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সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

েব বশেষ হালনাগাদ: ২০ জুন, ২০২২ তি.  

১.  তিেন ও তিেনঃ  

সেেনঃ আদ্লাস ত শেে, যশে পতিশবে। 

তিেনঃ উদ্ভাবনী ও পতিশবেবান্ধব প্রযুতিি িাধ্যশি সদশেি বৃহত্তি এবং তনি বিশযাগ্য তবদ্যুৎ উৎপাদন স াম্পাতনশি পতিণি হশে েব বোধািশণি জন্য তবদ্যুশিি ব্যবস্থা  িা। 

২. প্রতিশ্রুি সেবােমূহ 

২.১) নাগতি  সেবাঃ 

ক্রঃ 

নং 

সেবাি নাি শিিা প্রোন পদ্ধসত প্রদ্য়ােনীয়  াগেপত্র 

এিাং প্রাসিস্থান  

সেবামূল্য এবং 

পতিশোধ পদ্ধতি 

 

সেবা প্রদাশনি েিেেীিা দাতেত্ব প্রাপ্ত  ি ব িবা (নাি, পদতব, 

স ান নম্বি ও ই-শিইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. স্থানীে ও আন্তজবাতি  দিপত্র আহবান ও দিপত্র 

তবক্রে 

ই-সেসপ (স্বয়াংসিয়)/ 

োিসর  পত্র/ ই-

শিইল 

েরপত্র েসলল/সিজ্ঞসি 

অনুিাদ্র 

 

প্রাতপ্তস্থানঃ  ইতজতপ তেশেি 

(eprocure.gov.bd), 
তেতপতজতেতবএল  শপ বাশিট 

অত ে এবং োইট অত ে 

েরপত্র সিজ্ঞসি 

অনুিাদ্র 

দিপশত্র বতণ বি েিব সিািাশব   মুহাম্মে িাইফুর রহিান 

িত্ত্বাবধাে  প্রশ ৌেলী 

(প্রত উিশিন্ট) 

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৮৭৬৭৮৬৫১ 

ই-শিইলঃ 

saifur2407@gmail.com 

২. ভূতি অতধগ্রহশণি  শল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যতিশদি পুনব বােন 

েংক্রান্ত িথ্য প্রদান 

োিসর  পত্র/ ই-

শিইল 

ইসপ আইসড ও এনআইসড 

 াড ড নাং উদ্েখপূি ড  

সলসখত আদ্িেন 

 

প্রাতপ্তস্থানঃ ইএেটি তবিাগ, 

তেতপতজতেতবএল 

তবনামূশল্য ৭  ায বতদবে আরাফাত রহিান 

উপ-ব্যবস্থাপ  (ইএেটি) 

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৮৭৬৭৮৬৬৩ 

ই-শিইলঃ 

arafat.cpgcbl@gmail.com  

৩. তথ্য অসি ার আইন অনুযায়ী সনি ডাসরত িিদ্য়র 

িদ্ে তথ্য প্রোন সিষয়   ায ডািলী। 

োিসর  পত্র/ ই-

নসি/ ইদ্িইল 

তথ্য প্রাসির সনি ডাসরত 

ফরদ্ি আদ্িেন।  

(তথ্য অসি ার আইন 

২০০৯ অনুযায়ী)  

তথ্য অসি ার 

আইন ২০০৯ 

অনুযায়ী 

োসয়ত্বপ্রাি  ি ড তডা িরািসর তথ্য 

প্রোদ্নর শেদ্ত্র ২০  ি ডসেিি 

এিাং এ াসি  তথ্য প্রোন ইউসনে 

িা  র্তডপদ্ের িাংসিষ্টতা িা দ্ল 

শিাঃ রস বুল ইিলাি 

সনি ডাহী প্রদ্ ৌেলী (সডোইন-২) 

শিািাইলঃ +০১৭৮৭৬৭৮৬৭৮ 

ই-শিইলঃ 

rokibul3031@gmail.com 

http://www.cpgcbl.gov.bd/
mailto:arafat.cpgcbl@gmail.com
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২.২ প্রাতিষ্ঠাতন  সেবাঃ 

ক্রঃ 

নং 
সেবাি নাি শিিা প্রোন পদ্ধসত 

প্রদ্য়ােনীয়  াগেপত্র 

এিাং প্রাসিস্থান  

সেবামূল্য এবং 

পতিশোধ পদ্ধতি 

 

সেবা প্রদাশনি েিেেীিা 
দাতেত্ব প্রাপ্ত  ি ব িবা (নাি, পদতব, 

স ান নম্বি ও ই-শিইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
সিদ্যুৎ সিোগ  র্তড  চাসহত তথ্য িরিরাহ/ প্রসতদ্িেন 

