সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
প্রাসিষ্ঠাসন জিবা
ক্র.
নং
(১)
১.

জিবার নাি
(২)
সনর্টরজ াগ্য সবদ্যুৎ উৎপাদন

২.

সবি পসরজশাধ (বসহঃ িংস্থা)

৩.

িন্ত্রণািে, সবদ্যুৎ উন্নেন জবাড ট,
উন্নেন িহজ াগী ও অন্যান্য
প্রসিষ্ঠাজন িথ্য িরবরাহ

জিবাপ্রদানপদ্ধসি
(৩)
সবদ্যুৎ উৎপাদন ও
োিীে সিজড িরবরাহ
রা
নগদ/জচ /জপ
অড টারএরিাধ্যজি
সিসিি/ই-জিইি

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
জ াম্পাসন িসচবািে

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
চুসিসর্সি

জিবা প্রদাজনর িিেিীিা

দাসেত্বপ্রাি িট িটা

(৬)
এনএিসডসি এর চাসহদা
অনু ােী

(৭)
সনব টাহী পসরচাি (প্রজ ৌশি)
জিাবাইি: ০১৭৫৫৬৩০০২৫
ই-জিইিঃed.engg@nwpgcl.gov.bd
িহাব্যবস্থাপ (সহ: ও অ:)
জিাবাইি: ০১৭৩০০৬৬৯৮৯
ই-জিইিঃmasud@nwpgcl.org.bd
জ াম্পাসন িসচবািে/িানবিম্পদ/ সহিাব ও অর্ ট
সপএন্ডসড সবর্াগ/ আইসিটি ইউসনর্

িংসিষ্ট ি ি দির প্রধান
ও সবর্াগীে প্রধান

প্রজ ােু নে

চুসি অনুিাজর

জ াম্পাসন
িসচবািে/িানবিম্পদ
সপএন্ডসড/ আইসিটি/সবদ্যুৎ
জ ন্দ্র/ প্র ল্প দির

প্রজ ােু নে

সনধ টাসরি িিজের িজধ্য

জ াম্পাসন িসচব
জিাবাইি: ০১৭৩০০৬৬৯৭৫
ই-জিইিঃ cs@nwpgcl.org.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
জ াম্পাসন িসচবািে
প্রাসিষ্ঠাসন জিবা :
ক্র.
নং
(১)
১.

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
(৩)
আন্তেটাসি দরপত্র আহবান ও দরপত্র দরপত্র সবজ্ঞসি প্র াশ ও সবক্রজের ব্যবস্থা রা
সবক্রজের ব্যবস্থা রা

প্রজোেনীে াগেপত্র
এবং প্রাসি স্থান
(৪)
জ াম্পাসন িসচবািে

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
জিবার মূল্যঃ
দরপজত্র উজেসিি
মূল্য

২.

জ াম্পাসনর বাসষ ট সরর্ান টিহ অন্যান্য সিসিি/ িফর্ সপ
সবসধবদ্ধ সরর্ান ট র্ািিজে িংসিষ্ট
প্রসিষ্ঠাজন দাসিি রা

জ াম্পাসন িসচবািে

পসরজশাধ পদ্ধসিঃ
জপ-অড টার/ব্যাং
গ্যারাসি
প্রজ ােু নে

৩.

আইনগি সবষোসদ িম্পটজ
প্রজোেনীে ব্যবস্থা িহণ রা

জ াম্পাসন িসচবািে

প্রজ ােু নে

৪.
৫.

সিসিি

ট
িংিদ, িংিদীে উপ- সিটি ও সিসিি/ িাটিফাইড
সপ িরবরাহ রা
িন্ত্রণািজে িথ্য িরবরাহ রা
িথ্য অসধ ার আইন অনু ােী িথ্য সিসিি
প্রদান

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
দরপজত্র বসণ টি
শিট জিািাজব

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
জ াম্পাসন িসচব
জিাবাইি: ০১৭৩০০৬৬৯৭৫
ই-জিইিঃ cs@nwpgcl.org.bd

সবসধ জিািাজব

িহ ারী ব্যবস্থাপ (সিগ্যাি)

প্রজোেন অনুিাজর

জফানঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৭৮
ই-জিইিঃ
legaldivision@nwpgcl.org.bd

জ াম্পাসন িসচবািে

প্রজ ােু নে

চাসহদা অনুিাজর

জ াম্পাসন িসচবািে

প্রজ ােু নে

প্রজোেন অনুিাজর

িহ ারী ব্যবস্থাপ (েনিংজ াগ)
জফানঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৮১
ই-জিইিঃ Mahmudam85@yahoo.com

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
জ াম্পাসন িসচবািে
অর্ুন্তরীণ জিবা :
ক্র. নং
(১)
১.

২.

৩.
৪.

৫.

৬.

৭.

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
(৩)
জবাড ট সিটিং, এসেএি ও ইসেএি আজোেন জনাটিশ োসর রা, া টপত্র
রা
ও া টসববরণী প্রস্তুি রা
এবং আনুষসি াে
িম্পন্ন রা

জ াম্পাসনর
পসরচািনা
পষ টজদর
পসরচাি িন্ডিীর িাসি া,
া টপত্র
এবং া টসববরণী, বাসষ ট প্রসিজবদন,
সবসধবদ্ধ পুস্ত াসদ এবং জশোর
জহাল্ডারজদর জরসেস্টার ইিুাসদ িংরক্ষণ
রা
া টসববরণী, চুসি, দসিি ইিুাসদ
চাসহদা জিািাজব িরবরাহ রা
জ াম্পাসনর াজের েন্য িংসিষ্ট
িংস্থাে জ াম্পাসনর পজক্ষ প্রজোেনীে
সচঠিপত্র ইস্যু রা
PMS িংক্রান্ত িহােিা ও িিন্বে

প্রজোেনীে াগেপত্র
এবং প্রাসি স্থান
(৪)
জ াম্পাসন িসচবািে

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
সবসধ জিািাজব

দাসেত্বপ্রাি িট িটা

িহ ারী ব্যবস্থাপ (সিগ্যাি)
জফানঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৭৮
ই-জিইিঃ

(৭)

ট
সিসিি/ িাটিফাইড
সপ
িরবরাহ রা

জ াম্পাসন িসচবািে

প্রজ ােু নে

প্রজোেন অনুিাজর

দাসিসি

জ াম্পাসন িসচবািে

প্রজ ােু নে

সিসিি

জ াম্পাসন িসচবািে

প্রজ ােু নে

িাৎক্ষসণ / ০১ া ট
সদবি
প্রজোেন অনুিাজর

PMS সনজদ টসশ া

সনধ টাসরি PMS
ফরি

প্রজ ােু নে

PMS
সনজদ টসশ া
অনু ােী

জ াম্পাসন িসচবািে

প্রজ ােু নে

র্তটপজক্ষর সনজদ টশ
অনুিাজর

িহ ারী ব্যবস্থাপ (েনিংজ াগ)
জফানঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৮১
ই-জিইিঃ Mahmud-

জ াম্পাসন িসচবািে

প্রজ ােু নে

র্তটপজক্ষর সনজদ টশ
অনুিাজর

am85@yahoo.com

জ াম্পাসনর পসরচাি জদর সবসধবদ্ধ অনুসিসপ িরবরাহ রা
পুস্ত াসদ পসরদশটজনর স্যজ াগ প্রদান রা এবং প্রজোেনীে
জ াগাজ াগ রক্ষা রা
জ াম্পাসনর প্র াশনা সবষে া টাসদ
পুসস্ত া িরবরাহ
িম্পাদনা ও িরবারহ রা

legaldivision@nwpgcl.org.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড

সিরােগঞ্জ ২২৫ মেগওয়াট কম্বাইন্ড সাইককল বিদ্যুৎ মকন্দ্র (১ে ইউবিট)
প্রাসিষ্ঠাসন জিবা :
ক্র. নং

