজফদন ও মাসচি 

িথ্যাসদ জপ্রযর্ 

১০  ভ টসদফ  ংসিষ্ট দিয/ সফবাগ  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 

ংসিষ্ট দিয/সফবাগ প্রজমাজু নে 

 

প্র ে সযচার  (প্রধান প্রজ ৌরী) 

জভাফাইরাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৭ 

ই-জভইরাঃ 

pd.rusha@nwpgcl.gov.bd  

 

ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট) 

জভাফাইরাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৮ 

ই-জভইরাঃ 

mustafiz@nwpgcl.gov.bd 

 

উ-ব্যফস্থা  (প্রান) 

জভাফাইরাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৫১ 

ই-জভইরাঃ kotha.du@yahoo.com 

সনফ টাী সযচার  

(সএন্ডসড) 

২। সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয মর্াভজে 

আসর্ ট  াওনাসদ সযজাজধয সনসভত্ত ভঞ্জুযী আজদ 

জাযী  

সফর ও প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রাসিয য ০৩    ভ টসদফ 

ংসিষ্ট দিয/সফবাগ  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 

ংসিষ্ট দিয দািসয  

৩।  ভ ট িটাজদয জভসড ুার সফর প্রিুের্ ১০ ভ টসদফ াকুটরাযজভািাজফ  ংসিষ্টদিয প্রজমাজুনে 

৪।  ভ ট িটা/ ভ টচাযীগজর্য জফিন সযজাধ ভাজয জল  াম টসদফজয ভজধ্য অনুজভাসদি সফর , প্রাসন  

আজদ ও জ-সি ইিুাসদ 

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয 

সাফসফবাগ 

প্রজমাজুনে 

৫।  জ টাজযর্ অসপজ ভাস  সাফ সফফযর্ী জপ্রযর্  প্রসি ভাজয ০৭ িাসযজখয ভজধ্য  ংসিষ্ট পযম্যার্ 

 

সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজুনে 

৬। অবুন্তযীর্ অসডর্ আসত্তমূ জফাফ জপ্রযর্ আসত্ত প্রাসিয ১৫   াম ট সদফজয 

ভজধ্য 

সনসদ টষ্ট পযম্যাজর্ জফাফ সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে 

৭। সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয প্রার্সভ  স্বাস্থু 

জফা প্রদান 

প্রজোজন  অনুমােী জযসজস্ট্রায ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্রজমাজু নে 

৮। PMS ংক্রান্ত ােিা ও ভন্বে PMS সনজদ টস াঅনুমােী সনধ টাসযি PMS পযভ  প্রজমাজু নে 

৯।  ভ ট িটা ও  ভ টচাযীজদয প্রসের্ প্রদান ফাৎসয  প্রসের্  ুাজরন্ডায / 

দিযাজদ 

দিযাজদ জভািাজফ  প্রজমাজু নে প্রজমাজু নে 
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ােযা ১৩২০ জভাঃওাঃ িা সফদ্যুৎ জ ন্দ্র ংজমাগ ে  ও আনুলসি  অফ াঠাজভা সনভ টার্ প্র ে 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফাাঃ 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফাপ্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাসিস্থান 

জফায মূল্য এফং সযজাধ দ্ধসি দাসেত্বপ্রাি ভ ট িটা 
ঊধ টিন 

 ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ সয েনা  সভন, সফদ্যুৎ সফবাগ ও ংসিষ্ট অন্যান্য দিজয প্র জেয অগ্রগসি প্রসিজফদন 

(জবৌি ও আসর্ ট ) ও প্রজোজনীে িথ্য জপ্রযর্।  

সনধ টাসযি ভে 

অনুমােী 

 ংসিষ্ট প্র ে দিয প্রজমাজু নে 

প্র ে সযচার  

জভাফাইরাঃ 01777736405 

ই-জভইরাঃ 

arun@nwpgcl.org.bd 

সনফ টাী 

সযচার  

(সএন্ডসড) 