শপ্ররণ। 

যিাযি  র্তডপদ্ের 

অনুদ্িােনিদ্ি 

োিসর  শযাগাদ্যাগ, 

ই-নসি, ই-শিইদ্লর 

িােদ্ি 

সিদ্যুৎ সিোদ্গর সনদ্ে ডেনা 

পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

তেতপতজতেতবএল 

 শপ বাশিট অত ে 

তবনামূশল্য 

সনি ডাসরত িিয়িীিা অনুযায়ী/ 

সিদ্যুৎ সিোদ্গর সনদ্ে ডেনা 

অনুযায়ী 

শিাঃ সিোনুর রহিান 

স াম্পাতন েতিব 

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৫৫৫৭৬২২২ 

ই-শিইলঃ 

mizan064@gmail.com 

২ 
পসর ল্পনা  সিেন  র্তড  চাসহত তথ্য িরিরাহ/ 

প্রসতদ্িেন শপ্ররণ। 

যিাযি  র্তডপদ্ের 

অনুদ্িােনিদ্ি 

োিসর  শযাগাদ্যাগ, 

ই-নসি, ই-শিইদ্লর 

িােদ্ি   

িথ্য/প্রতিশবদন সিশে পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

তেতপতজতেতবএল 

 শপ বাশিট অত ে 

তবনামূশল্য 

সনি ডাসরত িিয়িীিা অনুযায়ী/ 

িাংসিষ্ট েিদ্রর সনদ্ে ডেনা 

অনুযায়ী 

শিাঃ সিোনুর রহিান 

স াম্পাতন েতিব 

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৫৫৫৭৬২২২ 

ই-শিইলঃ 

mizan064@gmail.com 

৩ 
অন্যান্য িন্ত্রণালয়/সিোগ  র্তড  চাসহত তথ্য িরিরাহ/ 

প্রসতদ্িেন শপ্ররণ। 

যিাযি  র্তডপদ্ের 

অনুদ্িােনিদ্ি 

োিসর  শযাগাদ্যাগ, 

ই-নসি, ই-শিইদ্লর 

িােদ্ি   

িথ্য/ প্রতিশবদন সিশে 

পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

তেতপতজতেতবএল, 

 শপ বাশিট অত ে 

তবনামূশল্য 

সনি ডাসরত িিয়িীিা অনুযায়ী/ 

িাংসিষ্ট েিদ্রর সনদ্ে ডেনা 

অনুযায়ী 

শিাঃ সিোনুর রহিান 

স াম্পাতন েতিব 

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৫৫৫৭৬২২২ 
ই-শিইলঃ 

mizan064@gmail.com 

৪ দািা েংস্থাে (JICA) িথ্য েিবিাহ 
োিসর  পত্র/ ই-

শিইল 

িথ্য/প্রতিশবদন সিশে পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

তেতপতজতেতবএল 

 শপ বাশিট অত ে 

তবনামূশল্য 

সনি ডাসরত িিয়িীিা অনুযায়ী/ 

িাংসিষ্ট েিদ্রর সনদ্ে ডেনা 

অনুযায়ী 

শিাহাম্মে িসনরুজ্জািান 

িত্ত্বাবধাে  প্রশ ৌেলী (সডোইন)  

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৭৭৭৫৪৯৫১ 

ই-শিইলঃ 

monir.cuet98@gmail.com 

৫ িাদ্েে প্রণয়ন 
োিসর  পত্র/ ই-

শিইল 

সিসপসেসিসিএল 

প্রদ্য়ােনীয়  াগেপত্র 

িরিরাহ  দ্র। 

তবনামূশল্য ৩০  ায বতদবে  
শিাহাম্মে েসহে উেুা 

সনি ডাহী পসরচাল  (অি ড) 

প্রাতপ্তস্থানঃ 

তেতপতজতেতবএল 

ওশেবোইট 

(cpgcbl.gov.bd) 
এবং ফ্রন্ট সেস্ক,  

তেতপতজতেতবএল 

 শপ বাশিট অত ে 

 

৩০  ায ডসেিি (তথ্য অসি ার 

আইন ২০০৯ অনুযায়ী)   

mailto:mizan064@gmail.com
mailto:mizan064@gmail.com
mailto:mizan064@gmail.com
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প্রাসিস্থানঃ 

তেতপতজতেতবএল 

 শপ বাশিট অত ে 

শেসলদ্ফানঃ +৮৮ ০২ 

২২২২২৮২৫১ 

ই-শিইলঃ 

shahid_apscl@yahoo.com 

 