জিবার নাি

(১)
১।

(২)
এনএিসডসি এর চাসহদা অনু ােী সবদ্যুৎ উৎপাদন

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

জিবা প্রদান পদ্ধসি

গ্যাি সবি প্রদাজনর সনসিি উহা িংিহ এবং
প্রিুেন রা

পসরজবশ অসধদির (সডওই)
সনজদ টশনা অনু ােী িথ্য জপ্ররণ

র্তট

(৩)
সবদ্যুৎ উৎপাদন
িংক্রান্ত িিসন্বি
া টক্রি
সিসিি

সনধ টাসরি িসনর্সরং সডর্াইি
র্তট প্রাি ডার্ািমূহ

িন্ত্রণািে, সবসপসডসব, পাওোর জিি, এবং
অন্যান্য িংস্থাে এিওসড ও াসচি িথ্যাসদ জপ্ররণ

পাওোর জিি র্তট প্রস্তুিকৃি KPI সনরাপিা
ছ প্রসি িাজির ০৫ িাসরজির িজধ্য পূরণ জর
জপ্ররণ রা
ট
রাক্টজরর িাটিফাইড
সবি পসরজশাধ রা
(রােস্ব ও অন্যান্য াজের েজন্য)

সিসিি

সিসিি

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
EPC র্তট িরবরাহকৃি
ম্যানুজেি, িংসিষ্ট সবদ্যুৎ
জ ন্দ্র

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
PPA অনু ােী
িংসিষ্ট ব্যাং
সহিাজবর িাধ্যজি

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
PPA অনু ােী

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
প্রজ ৌঃ কৃষ্ণ পদ িাজিা
িত্ত্বাবধাে প্রজ ৌশিী
01730-066995
se.s1@nwpgcl.gov.bd

Monthly Report
GSA অনু ােী
Sheet, Daily Flow
িংসিষ্ট ব্যাং
Record, পসিিাঞ্চি গ্যাি সহিাজবর িাধ্যজি
জ াম্পানী, নি া, সিরােগঞ্জ
জরাি রুি সডসিএি হজি
প্রজোেু নে
প্রাি সপ্রসিং ডার্া,
িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্র

Gas Supply সশমুি কুিার বিটন
Agreement সনব টাহী প্রজ ৌশিী
01755-630011
অনু ােী

িংসিষ্ট িংস্থা র্তট
িরবরাহকৃি ফরম্যার্,
িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্র

প্রজ ােু নে

প্রসি িাজির ১০
িাসরজির িজধ্য

িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্র

প্রজ ােু নে

xen.op.s1@nwpgcl.gov.bd

DoE এর
সনজদ টশনা অনু ােী

িসশউর িাহমুদ িান
িহ ারী ব্যবস্থাপ (পসরজবশ)
01708-152295
mmkhan@nwpgcl.gov.bd

সশমুি কুিার বিটন
সনব টাহী প্রজ ৌশিী
01755-630011
xen.op.s1@nwpgcl.gov.bd

প্রসি িাজির ০৫
িাসরজির িজধ্য

জিাঃ োসহদ্যি ইিিাি
সিস উসরটি অসফিার
01777-736476
jahedul.islam@nwpgcl.gov.bd

নগদ/জচ /জপ
অড টারএরিাধ্যজি

সহিাব সবর্াগ/সপএন্ডসড

দািসর

চুসি অনুিাজর

জিাহাম্মদ আজনাোর জহাজিন
উপ-ব্যবস্থাপ (সহিাব ও অর্ ট)
01777-736426
anwar@nwpgcl.gov.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
সিরােগঞ্জ ২২৫ মেগওয়াট কম্বাইন্ড সাইককল বিদ্যুৎ মকন্দ্র (১ে ইউবিট)
অর্ুন্তরীণ জিবা :
ক্র. নং
(১)
১।

জিবার নাি
(২)
জপটাজরর্ অসফজি এিওসড ও াসচি িথ্যাসদ
জপ্ররণ

জিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
সিসিি

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
িংসিষ্ট দির/সবর্াগ র্তট
িরবরাহকৃি ফরম্যার্

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
সনজদ টশনা অনু ােী

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
প্রজ ৌঃ কৃষ্ণ পদ িাজিা
িত্ত্বাবধাে প্রজ ৌশিী
01730-066995
se.s1@nwpgcl.gov.bd

২।

সবদ্যুৎ জ জন্দ্রর িট িটা/ িটচারীজদর র্ািিজে
আসর্ ট পাওনাসদ পসরজশাধ

জচ /Advice

িংসিষ্ট দির

দািসর

সনধ টাসরি
িিেসূচী অনু ােী

৩।

অর্ুন্তরীণ অসডর্ আপসিিমূহ েবাব জপ্ররণ

সিসিি

সবদ্যুৎ জ জন্দ্রর সহিাব সবর্াগ

প্রজ ােু নে

আপসি প্রাসির ১৫
(পজনর) া ট
সদবজির িজধ্য

৪।

সবদ্যুৎ জ জন্দ্রর িট িটা/ িটচারীজদর প্রার্সি
স্বাস্থুজিবা প্রদান

সবদ্যুৎ জ জন্দ্র সনজোসেি
জিসডজ ি অসফিাজরর
িাধ্যজি

িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্র

প্রজ ােু নে

প্রজোেন অনু ােী

PMS িংক্রান্ত িহােিা ও িিন্বে

PMS সনজদ টসশ া

৫।

৬।

িট িটা ও িটচারীজদর প্রসশক্ষণ প্রদান

অন দ্য েব/ইন
হাউে/জিা াি/ফজরন
জেসনং

জিাহাম্মদ আজনাোর জহাজিন
উপ-ব্যবস্থাপ (সহিাব ও অর্ ট)
01777-736426
anwar@nwpgcl.gov.bd

ডা: জিাঃ জগািাি স বসরো
জিসডজ ি অসফিার
01708-152307
golam.kibria@nwpgcl.gov.bd

সনধ টাসরি PMS ফরি

প্রজ ােু নে

প্রজ ােু নে

প্রজ ােু নে

PMS
সনজদ টসশ া
অনু ােী
বাৎিসর

জিাঃ িাস্যদ্যি বীর
ব্যবস্থাপ (প্রশািন)
01730-066967
masudul@nwpgcl.gov.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড

খুিনা ২২৫ জিঃওঃ ম্বাইন্ড িাইজ ি সবদ্যুৎ জ ন্দ্র
অর্ুন্তরীণ জিবা :
ক্র. নং

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি

(১)
১।

(২)
সবদ্যুৎ জ জন্দ্রর িট িটা/ িটচারীজদর জবিনর্ািা, জবানাি ও অন্যান্য আসর্ ট জদনা পাওনা
পসরজশাধ

(৩)
সিসিি

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
দিরাজদশ/িংসিষ্ট দািসর
াগেপত্র,
িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্র

