ইলেক্ট্রিক্ট্রিটি জেনালেশন জ াম্পানী অব বাাংোলেশ ক্ট্রেিঃ
(বাাংোলেশ ক্ট্রবদ্যুৎ উন্নয়ন জবালডেে এ টি প্রক্ট্রিষ্ঠান)
www.egcb.com.bd
জিবা প্রোন প্রক্ট্রিশ্রুক্ট্রি (Citizen’s Charter)
১। ক্ট্রিশন ও ক্ট্রিশন
ক্ট্রিশনিঃ োিীয় উন্নয়লন িানিম্মি ক্ট্রবদ্যুৎ উৎপােন।
ক্ট্রিশনিঃ জিাক্তালেে িন্তুক্ট্রি অেেলনে েলযু পক্ট্রেলবশ বান্ধব, েয, িাশ্রয়ী, ক্ট্রনিেেল াগ্য এবাং বাক্ট্রিক্ট্রেু উপালয় ক্ট্রবদ্যুৎ উৎপােন ো।
২। প্রক্ট্রিশ্রুক্ট্রি জিবািমূহ
২.১। নাগক্ট্রে জিবা
( ) জ াম্পানী িক্ট্রিলবে ক্ট্রবিাগ
ক্রিঃ
নাং
(১)
১
২

জিবাে নাি
(২)
জশয়াে িাংক্রান্ত িথ্য/লিবা
জ াম্পানী জবাড ে িাংক্রান্ত িথ্য/লিবা

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
(৩)
ক্ট্রেক্ট্রিি আলবেন
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প্রলয়ােনীয় াগেপত্র
এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
জ াম্পানী িক্ট্রিলবে েিে,
লপোলেট
অক্ট্র ি,
ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ।

জিবামূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ ােী নেরুে ইিোি
পেক্ট্রবিঃ জ াম্পানী িক্ট্রিব
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৮
ইলিইেিঃ kazi.nazrul@egcb.com.bd

২.২ োিক্ট্রে জিবা
( ) ক্ট্রপএন্ডক্ট্রড ক্ট্রবিাগ
ক্রিঃ
জিবাে নাি
নাং
(১)
(২)
১. জ াম্পানীে ক্ট্রবদ্যুৎ জ ন্দ্র িমূহ িম্পক্ট্র েি, উৎপােন
িম্পক্ট্র েি এবাং প্র লেে বাস্তবায়ন অগ্রগক্ট্রি িম্পক্ট্র েি
িথ্যাক্ট্রেিহ াবিীয় িথ্য িেবোহ (ক্ট্রবদ্যুৎ ক্ট্রবিাগ,
পাওয়াে জিে ও পক্ট্রে েনা ক্ট্রিশন)
২. স্বে ােীন, অন্তবিী ােীন ও েীর্ ে ােীন ক্ট্রবদ্যুৎ
উৎপােন পক্ট্রে েনা আপলডট েি
৩.
৪.
৫.
৬.

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

প্রল ােু নয়

১০ ক্ট্রেন

প্রল ােু নয়

১০ ক্ট্রেন

িাক্ট্রহো অনু ায়ী
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

১৫ ক্ট্রেন

িাক্ট্রহো অনু ায়ী

প্রল ােু নয়

১০ ক্ট্রেন

প্র লেে অগ্রগক্ট্রি িম্পক্ট্র েি িািাক্ট্রহ , পাক্ট্রয ,
িাক্ট্রি ও ত্রত্রিাক্ট্রি প্রক্ট্রিলবেন প্রিয়ন

িাক্ট্রহো অনু ায়ী

পক্ট্রে েনা ক্ট্রিশলনে ছ
জিািালব
িন্ত্রিােয় ও পক্ট্রে েনা
ক্ট্রিশন র্তে ক্ট্রনধ োক্ট্রেি
ছ জিািালব

প্রল ােু নয়

৩ ক্ট্রেন

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
প্রলয়ােন অনুিালে

োিক্ট্রে

প্রল ােু নয়

প্রলয়ােন অনুিালে

োিক্ট্রে

প্রল ােু নয়

প্রলয়ােন অনুিালে

ই-ক্ট্রেক্ট্রপ, ই- াইক্ট্রোং ক্ট্রিলেি িাংক্রান্ত াবিীয়
াক্ট্রেগেী িহায়িা
Official Website & Facebook Page এে নলটন্ট
আপলডট

িাক্ট্রহো অনু ায়ী

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ এে িক্ট্রবষ্যৎ ক্ট্রবদ্যুৎ উৎপােলনে
পক্ট্রে েনা প্রিয়ন
Departmental
Study/Pre-Feasibility
Study Report প্রস্তুি েি
PDPP ও DPP প্রিয়ন

ক্রিঃ
নাং
(১)
(২)
১. ক্ট্রিক্ট্রডও ন ালেন্স ক্ট্রিলেি

৩.