২.৩ অিুন্তিীণ সেবাঃ 

ক্রঃ 

নং 

সেবাি নাি শিিা প্রোন পদ্ধসত প্রদ্য়ােনীয়  াগেপত্র 

এিাং প্রাসিস্থান  

সেবামূল্য এবং 

পতিশোধ পদ্ধতি 

 

সেবা প্রদাশনি েিেেীিা দাতেত্ব প্রাপ্ত  ি ব িবা (নাি, পদতব, 

স ান নম্বি ও ই-শিইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সিসপসেসিসিএল এর  ি ড তডা/  ি ডচারীদ্ের সিসপএফ 

হদ্ত ঋণ গ্রহদ্ণ অসগ্রি িঞ্জুসর 

োিসর  পত্র/ ই-

শিইল 

িাো  াগদ্ে প্রািীর 

আদ্িেন  

 

 

তবনামূশল্য ১৪  ায ডসেিি শিাহাম্মে ফেলুল  সরি 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (তহোব/অর্ ব)  

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৩ 

ই-শিইলঃ 

fk_soyfal@yahoo.com 

২ সিসপসেসিসিএল এর  ি ড তডা/  ি ডচারীদ্ের চা সর হদ্ত 

অিির/অব্যাহসত গ্রহণ াদ্ল প্রাপ্য সুসিিাসে প্রোদ্নর 

প্রোিসন  আদ্েে োসর ও সুসিিাসে প্রোন 

েিরাদ্েে োসর এিাং  

িাংসিষ্ট ব্যসিদ্  পত্র 

িারফত/ ই-শিইদ্ল 

অিসহত রণ 

সনি ডাসরত ফরি পূরণ 

িাদ্পদ্ে  ছাড়পত্র  

 প্রাসিস্থানঃ এইিআিএি/ 

এেতিন তবিাগ, 

তেতপতজতেতবএল। 

তবনামূশল্য ৩৭  ায ডসেিি শিাহাম্মে িসতউর রহিান 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (এইিআিএি) 

(িাঃপ্রাঃ) 

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৪ 

ই-শিইলঃ 

cpgcblhr@gmail.com 
ও 

শিাহাম্মে ফেলুল  সরি 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (তহোব/অর্ ব)  

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৩ 

ই-শিইলঃ 

fk_soyfal@yahoo.com 

৩. সিসপসেসিসিএল এর  ি ড তডা/  ি ডচারীদ্ের অসেডত ছুটি ছুটির সহিািিহ 

আদ্িেন প্রাসির পর 

 র্তডপদ্ের 

অনুদ্িােনিদ্ি শিিা 

প্রতুােীদ্  পত্র 

িারফত/ই-শিইল/ 

ই-নসির িােদ্ি 

োসনদ্য় শেয়া হয়। 

( ) িাো  াগদ্ে 

আদ্িেন। 

(খ) সিসপসেসিসিএল এর 

এইচআরএি/ এডসিন 

েির  র্তড  প্রেত্ত 

সনি ডাসরত ফরদ্ি ছুটির 

সহিাি। 

সিনামূদ্ে ৭  ায ডসেিি  শিাহাম্মে িসতউর রহিান 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (এইিআিএি) 

(িাঃপ্রাঃ) 

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৪ 

ই-শিইলঃ 

cpgcblhr@gmail.com 

mailto:cpgcblhr@gmail.com
mailto:cpgcblhr@gmail.com
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প্রসিস্থানঃ এইিআিএি/ 

এেতিন তবিাগ, 

তেতপতজতেতবএল। 

৪. সিসপসেসিসিএল এর  ি ড তডা/  ি ডচারীদ্ের শিসড ুাল 

ছুটি 

ছুটির সহিািিহ 

আদ্িেন প্রাসির পর 

 র্তডপদ্ের 

অনুদ্িােনিদ্ি শিিা 

প্রতুােীদ্  পত্র 

িারফত/ই-শিইল/ 

ই-নসির িােদ্ি 

োসনদ্য় শেয়া হয়। 

( ) িাো  াগদ্ে 

আদ্িেন। 

(খ) সিসপসেসিসিএল এর 

এইচআরএি/ এডসিন 

েির  র্তড  প্রেত্ত 

সনি ডাসরত ফরদ্ি ছুটির 

সহিাি। 

প্রসিস্থানঃ এইিআিএি/ 

এেতিন তবিাগ, 

তেতপতজতেতবএল। 

সিনামূদ্ে ৭  ায ডসেিি শিাহাম্মে িসতউর রহিান 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (এইিআিএি) 