২।

‡Z‡ji AMÖcÖ`Ë wej cÖ`v‡bi wbwgË K‡cv©‡iU
Awd‡m †bvU †cÖiY Kiv

সিসিি

৩।

Af¨šÍixY AwWU AvcwËmg~n Reve †cÖiY

সিসিি

৪।

PMS িংক্রান্ত িহােিা ও িিন্বে

৫।

Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i 70 N›Uv cÖwkÿY
cÖ`vb

PMS সনজদ টসশ া

অন দ্য েব/ইন
হাউে/জিা াি/ফজরন
জেসনং

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
সনধ টাসরি িিে
সূচী অনু ােী

িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্র

প্রজ ােু নে

cÖ‡qvRb Abyhvqx

Rbve ‡K. Gg. Gg. †imvjvZ ivRxe
wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (Acv‡ikb)
01755630013
resalat@nwpgcl.gov.bd

we`y¨r †K‡›`ªi wnmve wefvM

প্রজ ােু নে

mswkøó wefvM

সনধ টাসরি PMS ফরি

প্রজ ােু নে

AvcwË cÖvwßi ci
Reve cÖvwßi ci
15(c‡bi) Kvh©
w`e‡mi g‡a¨
Reve cÖ`vb
PMS
সনজদ টসশ া
অনু ােী

প্রজ ােু নে

প্রজ ােু নে

বাৎিসর

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
Rbve ‡gvt dKiæj Avjg
e¨e¯’vcK (wnmve I A_©)
01755630026
fokrul@nwpgcl.gov.bd

Rbve gynv¤§v` Rqbyj Av‡e`xb
e¨e¯’vcK (cÖkvmb)
01730-066968
jaynul@nwpgcl.gov.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
খুিনা ২২৫ জিঃওঃ ম্বাইন্ড িাইজ ি সবদ্যুৎ জ ন্দ্র
প্রাসিষ্ঠাসন জিবা :
ক্র. নং
(১)
১।

২।

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
(৩)
এনএিসডসি এর চাসহদা অনু ােী সবদ্যুৎ সবদ্যুৎ উৎপাদন
উৎপাদন।
িংক্রান্ত িিসন্বি
া টক্রি
িন্ত্রণািে, সবসপসডসব, পাওোর জিি, জপটাজরর্
িংসিষ্ট িংস্থা র্তট
অসফি এবং অন্যান্য িংস্থাে এিওসড ও াসচি
িরবরাহকৃি ফরম্যার্/
িথ্যাসদ জপ্ররণ।
াসচি পদ্ধসিজি
সনধ টাসরি িসনর্সরং সডর্াইি
র্তট প্রাি ডার্ািমূহ

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
EPC র্তট িরবরাহকৃি
ম্যানুজেি,
িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্র
সবদ্যুৎ জ ন্দ্র

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
PPA অনু ােী
িংসিষ্ট ব্যাং
সহিাজবর িাধ্যজি
প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
PPA অনু ােী

জরাি রুি সডসিএি হজি
প্রাি সপ্রসিং ডার্া, িংসিষ্ট
সবদ্যুৎ জ ন্দ্র

প্রজোেু নে

DoE অনু ােী

প্রজ ােু নে

প্রসি িাজির ০৫
িাসরজির িজধ্য

৩।

পসরজবশ অসধদির (সডওই) র্তট
িীিার িজধ্য দ্যষণজ িীিাবদ্ধ রািা।

৪।

পাওোর জিি র্তট প্রস্তুিকৃি KPI সনরাপিা
ছ জপ্ররণ

সিসিি

িংসিষ্ট সবদ্যুৎ জ ন্দ্র

৫।

জিি সবি পসরজশাজধর সনসিি উহা িংিহ এবং
প্রিুেন রা

সিসিি

Monthly Report
Sheet, Daily Flow
Record,

৬।

ট
রাক্টজরর িাটিফাইড
সবি পসরজশাধ রা
নগদ/জচ /জপ
(উন্নেন প্র ল্প ও অন্যান্য াজের েজন্য)
অড টারএরিাধ্যজি
দদনসিন জ্বািানী জিজির িজুদ এর সহিাব িদস্য
(উৎপাদন) এর দিজর জপ্ররণ

৭।

সহিাবসবর্াগ/সপএন্ডসড

ির ার সনধ টাসরি
দর অনু ােী
িংসিষ্ট ব্যাং
সহিাজবর িাধ্যজি
প্রজ ােু নে

াসচি িিজের
িজধ্য

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
Rbve nvwmeyj nvmvb
cÖavb cÖ‡KŠkjx (cøv›U g¨v‡bRvi)
Lyjbv 225 †gtIt K¤^vBÛ mvB‡Kj cvIqvi cøv›U
‡dvbt ‡K.
01755630002
Rbve
Gg. Gg. †imvjvZ ivRxe
B-‡gBjt
ce.khulnapp@nwpgcl.gov.bd
wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (Acv‡ikb)
01755630013
resalat@nwpgcl.gov.bd
Rbve ‡gvt Rvgvj DÏxb
mnKvix e¨e¯’vcK (Bbfv. GÛ †mdt)
01777736414
jamal@nwpgcl.gov.bd
Rbve ‡gvt bvwmi DÏxb
wbivcËv Kg©KZ©v
01777736473
nasir@nwpgcl.gov.bd
Rbve dKiæj Avjg
e¨e¯’vcK (wnmve I A_©)
01755630026
fokrul@nwpgcl.gov.bd

চুসি অনুিাজর
Rbve ‡K. Gg. Gg. †imvjvZ ivRxe
wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (Acv‡ikb)
01755630013
resalat@nwpgcl.gov.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড

জর্ড়ািারা ৪১০ জিঃওঃ ম্বাইন্ড িাইজ ি সবদ্যুৎ জ ন্দ্র
Af¨šÍixY †mev :
µ. bs

‡mevi bvg

‡mev cÖ`vb c×wZ

(1)
1|

(2)
we`y¨r †K‡›`ªi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i †eZbfvZv, †evbvm I Ab¨vb¨ Avw_©K †`bv cvIbv
cwi‡kva

(3)
wjwLZ

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges
cÖvwß ¯’vb
(4)
`ßiv‡`k/mswkøó `vßwiK
KvMRcÎ,
mswkøó we`y¨r †K›`ª

2|

M¨v‡mi AMÖcÖ`Ë wej cÖ`v‡bi
K‡cv©‡iU Awd‡m †bvU †cÖiY Kiv

wjwLZ

3|

Af¨šÍixY AwWU AvcwËmg~n Reve †cÖiY

wjwLZ

4|

PMS msµvšÍ mnvqZv I mgš^q

PMS wb‡`©wkKv

wba©vwiZ PMS dig

cÖ‡hvR¨ bq

PMS wb‡`©wkKv
Abyhvqx

5|

Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i 70 N›Uv cÖwkÿY cÖ`vb

Ab `¨ Re/Bb
nvDR/‡jvKvj/d‡ib
†Uªwbs

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

evrmwiK

wbwgË

‡mevi g~j¨ Ges
cwi‡kva c×wZ
(5)
cÖ‡hvR¨ bq

‡mev cÖ`v‡bi
mgqmxgv
(6)
wba©vwiZ mgq
m~Px Abyhvqx

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©
(bvg, c`we, †dvb b¤^i I B-‡gBj)
(7)
L›`Kv&i Rwmg DwÏb
e¨e¯’vcK (wnmve I A_©)
001755630027
zashim@nwpgcl.gov.bd

mswkøó we`y¨r †K›`ª

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡qvRb Abyhvqx

we`y¨r †K‡›`ªi wnmve wefvM

cÖ‡hvR¨ bq

AvcwË cÖvwßi ci
Reve cÖvwßi ci
15(c‡bi) Kvh©
w`e‡mi g‡a¨
Reve cÖ`vb

†gvt iweDj Bmjvg
wbe©vnx cÖ‡KŠkjx
01755630030
rabiul@nwpgcl.gov.bd
L›`Kv&i Rwmg DwÏb
e¨e¯’vcK (wnmve I A_©)
001755630027
zashim@nwpgcl.gov.bd
wegj P›`ª ivq
e¨e¯’vcK (cÖkvmb)
01708152300
bimal@nwpgcl.gov.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
জর্ড়ািারা ৪১০ জিঃওঃ ম্বাইন্ড িাইজ ি সবদ্যুৎ জ ন্দ্র

cÖvwZôvwbK †mev :
µ. bs

‡mevi bvg

(1)
1|

(2)
Pvwn`v

GbGjwWwm
Drcv`b|

Gi

‡mev cÖ`vb c×wZ
Abyhvqx

(3)
we`y¨r we`y¨r Drcv`b
msµvšÍ mgwš^Z
Kvh©µg
mswkøó ms¯’v KZ…©K
mieivnK…Z dig¨vU/
hvwPZ c×wZ‡Z