২ প্র জেয আওিাভূি  াজ ও জফামূ ে  ও জনর্ অসধদিজযয ভাধ্যজভ সডজাসজর্ 

ওো ট দ্ধসিজি ম্পাদজনয রজেু ংসিষ্ট ঠি াদায ও যাভ টজ য সফর প্রিুেন  যিাঃ 

সযজাজধয সনসভত্ত ে  ও জনর্ অসধদিজয জপ্রযর্ 

১০ সদন  প্র জেয সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে 

৩ 
ADP/RADP প্রস্তাফ ভন্ত্রর্ারজে জপ্রযর্ 

ভন্ত্রর্ারজেয 

চাসদাত্র জভািাজফ  

 ংসিষ্ট প্র ে দিয প্রজমাজু নে 

৪ ভূসভ অসধগ্রজর্য  াযজর্ েসিগ্রস্থজদয েসিপূযর্ প্রদান আজফদনত্র প্রাসিয 

য সফসধ জভািাজফ  

 ংসিষ্ট প্র ে দিয প্রজমাজু নে 

৫ অর্ ট ছাে ংক্রান্ত চাসদা জভািাজফ   প্র জেয সাফ সফবাগ প্রজমাজু নে 
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অবুন্তযীর্ জফাাঃ 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ জফাপ্রদাজনয জফ টাচ্চ ভে প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাসিস্থান 

জফায মূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১।  জ টাজযর্ অসপজ এভওসড ও মাসচি িথ্যাসদ 

জপ্রযর্ 

১০   ভ ট সদফ 

ংসিষ্ট দিয/সফবাগ  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 
ংসিষ্ট দিয/সফবাগ 

প্রজমাজু নে 

ব্যফস্থা  (সাফ ও অর্ ট) (অাঃদাাঃ) 

জভাফাইরাঃ 01777736468 

ই-জভইরাঃ 

mustafiz@nwpgcl.gov.bd 

 

 

উ-ব্যফস্থা  (প্রান) (অাঃদাাঃ) 

জভাফাইরাঃ01777736451 

ই-জভইরাঃ 

kotha.du@yahoo.com 

প্র ে সযচার  

জভাফাইরাঃ 01777736405 

ই-জভইরাঃ 

arun@nwpgcl.org.bd 

২। সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয মর্াভজে 

আসর্ ট  াওনাসদ সযজাজধয সনসভত্ত ভঞ্জুযী 

আজদ জাযী 

সফর ও প্রজোজনীে  াগজত্র 

প্রাসিয য ০৩    ভ টসদফ 

৩।  ভ ট িটাজদয জভসড ুার সফর প্রিুের্ ১০  ভ টসদফ সফসধ জভািাজফ  

৪।  ভ ট িটা/ ভ টচাযীগজর্য জফিন সযজাধ ভাজয জল  াম টসদফজয ভজধ্য অনুজভাসদি সফর , প্রাসন  

আজদ ও জ-সি ইিুাসদ 

ংসিষ্ট সাফ সফবাগ 

 

৫।  জ টাজযর্ অসপজ ভাস  সাফ সফফযর্ী জপ্রযর্ প্রসি ভাজয ০৭ িাসযজখয 

ভজধ্য 

ংসিষ্টপযম্যার্ 

 
৬। অবুন্তযীর্ অসডর্ আসত্ত মূ জফাফ জপ্রযর্ আসত্ত প্রাসিয ১৫   াম ট 

সদফজয ভজধ্য 

সনসদ টষ্ট পযম্যাজর্ জফাফ 

৭। সফদ্যুৎ জ জন্দ্রয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয প্রার্সভ  

স্বাস্থু জফা প্রদান 

প্রজোজন অনুমােী জযসজস্ট্রায ংসিষ্ট সফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

৮। PMS ংক্রান্ত  ােিা ও ভন্বে PMS সনজদ টস াঅনুমােী সনধ টাসযি PMS পযভ  

৯।  ভ ট িটা ও  ভ টচাযীজদয প্রসের্ প্রদান ফাৎসয  প্রসের্  ুাজরন্ডায 

/ দিযাজদ 

দিযাজদ জভািাজফ  প্রজমাজু নে 
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সযাজগঞ্জ ২২৫ জভাঃওাঃ  ম্বাইন্ড াইজ র সফদ্যুৎ জ ন্দ্র (ডুজের ফুজের- ৩ে ইউসনর্) সনভ টান প্র ে 

প্রাসিষ্ঠাসন  জফাাঃ 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফাপ্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র 

প্রজোজনীে 

 াগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাসিস্থান 

জফায মূল্য 

এফংসযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্বপ্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। Planning Commission, ERD, 

সফদ্যুৎসফবাগ, উন্নেন জমাগী প্রসিষ্ঠাজন 

Project Progress Report 

(Physical & Financial) 

ওপ্রজোজনীে িথ্যজপ্রযর্। 

সফসবন্ন প্রসিষ্ঠাজনয 

চাসদাত্র/ সনধ টাসযি 

ভে / প্রজোজনানুাজয 

সনধ টাসযি 

পযম্যার্ 

ংসিষ্ট প্র ে 

অসপ 

সরসখি 

প্র ে সযচার  

জভাফাইরাঃ ০১৭৫৫৬৩০০১৬ 

ই-জভইরাঃ pdsgccpp3@nwpgcl.gov.bd 

 