(িাঃপ্রাঃ) 

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৪ 

ই-শিইলঃ 

cpgcblhr@gmail.com 

৫. োসখলকৃত সিলিমূদ্হর প্রা -সনরীো প্রা সনরীো শেদ্ষ 

সনরীসেত সিল 

সনি ডাহী পসরচাল  

অি ড িরাির শপে 

 রা হয়। 

দাতিকৃি তবল ও েংতিষ্ট 

দতললাতদ 

প্রসিস্থানঃ 

সনরীো সিোগ, 

তেতপতজতেতবএল। 

সিনামূদ্ে ১৫  ায ডসেিি সনতীে চন্দ্র েত্ত 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (সনরীো)  

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬২ 

ই-শিইলঃ 

datta_nit@yahoo.com  

৬. অসফি স্থাপনার অেুন্তদ্র আিিািপত্র িরিরাহ ও 

তেিাংসিষ্ট  াে 

প্রতুােী  ি ড তডার 

আশবদন প্রাতপ্ত 

োশপশক্ষ সেবা প্রদান 

 িা হে।  

 

আিিািপত্র িরিরাদ্হর 

চাসহো পত্র 

প্রসিস্থানঃ 

তেতিল োিা,  

সিসপসেসিসিএল 

তবনামূশল্য ৪৫  ায বতদবে  আর.এি.এি. তানসছবুল হািান 

উপসিোগীয় প্রদ্ ৌেলী (স্থাপতু) 

শিািাইলঃ +৮৮০ ১৭৮৭৬৭৮৬৮৩ 

ই-শিইলঃ 

thansibulhasan@yahoo.c
om 

৭. অেুন্তরীণ ও বিদ্েসে  প্রসেেণ, ওয়া ডেপ, শিসিনাদ্র 

িদ্নানয়ন প্রোন  

োিসর  পত্র/ ই-

শিইল 

িথ্য/ িশনানেন সিশে পত্র   

প্রাসিস্থানঃ  

এইচআরএি/ এডসিন 

সিোগ, তেতপতজতেতবএল 

 শপ বাশিট অত ে 

তবনামূশল্য ১৫  ায ডসেিি শিাহাম্মে িসতউর রহিান 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (এইিআিএি) 

(িাঃপ্রাঃ) 

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৪ 

ই-শিইলঃ 

cpgcblhr@gmail.com 

৮. িন্ত্রণালয়/ অন্যান্য প্রসতষ্ঠান  র্তড  আদ্য়াসেত অনুষ্ঠাদ্ন 

 ি ড তডাদ্ের নাদ্ির তাসল া শপ্ররণ 

োিসর  পত্র/ ই-

শিইল 

িথ্য/ িশনানেন সিশে পত্র   

প্রাসিস্থানঃ  

 এইচআরএি/ এডসিন 

সিোগ, তেতপতজতেতবএল 

 শপ বাশিট অত ে 

তবনামূশল্য  ১৫  ায ডসেিি শিাহাম্মে িসতউর রহিান 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (এইিআিএি) 

(িাঃপ্রাঃ) 

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৪ 

ই-শিইলঃ 

cpgcblhr@gmail.com 

mailto:cpgcblhr@gmail.com
mailto:cpgcblhr@gmail.com
mailto:cpgcblhr@gmail.com
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৩) আওতািীন েির/িাংস্থা/অন্যান্য প্রসতষ্ঠানিমূদ্হর সিটিদ্েনি চাে ডার সলাং  আ াদ্র যুি  রদ্ত হদ্িঃ প্রদ্যােু নয়।  

৪) আপনার (শিিা গ্রহীতার)  াদ্ছ আিাদ্ের (শিিা প্রোন ারীর) প্রতুাো  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯. সিসেন্ন শেেনাসর/িদ্নাহারী দ্রব্যাসে িরিরাহ চাসহোপদ্ত্রর 

শপ্রসেদ্ত িালািাল 

শোদ্র িজুত িা া 

িাদ্পদ্ে িরিরাহ 

 রা হয়। 

প্রতুােী  ি ড তডার সিল, 

স্বােরিহ চাসহোপত্র।  

প্রসিস্থানঃ  

এইিআিএি/ এেতিন 

তবিাগ, তেতপতজতেতবএল।   

তবনামূশল্য ৩  ায ডসেিি  শেখ িাজ্জাদ্যর রহিান  

উপ-ব্যিস্থাপ  

(এইিআিএি/এেতিন)  