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges
cÖvwß ¯’vb
(4)
EPC KZ©„K mieivnK…Z
g¨vby‡qj,
mswkøó we`y¨r †K›`ª

‡mevi g~j¨ Ges
cwi‡kva c×wZ
(5)
PPA Abyhvqx
mswkøó e¨vsK
wnmv‡ei gva¨‡g

‡mev cÖ`v‡bi
mgqmxgv
(6)
PPA Abyhvqx

we`y¨r †K›`ª

cÖ‡hvR¨ bq

hvwPZ mg‡qi
g‡a¨

2|

gš¿Yvjq, wewcwWwe, cvIqvi †mj, K‡c©v‡iU
Awdm Ges Ab¨vb¨ ms¯’vq GgIwW I hvwPZ
Z_¨vw` †cÖiY|

3|

cwi‡ek Awa`ßi (wWIB) KZ…©K wba©vwiZ gwbUwis wWfvBm
mxgvi g‡a¨ `~lY‡K mxgve× ivLv|
KZ…©K cÖvß WvUvmg~n

K‡›Uªvj iæg wWwmGm n‡Z
cÖvß wcÖw›Us WvUv,
mswkøó we`y¨r †K›`ª

cÖ‡qvR¨ bq

DoE Abyhvqx

4|

gš¿Yvjq, wewcwWwe, cvIqvi †mj I K‡c©v‡iU
Awdm G KPI wbivcËv welqK †cÖiY Z_¨vw`
†cÖiY

wjwLZ

mswkøó we`y¨r †K›`ª

cÖ‡hvR¨ bq

cÖwZ gv‡mi 05
Zvwi‡Li g‡a¨

5|

‡Zj wej cwi‡kv‡ai wbwgË Dnv msMÖn Ges
cÖZ¨qb Kiv

wjwLZ

Monthly Report Sheet,
Daily Flow Record,

hvwPZ mg‡qi
g‡a¨

6|

K›Uªv±‡ii mvwU©dvBW wej cwi‡kva Kiv (cÖ‡hvh¨
†ÿ‡Î)

bM`/‡PK/‡c
AW©viGigva¨‡g

miKvi wba©vwiZ
`i Abyhvqx
mswkøó e¨vsK
wnmv‡ei gva¨‡g
cÖ‡hvR¨ bq

wnmve wefvM

Pzw³ Abymv‡i

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©
(bvg, c`we, †dvb b¤^i I B-‡gBj)
(7)
‡gvt †gvkviid †nv‡mb
cÖavb cÖ‡KŠkjx (cøv›U g¨v‡bRvi)
01777736403
ce.bheramarapp@nwpgcl.gov.bd
†gvt iweDj Bmjvg
wbe©vnx cÖ‡KŠkjx
01755630030
rabiul@nwpgcl.gov.bd
†gvt Avkivdz¾vgvb
mnKvix e¨e¯’vcK (BGBPGÛGm)
01717366039
zaman@nwpgcl.gov.bd
†gvt mvBgyj Avjg
mnKvix wmwKDwiwU Awdmvi
০১৭৪৪৭১৫২৭১
saimul.alam.cu@gmail.com
L›`Kv&i Rwmg DwÏb
e¨e¯’vcK (wnmve I A_©)
001755630027
zashim@nwpgcl.gov.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড

রুপিা ৮০০ জিঃওঃ ম্বাইন্ড িাইজ ি সবদ্যুৎ জ ন্দ্র সনিটান প্র ল্প
প্রাসিষ্ঠাসন জিবা :
ক্র.
নং
(১)
১

২

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)

(৩)
সিসিি

Planning Commission,
ERD, সবদ্যুৎ সবর্াগ, উন্নেন িহজ াগী
প্রসিষ্ঠাজন Project Progress
Report (Physical &
Financial) ও প্রজোেনীে িথ্য
জপ্ররণ।

ট
রাক্টজরর িাটিফাইড
সবি পসরজশাধ
রা (উন্নেন প্র ল্প ও অন্যান্য াজের
েজন্য)

নগদ/জচ /জপ অড টারএরিাধ্যজি

প্রজোেনীে াগেপত্র
এবং প্রাসি স্থান
(৪)
িংসিষ্ট প্র ল্প অসফি

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নজহ

প্র জল্পর সহিাবসবর্াগ

প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর িিেিীিা

দাসেত্বপ্রাি িট িটা

(৬)
সনধ টাসরি িিে অনু ােী/
প্রজোেনানুিাজর

(৭)
প্র ল্প পসরচাি
জিাবাইিঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৭
ই-জিইিঃ
mashiur7903@yahoo.co.uk

চুসি অনুিাজর

অর্ুন্তরীণ জিবা :
ক্র.
নং
(১)
১

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
সিসিি

প্রজোেনীে াগেপত্র
এবং প্রাসি স্থান
(৪)
িংসিষ্ট দির

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
দািসর

২

(২)
প্র জল্পর
িট িটা/ িটচারীজদর
র্ািিজে আসর্ ট পাওনাসদ পসরজশাধ
PMS িংক্রান্ত িহােিা ও িিন্বে

PMS সনজদ টসশ া

সনধ টাসরি PMS ফরি

প্রজ ােু নে

৩

অর্ুন্তরীণ অসডর্ আপসিিমূহ েবাব

অসডর্ সবর্াগ

প্রজ ােু নে

৪

িট িটা ও িটচারীজদর ৭০ ঘিা
প্রসশক্ষণ

সিসিি

অন দ্য েব/ইন
হাউে/জিা াি/ফজরন জেসনং

প্রজ ােু নে

প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর িিেিীিা

দাসেত্বপ্রাি িট িটা

(৬)
সনধ টাসরি িিেসূচী
অনু ােী
PMS সনজদ টসশ া
অনু ােী
িংসিষ্ট দির হজি েবাব
প্রাসির পর ১৫(পজনর)
া ট সদবজির িজধ্য
বাৎিসর

(৭)
প্র ল্প পসরচাি
জিাবাইিঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৭
ই-জিইিঃ
mashiur7903@yahoo.co.uk
উপ-ব্যবস্থাপ (প্রশািন)
জিাবাইিঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৫১
ই-জিইিঃ
kotha.du@yahoo.com

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড

িধুিসি ১০০ জিঃওঃ HFO চাসিি সবদ্যুৎ জ ন্দ্র সনিটাণ প্র ল্প
প্রাসিষ্ঠাসন জিবা :
ক্র.
নং
(১)
১

২

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)

(৩)
সিসিি

Planning Commission,
ERD, সবদ্যুৎ সবর্াগ, উন্নেন িহজ াগী
প্রসিষ্ঠাজন Project Progress
Report (Physical &
Financial) ও প্রজোেনীে িথ্য জপ্ররণ।