(৩)
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র
এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
ক্ট্রপএন্ডক্ট্রড শািা, লপোলেট
অক্ট্র ি, ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ
জ াম্পানীে
ক্ট্রনেস্ব
পক্ট্রে েনা ও িন্ত্রিােলয়ে
ক্ট্রনলেশেনা জিািালব
প্রল ােু নয়

(ি) আইক্ট্রিটি শািা
জিবাে নাি

২.

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
(৩)
প্রলয়ােনীয় ব্যবস্থা
গ্রহিপূব ে
ি টওয়ুাে
ওলয়বিাইট
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প্রলয়ােনীয় াগেপত্র
এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
োিক্ট্রে

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)

নািিঃ েনাব জিাহাম্মে নূলে আেি ক্ট্রিক্ট্রিক্ট্র
পেক্ট্রবিঃ ক্ট্রনব োহী প্রল ৌশেী (ক্ট্রপএন্ডক্ট্রড)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১১৭)
ইলিইেিঃ noore.alam@egcb.com.bd

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ জিাহাম্মে োলশদ্যজ্জািান িান
পেক্ট্রবিঃ ক্ট্রনব োহী প্রল ৌশেী (আইক্ট্রিটি)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬(এক্স-১১১৫)
ইলিইেিঃ rashed@egcb.com.bd

(গ) পক্ট্রেলবশ শািা
ক্রিঃ
জিবাে নাি
জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
নাং
(১)
(২)
(৩)
১. জ াম্পানীে লপোলেট েিলে োিক্ট্রে িালব গৃহীি
িাক্ট্রহো অনু ায়ী
প্র ে িমূলহে পক্ট্রেলবশ ক্ট্রবষয় ও ক্ট্রবদ্যুৎ জ ন্দ্র
িমূলহ পক্ট্রেলবশ ক্ট্রবষয় িথ্যাক্ট্রে িাংেযি ও িাক্ট্রহো
অনু ায়ী িন্ত্রনােলয় িথ্যাক্ট্রে জপ্রেি।
২. ক্ট্রবদ্যুৎ জ ন্দ্র িমূলহ পক্ট্রেলবশ ক্ট্রবষয় িথ্যাক্ট্রে জ িন; িাক্ট্রহো অনু ায়ী
ঠিন, িেে ও বায়বীয় ক্ট্রনিঃিেি স্বয়াংক্ট্রক্রয় িালব
িাংেযি।
৩. জ াম্পানীে লপোলেট েিলে গৃহীি নতুন প্র লেে ক্ট্রনয়ক্ট্রিি িাক্ট্রহো
পক্ট্রেলবশ ক্ট্রবষলয় িিািি ও িৎিাংক্ট্রশি োিক্ট্রে
অনু ায়ী
িহায়িা প্রোন (িক্ট্রহো অনু ায়ী)।
৪.

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং
প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ এে
লপোলেট েিলেে পক্ট্রেলবশ
শািা।

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ এে
লপোলেট েিলেে পক্ট্রেলবশ
শািা।
প্র লেে িাক্ট্রহো অনু ায়ী
িাংগ্রহ ো হলব, োিীয় ও
আন্তেোক্ট্রি পক্ট্রেিন্ডে
হলি।

প্রল ােু নয়

৩ ক্ট্রেন

প্রল ােু নয়

৭ ক্ট্রেন

িাক্ট্রহো অনু ায়ী

িন্ত্রনােলয়ে িাক্ট্রহো
অনু ায়ী োিীয় ও
আন্তেোক্ট্রি পক্ট্রেিন্ডে হলি
িথ্য িাংগ্রহ ো হলব ।

প্রল ােু নয়

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি

(২)

(৩)
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

Performance Security & Tender Security
জ েি

িাক্ট্রহো অনু ায়ী

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র
এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
অর্ ে ক্ট্রবিাগ, লপোলেট
শািা
অর্ ে ক্ট্রবিাগ, লপোলেট
শািা

িাক্ট্রহো অনু ায়ী

িাক্ট্রহো অনু ায়ী

িাংক্ট্রশি িন্ত্রনােয় হলি প্রাি ক্ট্রনলে েশনা জিািালব
ক্ট্রবষয় ক্ট্রিক্ট্রি
িে ালন্ড অাংশ গ্রহলিে িাধ্যলি
পক্ট্রেলবশ ক্ট্রবষয় িিািি প্রোন।