সনফ টাী সযচার  (সএন্ডসড) 

২।  িাটজযয সফর াটি টপাই ওসযজাধ  যা 

(উন্নেন প্র েও অন্যান্য  াজজয জজন্য) 

চুসি অনুাজয সনসদ টষ্ট 

প্রস্তুিকৃি 

সফর  

ংসিষ্ট দিজযয 

সাফ সফবাগ 

নগদ/জচ /জঅড টায 

এয ভাধ্যজভ 

উ-ব্যফস্থা  (সাফওঅর্ ট) 

জভাফাইরাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৪৫ 

ই-জভইরাঃ pinky@nwpgcl.gov.bd 

 

াঃ প্রজ ৌরী 

জভাফাইরাঃ ০১৭০৮১৫২২৯২ 

ইজভইরাঃkamruzzaman@nwpgcl.gov.bd 

           anika@nwpgcl.gov.bd 

 

প্র ে সযচার  

জভাফাইরাঃ ০১৭৫৫৬৩০০১৬ 

ই-জভইরাঃ 

pdsgccpp3@nwpgcl.gov.bd 
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অবুন্তযীর্ জফাাঃ 

ক্র. 

নং 
জফায নাভ 

জফাপ্রদাজনয জফ টাচ্চ 

ভে 
প্রজোজনীে াগজত্র 

প্রজোজনীে  াগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাসিস্থান 

জফায মূল্য 

এফংসযজাধ দ্ধসি 
দাসেত্ব প্রাি  ভ ট িটা ঊধ টিন  ভ ট িটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। প্র জেয অগ্রগসি প্রসিজফদন ও প্রজোজনীে 

িথ্য জপ্রযর্ । 

সনধ টাসযি ভে অনুমােী ংসিষ্ট দিয/সফবাগ  র্তট  

যফযাকৃি পযম্যার্ 

ংসিষ্ট দিয প্রজমাজু নে  

প্র ে সযচার  

জভাফাইরাঃ ০১৭৫৫৬৩০০১৬ 

ই-

জভইরাঃpdsgccpp3@nwpgcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

উ-ব্যফস্থা  (সাফওঅর্ ট) 

জভাফাইরাঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৪৫ 

ই-জভইরাঃ pinky@nwpgcl.gov.bd 

 

 

 

 

সনফ টাী সযচার  

(সএন্ডসড) 

২। প্র জেয  ভ ট িটা/ ভ টচাযীজদয মর্াভজে 

আসর্ ট  াওনাসদ সযজাধ  

সনধ টাসযি ভেসূচী 

অনুমােী 

ংসিষ্ট দিয ংসিষ্ট দিয দািসয  

৪।  ভ ট িটা/ ভ টচাযীগজর্য জফিন সযজাধ ভাজয জল  াম টসদফজয 

ভজধ্য 

অনুজভাসদি সফর , প্রাসন  আজদ 

ও জ-সি ইিুাসদ 

ংসিষ্ট দিয -এয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে  

 

প্র ে সযচার  

 ৫।  জ টাজযর্ অসপজ ভাস  সাফ সফফযর্ী 

জপ্রযর্  

প্রসি ভাজয ০৭ িাসযজখয 

ভজধ্য  

ংসিষ্ট পযম্যার্ 

 

ংসিষ্ট দিয-এয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে 

৬। অবুন্তযীর্ অসডর্ আসত্তমূ জফাফ জপ্রযর্ আসত্ত প্রাসিয ১৫   াম ট 

সদফজয ভজধ্য 

সনসদ টষ্ট পযম্যাজর্ জফাফ ংসিষ্ট দিয-এয সাফ 

সফবাগ 

প্রজমাজু নে 

৮। PMS ংক্রান্ত ােিা ও ভন্বে PMS সনজদ টস া 

অনুমােী 

সনধ টাসযি PMS পযভ  প্রজমাজু নে 

াঃ ব্যফস্থা  (প্রান) 

জভাফাইরাঃ ০১৭০৮১৫২২৯৪ 

ই-জভইরাঃtahira@nwpgcl.gov.bd 

 

 

প্র ে সযচার  

 

৯।  ভ ট িটাও ভ টচাযীজদয প্রসেজর্ ভজনানেন 

প্রদান 

ফাৎসয  প্রসের্ 

 ুাজরন্ডায / দিযাজদ 

দিযাজদ জভািাজফ  প্রজমাজু নে প্রজমাজু নে 
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