ট
রাক্টজরর িাটিফাইড
সবি পসরজশাধ
রা (উন্নেন প্র ল্প ও অন্যান্য াজের
েজন্য)

নগদ/জচ /জপ অড টারএরিাধ্যজি

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
িংসিষ্ট প্র ল্প অসফি

প্র জল্পর সহিাবসবর্াগ

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নজহ

প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর িিেিীিা
(৬)
টাসরি
সনধ
িিে অনু ােী/
প্রজোেনানুিাজর

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
প্র ল্প পসরচাি
জিাবাইিঃ ০১৭৫৫৬৩০০২৩
ই-জিইিঃ
tanbir@nwpgcl.org.bd

চুসি অনুিাজর

অর্ুন্তরীণ জিবা :
ক্র.
নং
(১)
১

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
সিসিি

প্রজোেনীে াগেপত্র
এবং প্রাসি স্থান
(৪)
িংসিষ্ট দির

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
দািসর

২

(২)
প্র জল্পর
িট িটা/ িটচারীজদর
র্ািিজে আসর্ ট পাওনাসদ পসরজশাধ
PMS িংক্রান্ত িহােিা ও িিন্বে

PMS সনজদ টসশ া

সনধ টাসরি PMS ফরি

প্রজ ােু নে

৩

অর্ুন্তরীণ অসডর্ আপসিিমূহ েবাব

সিসিি

অসডর্ সবর্াগ

প্রজ ােু নে

৪

িট িটা ও িটচারীজদর ৭০ ঘিা
প্রসশক্ষণ

অন দ্য েব/ইন হাউে/জিা াি/ফজরন
জেসনং

প্রজ ােু নে

প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর িিেিীিা

দাসেত্বপ্রাি িট িটা

(৬)
সনধ টাসরি িিেসূচী
অনু ােী
PMS সনজদ টসশ া
অনু ােী
িংসিষ্ট দির হজি েবাব
প্রাসির পর ১৫(পজনর)
া ট সদবজির িজধ্য
বাৎিসর

(৭)
প্র ল্প পসরচাি
জিাবাইিঃ ০১৭৫৫৬৩০০২৩
ই-জিইিঃ
tanbir@nwpgcl.org.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড

পসর ল্পনা ও নক্সা সবর্াগ
প্রাসিষ্ঠাসন জিবা :
ক্র.
নং
(১)
1

2

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
িন্ত্রণািে, সবদ্যুৎ উন্নেন জবাড ট, উন্নেন
িহজ াগী ও অন্যান্য প্রসিষ্ঠাজন িথ্য
িরবরাহ

(৩)
সিসিি/ই-জিইি

পসরজবশ অসধদির,উন্নেন
িহজ াগী ও অন্যান্য প্রসিষ্ঠাজন
প্রসিজবদন জপ্ররণ

সিসিি/ই-জিইি

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
সপএন্ডসড সবর্াগ

সপএন্ডসড সবর্াগ

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর িিেিীিা
(৬)
সনধ টাসরি িিজের িজধ্য

সনধ টাসরি িিজের িজধ্য

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)

wbe©vnx cwiPvjK (wc GÛ wW)
জিাবাইি ০১৭৩০০৬৬৯৯১
ই-জিইি:
pdsgccpp@gmail.com
ব্যবস্থাপ র্ারপ্রাি (পসরজবশ)
জিাবাইি ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৯
ই-জিইি:
parvin@nwpgcl.org.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
অর্ুন্তরীণ জিবা:
ক্র.
নং
(১)

১.

২।

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
প্র ল্প বাস্তবােন িংক্রান্ত (Feasibility
study,PCR,DPP প্রণেন,
Recruitment of Consultants;
Preparation of Bidding
Documents;
Evaluation of Tenders and
appointment of EPC
Contractors;
Reviewing Designs &
Drawings ...
etc.)

(৩)

পসর ল্পনা ও নক্সা
সবর্াজগর িিসন্বি
া টক্রি

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)

EPC, িংসিষ্ট
Manufacturer, সবদ্যুৎ
সবর্াগ, সবদ্যুৎ উন্নেন জবাড ট,
প্র ল্প পসরচাি , প্ল্ুাি
ম্যাজনোর

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)

সবনামূজল্য
(দািসর দাসেত্ব)

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)

সনধ টাসরি সূচী
প্রধান প্রজ ৌশিী(wc GÛ wW)
জিািাজব /প্র ল্প
পসরচাি /প্ল্ুাি জফান: ৯৫৭৩৮৭৭, ০১৭৫৫-৬৩০০১০
ম্যাজনোর-এর চাসহদা
ই-জিইি: cepnd@nwpgcl.org.bd
জিািাজব

EPC, িংসিষ্ট
Manufacturer,
পসর ল্পনা ও নক্সা
সবনামূজল্য
সবদ্যুৎ সবর্াগ, সবদ্যুৎ
(To provide
সবর্াজগর িিসন্বি
expertised/technical support
উন্নেন জবাড ট, প্র ল্প (দািসর দাসেত্ব)
া টক্রি
as required/requested by the
পসরচাি , প্ল্ুাি
Plant Managers)
ম্যাজনোর

সনধ টাসরি সূচী
জিািাজব /প্র ল্প
পসরচাি /প্ল্ুাি
ম্যাজনোর-এর
চাসহদা জিািাজব

PMS িংক্রান্ত িহােিা ও িিন্বে

PMS সনজদ টসশ

সবদ্যুৎ উৎপাদন িংক্রান্ত

৩।

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)

PMS সনজদ টসশ

া সনধ টাসরি PMS ফরি

প্রজ ােু নে

অনু ােী

া

wbe©vnx cwiPvjK (wc GÛ wW)
জিাবাইি ০১৭৩০০৬৬৯৯১
ই-জিইি:pdsgccpp@gmail.com

প্রধান প্রজ ৌশিী(wc GÛ wW)
জফান: ৯৫৭৩৮৭৭, ০১৭৫৫-৬৩০০১০
ই-জিইি: cepnd@nwpgcl.org.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
আইসিটি সবর্াগ
অর্ুন্তরীণ জিবা :
ক্র.
নং
(১)
১
২

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
জপটাজরর্ অসফজি সম্পউর্ার জনর্ওোস ং
(ওোই-ফাইিহ) স্যসবধা
ইিারজনর্ স্যসবধা

(৩)
ওজেব িাইজর্
আপজিাজডর িাধ্যজি
িসনর্জর প্রদশটন/ সিসিি

৩ জ াম্পাসনর ি ি িট িটার েন্য দািসর সনেস্ব িািািাজির িংরক্ষণ
ই-জিইি অুাজেি প্রদান এবং ব্যবস্থাপনা
ব্যবস্থাপনা
৪ ইজিক্ট্রসন অুাজর্জন্ডন্স সিজষ্টি
িট িটা ও িটচারীজদর
দািসর ও ব্যসিগি
েরুরী িথ্য ব্যবস্থাপনা
৫ অসডও / সর্সডও নফাজরন্স সিজষ্টি
জনর্ওেটাস ং
৬ জ াম্পাসনর সবদ্যুৎ জ জন্দ্র আইসপ িাসর্টজিন্স
ইিারজনর্ িংজ াগ ও
সিজষ্টি
জিইজিন্যান্স
৭
জপটাজরর্ অসফজি সিসি ুাজিরা িসনর্সরং স্যসবধা দািসর ইজিইি
৮
সম্পউর্ার হাড টওেুার, িফর্ওেুার, সপ্রিারিহ
প্রজোেনীে ব্যবস্থা
সবসর্ন্ন সডর্াইি এর োবি শুটিং
িহণপূব ট
৯ PMS িংক্রান্ত িহােিা ও িিন্বে
PMS সনজদ টসশ া