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৮৭ ৬৭৮ 

৬৮৬ 

ই-শিইলঃ 

cpgcblhr@gmail.com 

১০.  সম্পউোর ও আইসিটি িািগ্রী িরিরাহ  চাসহোপদ্ত্রর 

শপ্রসেদ্ত িালািাল 

শোদ্র িজুত িা া 

িাদ্পদ্ে িরিরাহ 

 রা হয়। 

প্রতুােী  ি ড তডার সিল, 

স্বােরিহ চাসহোপত্র 

প্রসিস্থানঃ  

এইিআিএি/ এেতিন 

তবিাগ, তেতপতজতেতবএল।    

তবনামূশল্য ৩  ায ডসেিি  শিাঃ িসফউোহ ির ার িবুে 

িহ ারী শপ্রাগ্রািার 

 সিসপসেসিসিএল 

সিাবাইলঃ +৮৮ ০১৭৮৭ ৬৭৮ 

৬৫৯ 

ই-শিইলঃ 

safisabuj10@gmail.com 

িসি   প্রসতশ্রুত/ াসিত শিিা প্রাসির লদ্েু  রণীয় 

১ স্বয়াংিম্পূণ ড আদ্িেন েিা প্রোন 

২ যিাযি প্রসিয়ায় প্রদ্য়ােনীয় সফি পসরদ্োি 

৩ প্রদ্যােু শেদ্ত্র শিািাইল শিদ্িে/ ইদ্িইদ্লর সনদ্ে ডেনা অনুিরণ  রা   

৪ িাোদ্তর েন্য সনি ডাসরত িিদ্য়র পূদ্ি ডই উপসস্থসত সনসিত রণ 

৫ প্রসতটি শিিা িম্পদ্ ড যিাযি িারণা লাদ্ের েন্য িদ্চষ্ট িা া  

৬ সিদ্যুৎ ব্যিহাদ্র িাশ্রয়ী শহান, িমৃদ্ধ শেে গঠদ্ন অাংে সনন 

mailto:cpgcblhr@gmail.com
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৫) অসেদ্যাগ প্রসত ার ব্যিস্থাপনা (GRS) 

 

শিিা প্রাসিদ্ত অিন্তুষ্ট হদ্ল োসয়ত্বপ্রাি  ি ড তডার িদ্ে শযাগাদ্যাগ  রুন। তার  াছ শিদ্  িিািান পাওয়া না শগদ্ল সনদ্নাি পদ্ধসতদ্ত শযাগাদ্যাগ  দ্র আপনার িিস্যা অিসহত  রুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

িি নাং  খন শযাগাদ্যাগ  রদ্িন  ার িদ্ে শযাগাদ্যাগ  রদ্িন শযাগাদ্যাদ্গর ঠি ানা সনষ্পসত্তর িিয়িীিা 

১ 
োসয়ত্বপ্রাি  ি ড তডা িিািান সেদ্ত 

না পারদ্ল 

অসেদ্যাগ সনষ্পসত্ত  ি ড তডা (অসন ) 

 

আবুল  ালাি আজাদ,  

তনব বাহী পতিিাল  (তপএন্ডতে)(অতিতিি দাতেত্ব)  

শেসলদ্ফানঃ +৮৮ ০২ ৫৫১৩৮৬৪৩ 

ই-শিইল:   edpnd@cpgcbl.gov.bd  

ওদ্য়িিাইে: www.cpgcbl.gov.bd  

৩০  ি ডসেিি 

২ 
অসেদ্যাগ সনষ্পসত্ত  ি ড তডা সনসে ডষ্ট 

িিদ্য় িিািান সেদ্ত না পারদ্ল 
আসপল  ি ড তডা 

িাহমুদ্যল  িীর মুরাে  

যুগ্মিসচি 

িিন্বয়, সিদ্যুৎ সিোগ 

শেসলদ্ফানঃ +৮৮ ০২ ৪৭১২০০২৮ 

ই-শিইল:  jscoord@pd.gov.bd  

ওদ্য়িিাইে:  powerdivision.portal.gov.bd 

২০  ি ডসেিি   

৩ 
আসপল  ি ড তডা সনসে ডষ্ট িিদ্য় 

িিািান সেদ্ত না পারদ্ল 
িসন্ত্রপসরষে সিোদ্গর অসেদ্যাগ ব্যিস্থাপনা শিল 

ইদ্িইলঃ grs_sec@cabinet.gov.bd 

ওদ্য়িিাইে: www.grs.gov.bd 
৬০  ি ডসেিি 

http://www.cpgcbl.gov.bd/
http://www.grs.gov.bd/