প্রজোেনীে াগেপত্র
এবং প্রাসি স্থান
(৪)
জ াম্পানীর িংসিষ্ট দির

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
প্রজোেন অনুিাজর

জ াম্পানীর িংসিষ্ট
সবদ্যুৎ জ ন্দ্র
জ াম্পানীর িংসিষ্ট
সবদ্যুৎ জ ন্দ্র
দািসর

প্রজ ােু নে

প্রজোেন অনুিাজর

প্রজ ােু নে
প্রজ ােু নে

(৭)
ব্যবস্থাপ (আইসিটি/এিআইএি)
জফানঃ ০১৭৫৫৬৩০০০৪
sadeque.mohammad@nwpgcl.gov.bd

দািসর
প্রজোেন অনুিাজর

দািসর

প্রজ ােু নে

িাব টক্ষসন

দািসর

প্রজ ােু নে

িাব টক্ষসন

দািসর

প্রজ ােু নে
প্রজ ােু নে

প্রজোেন অনুিাজর
প্রজোেন অনুিাজর

প্রজ ােু নে

PMS সনজদ টসশ া
অনু ােী

সনধ টাসরি PMS ফরি

দাসেত্বপ্রাি িট িটা

নািঃ জিাঃ ওোসিউি বারী
িহ ারী জপ্রািািার (আইসিটি/এিআইএি)
জফানঃ ০১৭১৫৫৮৯২০৮
ই-জিইি: adnan@nwpgcl.gov.bd

প্রাসিষ্ঠাসন জিবা :
ক্র.
নং
(১)
১

জিবার নাি
(২)
জ াম্পাসনর সনেস্ব ওজেবিাইজর্
দািসর সবসর্ন্ন িথ্য পসরজবশন

জিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
ওজেব িাইজর্ আপজিাজডর
িাধ্যজি

প্রজোেনীে াগেপত্র
এবং প্রাসি স্থান
(৪)
জ াম্পাসনর িংসিস্টদির

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
প্রজোেন অনুিাজর

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
নািঃ রাইোন ইউস্যফ
িহ ারী জপ্রািািার (আইসিটি/এিআইএি)
জফানঃ ০১৭০৮১৫২২৯৯
ই-জিইি: raiyan@nwpgcl.gov.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
িানবিম্পদ সবর্াগ
অর্ুন্তরীণ জিবা:
ক্র.
নং
(১)
১

জিবার নাি
(২)
) চাকুরী সনসিি রণ
ি) চুসি নবােন

জিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
সবসধ জিািাজব

২

চাকুরী হজি অব্যাহসি প্রদান

সবসধ জিািাজব

৩

চাকুরী হজি অব্যাহসি/অবিরেসনি
আনুজিাসষ পসরজশাজধর িঞ্জুরাজদশ

সবসধ জিািাজব

৪

ছুটিিঞ্জুর (ি ি ছুটি)

সবসধ জিািাজব

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
১. পারফরম্যান্স এপ্রাইোি
২. পুসিশ জর্সরসফজ শন
সরজপার্ ট (প্রজ ােু জক্ষজত্র)
৩. মুসিজ াদ্ধা িন্ত্রণািে
র্তট িনদ াচাই (প্রজ ােু
জক্ষজত্র)
) আজবদন
ি) জনাটিশ সপসরেড/জনাটিশ
জপ
গ) িংসিষ্ট দিজরর না-দাবী
পত্র

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
) ০৫ িট সদবি
ি) ১৫ িট সদবি

প্রজ ােু নে

০৭ িট সদবি

) আজবদন
ি) ছসব(দ্যই সপ)
গ) Last Payment
Certificate
ঘ) সনধ টাসরি ফরজি সিোজরন্স
ট
িাটিসফজ
র্
ঙ) িংসিষ্ট দিজরর না-দাবী
পত্র
) সনধ টাসরি ফরজি আজবদন
ি) ভ্রিন বাজের্ (প্রজ ােু
জক্ষজত্র)
গ) ভ্রিনসূচী (প্রজ ােু জক্ষজত্র)
ঘ) আিন্ত্রনপত্র (প্রজ ােু
জক্ষজত্র)
ঙ) সচস ৎিাপত্র(প্রজ ােু
জক্ষজত্র)

প্রজ ােু নে

র্া র্ াগে
পত্রাসদ প্রাসি
িাজপজক্ষ ১৫ িট
সদবি

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
নািঃ াউছার আহজিদ, উপ- ব্যবঃ
(িা.ি.-১)
জফানঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬০
ই-জিইিঃkausarahmedbd@yahoo.com
নািঃসিজিি আির্ীরা োন্নাি,
উপ- ব্যবঃ(িা.ি.-২)
জফানঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৯৩
ই-জিইিঃ alvira@nwpgcl.gov.bd

ব্যবস্থাপ (প্রশািন)
জফানঃ ০১৭৫৫৬৩০০৩৩
jabin@nwpgcl.gov.bd
জিাঃ জিজহদী হািান,িহ ারী ব্যবস্থাপ (িানবিম্পদ)
জফানঃ০১৭০৮১৫২৩১০
ই-জিইিঃ mahadi@nwpgcl.gov.bd

প্রজ ােু নে

০৫ িট সদবি

ব্যবস্থাপ (প্রশািন)
জফানঃ ০১৭৫৫৬৩০০৩৩
jabin@nwpgcl.gov.bd
নািঃ াউছার আহজিদ, উপ-ব্যবঃ
(িা.ি.-১)
জফানঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৬০
kausarahmedbd@yahoo.com

জিাঃ জিজহদী হািান,িহ ারী ব্যবস্থাপ (িানবিম্পদ)
জফানঃ০১৭০৮১৫২৩১০
ই-জিইিঃ mahadi@nwpgcl.gov.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
ক্র.
নং
(১)
৫

জিবার নাি
(২)
বাসষ ট জবিনবৃসদ্ধ

জিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
সবসধ জিািাজব

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
প্রজ ােু নে

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
সনধ টাসরি িাসরজির
০৩ িট সদবজির
িজধ্য

৬

ছুটি নগদােন

সবসধ জিািাজব

সনধ টাসরি ফরজি আজবদন

প্রজ ােু নে

০৩ া টসদবি

৭

আইসড াড ট প্রদান

আজবদন/প্রস্তাবপ্রাসি
িাজপজক্ষ

প্রজ ােু নে

০১ িাি (িরবরাহ
প্রাসিিাজপজক্ষ)

৮

ট
গাসড়রট্যাক্স, সফর্জনি িাটিসফজ
র্,
ইন্সযুজরন্স হািনাগাদ া টাবিী
িট িটা ও িটচারীজদর ৭০ ঘিা
প্রসশক্ষণ

িংসিষ্ট প্রসিষ্ঠান হজি
িংিহপূব ট
অন দ্য েব/ইন
হাউে/জিা াি/ফজরন
জেসনং

) সনধ টাসরি ফরজি আজবদন
ি) ছসব (এ সপ)
গ) োিীে পসরচে পজত্রর সপ
পূূযব ট বছজরর িংসিষ্ট িনদ
প্রজ ােু নে

িংসিষ্ট প্রসিষ্ঠান
র্তট সনধ টাসরি
প্রজ ােু নে

জিোদ উিীজণ টর
পূজব ট
বাৎিসর

১০

PMS িংক্রান্ত িহােিা ও িিন্বে

PMS সনজদ টসশ া

সনধ টাসরি PMS ফরি

প্রজ ােু নে

PMS সনজদ টসশ া
অনু ােী

১১

অর্ুন্তরীণ অসডর্ আপসিিমূহ সনষ্পসি
রা

সিসিি

অসডর্ সবর্াগ

প্রজ ােু নে

িংসিষ্ট দির হজি
েবাব প্রাসির পর
১৫(পজনর) া ট
সদবজির িজধ্য

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
ব্যবস্থাপ (প্রশািন)
জফানঃ ০১৭৫৫৬৩০০৩৩
jabin@nwpgcl.gov.bd
নািঃসিজিি আির্ীরা োন্নাি,
উপ- ব্যবঃ(িা.ি.-২)
জফানঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৯৩
জিাঃ জিজহদী হািান,িহ ারী ব্যবস্থাপ (িানবিম্পদ)
জফানঃ০১৭০৮১৫২৩১০
ই-জিইিঃ mahadi@nwpgcl.gov.bd
জিাঃ জিজহদী হািান,িহ ারী ব্যবস্থাপ (িানবিম্পদ)
জফানঃ০১৭০৮১৫২৩১০
ই-জিইিঃ mahadi@nwpgcl.gov.bd
নািঃ েনাব জদওোন সিোনুর হিান, উপ-ব্যবঃ-(িঃ াঃ)
জফানঃ ০১৬৭৬৩২২৬০৯
ই-জিইিঃdewanmizan@nwpgcl.org.bd

নািঃ েনাব াইয়ুি উসিন আহজিদ,
উপ-ব্যবঃ-(প্রসশক্ষণ)
জফানঃ ০১৭১৬৯১৯০০০
ই-জিইিtquayum@nwpgcl.org.bd
এ.জে.এি জিাস্তাসফজুর রহিান
িহঃব্যবঃ-(সপএিএি)
জফানঃ ০১৭৮১৮২৩৭৬২
Mostafizhr.nwpgcl@gmail.com
নািঃ েনাব জদওোন সিোনুর হিান, উপ-ব্যবঃ-(িঃ াঃ)
জফানঃ ০১৬৭৬৩২২৬০৯
ই-জিইিঃdewanmizan@nwpgcl.org.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
ক্র.
নং
(১)
১২

১৩

১৪

জিবার নাি
(২)
জপটাজরর্ অসফজির িটচারীজদর
জবিন সবি প্রিুেণ
িট িটা/ িটচারীজদর জগাষ্ঠীবীিা
দাবী (Claim)
সনস্পসি

িট িটাজদর জিসড ুাি সবি
প্রিুেণ

জিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
সবসধ জিািাজব

বীিা চুসি জিািাজব

সবসধ জিািাজব

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
হাসেরা সববরণী

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
প্রসিিাজির জশষ
া টসদবি

দাসেত্বপ্রাি িট িটা

) মৃত্যু িনদ
ি) চাকুরী িনদ
গ) বেি প্রিাজণর িনদ
ঘ) First
Information
Report (FIR)
ঙ) Post-mortem
Report
িাকুটিার জিািাজব

প্রজ ােু নে

০১ িাি

এ.জে.এি জিাস্তাসফজুর রহিান
িহঃব্যবঃ-(সপএিএি)
জফানঃ ০১৭৮১৮২৩৭৬২
Mostafizhr.nwpgcl@gmail.com

প্রজ ােু নে

০৫ িট সদবি

জিাঃ জিজহদী হািান,িহ ারী ব্যবস্থাপ (িানবিম্পদ)
জফানঃ০১৭০৮১৫২৩১০
ই-জিইিঃ mahadi@nwpgcl.gov.bd

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
িানবিম্পদ সবর্াগ

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

(৭)
ব্যবস্থাপ (প্রশািন)
জফানঃ ০১৭৫৫৬৩০০৩৩
jabin@nwpgcl.gov.bd

প্রাসিষ্ঠাসন জিবা :
ক্র.
নং
(১)
1

জিবার নাি
(২)
িন্ত্রণািে, সবদ্যুৎ উন্নেন জবাড ট, অন্যান্য
প্রসিষ্ঠাজন াসচি িথ্য িরবরাহ

জিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
সিসিি/ই-জিইি

জিবা প্রদাজনর িিেিীিা
(৬)
টাসরি
সনধ
িিজের িজধ্য

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
উপ-িহাব্যবস্থাপ
(িা.ি.)
জফানঃ ০১৭৫৫৬৩০০০৮
ব্যবস্থাপ (প্রশািন)
জফানঃ ০১৭৫৫৬৩০০৩৩

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
সহিাব ও অর্ ট সবর্াগ
অর্ুন্তরীণ জিবা :
ক্র.
নং
(১)
১

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
িন্ত্রাণািজে জ সপআই িথ্য জপ্ররণ (আসর্ ট )

(৩)
সিসিি

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং প্রাসি
স্থান
(৪)
ইউসনর্ দির হইজি প্রাি সহিাব ও
অর্ ট সবর্াগ

২

দত্রিাসি ও অধ ট-বাসষ ট সহিাব প্রণেণ ও অসডর্ সিটিজি
উপস্থাপন

হাড ট সপ ও পাওোর
পজেি

ইউসনর্ দির হইজি প্রাি সহিাব ও
সহিাব সবর্াগ

পরবিী িাজির ১২
া টসদবজির িজধ্য

৩

বাসষ ট সহিাব প্রণেন (িিড়া) ও বসহঃ সনরীজক্ষর সন র্ দাসিি

৪

জপটাজরর্ দিজরর িট িটা/ িটচারীজদর জবিন সবি, জবানাি,
ছুটি সবসক্র িহ ি ি Establishment Bill
পসরজশাজধর ব্যবস্থা রণ
জপটাজরর্ দিজরর Third Party সবি পসরজশাজধর
ব্যবস্থা রণ

হাড ট সপ ও
িফর্ সপ দাসিি
ব্যাং এডর্াইি ও
জচ

ইউসনর্ দির হইজি প্রাি সহিাব ও
সহিাব সবর্াগ
অনুজিাসদি সবি , প্রশািসন আজদশ
ও জপ-¯সূিপ ইিুাসদ, প্রাসিস্থান...

জচ /জপ-অড টার

িংসিষ্ট সবি ও জ াম্পানীর DoFP
অনু ােী অনুজিাসদি সবি, চািান,
R&I ইিুাসদ, প্রাসিস্থানঃ সহিাব
সবর্াগ
পসরজশাসধি সবি,
প্রাসিস্থানঃ সহিাব সবর্াগ

পরবিী িাজির ৩০
া টসদবজির িজধ্য
জশষ া টসদবি
জর্জ ৩
া টসদবজির িজধ্য
৩ সদন

৫

৬
৭

Establishment bill I Third party সবি
হইজি িটনকৃি র্ুার্ ও ট্যাস্ক ির ারী জ াষাগাজর পসরজশাজধর
ব্যবস্থা রন
রােস্ব ও প্র ল্প দির িমূজহর ক্রে িংক্রান্ত নসর্জি িিািি
প্রদান এবং অন্যান্য প্রশািসন সবষে িংক্রান্ত সবষজে িিািি
প্রদান

চািান
সিসিির্াজব

ত্রিদিংক্রান্ত প্রজোেনীে াগেপত্র,
প্রাসিস্থানঃ সহিাব সবর্াগ

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
র্ািিজে

সনধ টাসরি িিজে
০২ সদন

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
আবদ্যোহ আি িামুন
উপ-ব্যবস্থাপ (সহিাব)
জফানঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৯১
ইজিইিঃmamun.@n
wpgcl.org.bd
িহা-ব্যবস্থাপ (সহ ও অ)
জফানঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৯
ইজিইিঃmasud@.or
g.bd
উপ-িহাব্যবস্থাপ (সহিাব)
জফানঃ০১৭৩০০৬৬৯৯৩
ইজিইিঃhasina@nw
pgcl.org.bd

িহ-ব্যবস্থাপ (সহিাব)
জফানঃ ০১৭৭৭৭৩৬৪৭৭
ই-জিইিঃ
উপ-িহাব্যবস্থাপ (সহিাব)
জফানঃ০১৭৩০০৬৬৯৯৩
ইজিইিঃhasina@nw
pgcl.org.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
ক্র.
নং
৮

৯

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি

জ াম্পাসনর আে র সরর্ান ট িংক্রান্ত া টক্রি ও র্ািিজে
দাসিি রা।

সনধ টাসরি ফরজি

জপটাজরর্ অসফজির বাজের্ প্রণেন।

১০

জ াম্পাসন জবাজড ট বাসষ ট সহিাব উপস্থাপন।

১১
১২

সবসডং ডকুজিি মূল্যােন ও চুসি দসিজির উপর িিািি
প্রদান।
সিসপএফ সহিাব প্রনেন ও এ িংক্রান্ত িথ্য প্রদান

১৩

PMS িংক্রান্ত িহােিা ও িিন্বে

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং প্রাসি
স্থান
বাসষ ট সনরীসক্ষি সহিাব, প্রাসিস্থানঃ
অর্ ট সবর্াগ

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি

জিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
সনধ টাসরি িিজে

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
এি.এ ফারহান
উপ-ব্যবস্থাপ (সহিাব)
জফানঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৬
ইজিইিঃfarhanbd88
@gmail.com

হাড ট সপ ও
িফর্ সপ

আে-ব্যজের িথ্য
প্রাসিস্থানঃ অর্ ট সবর্াগ

জফরু টোরী (প্রসি
বৎির)

িহা-ব্যবস্থাপ (সহ ও অ)
জফানঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৯
ই-জিইিঃ
masud@.org.bd
এি.এ ফারহান
উপ-ব্যবস্থাপ (সহিাব)
জফানঃ০১৭৭৭৭৩৬৪৬৬
ইজিইিঃfarhanbd88
@gmail.com

হাড ট সপ ও পাওোর
পজেি উপস্থাপন
নসর্জি সিসিির্াজব

বাসষ ট সনরীসক্ষি সহিাব, প্রাসিস্থানঃ
সহিাব সবর্াগ
িিড়া চুসি দসিি,
প্রাসিস্থানঃ অর্ ট সবর্াগ
জবিন হইজি িটন িংক্রান্ত
িথ্য
প্রাসিস্থানঃ সহিাব সবর্াগ

বাসষ ট সহিাব
দাসিজির পর
২ সদজনর িজধ্য

িহা-ব্যবস্থাপ (সহ ও অ)
জফানঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৯
ই-জিইিঃ
masud@.org.bd
িহ-ব্যবস্থাপ (সহিাব)
জফানঃ ০১৭৭৮৯৮৮৮৬৩
ইজিইিঃfarjanapink
y@gmail.com
আবদ্যোহ আি িামুন
উপ-ব্যবস্থাপ (সহিাব)
জফানঃ
ইজিইিঃmamun.@n
wpgcl.org.bd

হাড ট সপ ও
িফর্ সপ

PMS সনজদ টসশ া

সনধ টাসরি PMS ফরি

৩০ জশ জুিাই (প্রসি
বৎির)

প্রজ ােু নে

PMS সনজদ টসশ া
অনু ােী

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড
সহিাব ও অর্ ট সবর্াগ
প্রাসিষ্ঠাসন জিবা :
ক্র.
নং
(১)
১

জিবার নাি
(২)
িন্ত্রণািে, সবদ্যুৎ উন্নেন জবাড ট, অন্যান্য
প্রসিষ্ঠাজন াসচি িথ্য িরবরাহ

জিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
সিসিি/ই-জিইি

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
সহিাব ও অর্ ট সবর্াগ

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর িিেিীিা
(৬)
সনধ টাসরি িিজের িজধ্য

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
িহা-ব্যবস্থাপ (সহ ও অ)
জফানঃ ০১৭৩০০৬৬৯৮৯
ই-জিইিঃ
masud@.org.bd

সিটিজেন চার্ টার
নর্ ট-ওজেস্ট পাওোর জেনাজরশন জ াম্পাসন সিসিজর্ড

অসডর্ সবর্াগ

অর্ুন্তরীণ জিবা:
(১)
১
২
৩

(২)
অর্ুন্তরীণ সনরীক্ষা া ট পসরচািনা রা
অর্ুন্তরীণ অসডর্ সরজপার্ ট অসডর্ সিটিজি উপস্থাপন
িন্ত্রণািজে িাসি প্রসিজবদন জপ্ররণ রা

(৩)
দিজর গিনপূব ট
সিসিি
সিসিি

(৪)
অসডর্ সবর্াগ
অসডর্ সবর্াগ
অসডর্ সবর্াগ

(৫)
প্রজ ােু নে
প্রজ ােু নে
প্রজ ােু নে

৪

ফাপাড র্তট উত্থাসপি অসডর্ আপসির েবাব
জপ্ররণ

সিসিি

অসডর্ সবর্াগ

প্রজ ােু নে

৫

অর্ুন্তরীণ অসডর্ আপসিিমূহ সনষ্পসি রা

সিসিি

অসডর্ সবর্াগ

প্রজ ােু নে

৬

িন্ত্রণািে র্তট প্রবসিটি অসডর্
িফর্ওেুাজর অসডর্ ডার্া এসর রা

অনিাইন এসর

অসডর্ সবর্াগ

প্রজ ােু নে

(৬)
অসডর্ প্ল্ান অনু ােী
অসডর্প্ল্ান অনু ােী
প্রসি িাজির ৫(পাঁচ) িাসরজির
িজধ্য
িংসিষ্ট দির হজি েবাব
প্রাসির পর ৭(িাি) া ট
সদবজির িজধ্য
িংসিষ্ট দির হজি েবাব
প্রাসির পর ১৫(পজনর) া ট
সদবজির িজধ্য

প্রসি িাজির ৫(পাঁচ)
িাসরজির িজধ্য

(৭)

উপ-িহাব্যবস্থাপ (অসডর্)
জফানঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯০
habib@nwpgcl.org.bd
gybZvwmi Avn‡g`

উপ-ব্যবস্থাপ (অসডর্)
জফানঃ ০১৭২০২২১৫১৬
ই-জিইিঃ
Muntasir15du@gmai
l.com

প্রাসিষ্ঠাসন জিবা :
ক্র.
নং
(১)
১

জিবার নাি

জিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
িন্ত্রণািে, সবদ্যুৎ উন্নেন জবাড ট, অন্যান্য
প্রসিষ্ঠাজন াসচি িথ্য িরবরাহ

(৩)
সিসিি/ই-জিইি

প্রজোেনীে াগেপত্র এবং
প্রাসি স্থান
(৪)
িানবিম্পদ সবর্াগ

জিবার মূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(৫)
প্রজ ােু নে

জিবা প্রদাজনর িিেিীিা
(৬)
সনধ টাসরি িিজের িজধ্য

দাসেত্বপ্রাি িট িটা
(৭)
উপ-িহাব্যবস্থাপ (অসডর্
জফানঃ ০১৭৩০০৬৬৯৯০
habib@nwpgcl.org.bd