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ ড. ােী মুহম্মে হুিায়ুন বীে
পেক্ট্রবিঃ ব্যবস্থাপ (পক্ট্রেলবশ)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১১৩)
ইলিইেিঃ dr.kabir@egcb.com.bd

িাক্ট্রহো অনু ায়ী

(র্) অর্ ে ক্ট্রবিাগ
ক্রিঃ
নাং
(১)
১. িহক্ট্রবে স্থাপন
২.
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োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ েনাব জিািঃ জ েলেৌি ভূঞা
পেক্ট্রবিঃ উপ-িহাব্যবস্থাপ (অর্ ে)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১০৮)
ইলিইেিঃ
fardoush.bhuiyan@egcb.com.bd

(ঙ) ক্ট্রহিাব ক্ট্রবিাগ
ক্রিঃ
জিবাে নাি
নাং
(১)
(২)
১. র্তিীয় পয ক্ট্রবে পক্ট্রেলশাধ ( লপোলেট অক্ট্র ি)
২.

বাক্ট্রষ ে আক্ট্রর্ ে প্রক্ট্রিলবেন প্রস্তুি েি

৩.

ক্ট্রবে পক্ট্রেলশাধ

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
(৩)
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র
এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
ে
পাটি জর্ল ক্ট্রবে প্রাক্ট্রি
িালপলয

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
জিল ে িাধ্যলি

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
৩ (ক্ট্রিন)

জ াম্পাক্ট্রনে আক্ট্রর্ ে
প্রক্ট্রিলবেন
অর্ ে ক্ট্রবিাগ, লপোলেট
শািা

প্রল ােু নয়

৭ (িাি) ক্ট্রেন

িাক্ট্রহো অনু ায়ী

িাক্ট্রহো অনু ায়ী

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ মুহাম্মে িামুনুে েক্ট্রশে
পেক্ট্রবিঃ উপ-িহাব্যবস্থাপ (ক্ট্রহিাব)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১০৯)
ইলিইেিঃ mamun.rashid@egcb.com.bd

(ি) অক্ট্রডট ক্ট্রবিাগ
ক্রিঃ
জিবাে নাি
নাং
(১)
(২)
১ অক্ট্রডট িাংক্রান্ত িথ্য িেবোহ
(ক্ট্রবদ্যুৎ ক্ট্রবিাগ, পাওয়াে জিে, াপাড ও পূিে অক্ট্রডট অক্ট্রধিঃ)
২ অক্ট্রডট আপক্ট্রি ক্ট্রনষ্পক্ট্রিলি িহায়িা েি

জিবা প্রোন
পদ্ধক্ট্রি
(৩)
িাক্ট্রহো
অনু ায়ী
প্রলয়ােন
অনু ায়ী

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র
এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
অক্ট্রডট ক্ট্রবিাগ, লপোলেট
অক্ট্র ি, ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ েনাব জিািঃ মুক্ট্রনরুজ্জািান
পেক্ট্রবিঃ উপ-িহাব্যবস্থাপ (অক্ট্রডট)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১১২)
ইলিইেিঃ munir@egcb.com.bd

(ছ) এইিআে ক্ট্রবিাগ
ক্রিঃ
নাং
(১)
০১

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি

(২)
িাক্ট্রহোে জপ্রক্ট্রযলি িন্ত্রনােয়/
ক্ট্রবক্ট্রিন্ন প্রক্ট্রিষ্ঠালন িথ্য জপ্রেি

(৩)
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি
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প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং
প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
িাক্ট্রহো জিািালব

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
িিয়িীিা
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৬)
(৭)
ক্ট্রনধ োক্ট্রেি িিয়/ ৩ ক্ট্রেন নািিঃ েনাব আবু জহনা য়জুে হ
পেক্ট্রবিঃ উপ-িহাব্যবস্থাপ (এইিআে)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১০৫)
ইলিইেিঃ abu.hena@egcb.com.bd

(ে) ক্ট্রিক্ট্রদ্ধেগঞ্জ ২১২০ জিিঃওিঃ ক্ট্রপক্ট্রপক্ট্রপ
ক্রিঃ
জিবাে নাি
নাং
(১)
(২)
১ ক্ট্রবদ্যুৎ উৎপােন ও িেবোহ

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
(৩)
ক্ট্রবউলবা’ে িাক্ট্রহো এবাং
NLDC এে ক্ট্রনলে েশিা
অনুিেলন ক্ট্রবদ্যুৎ জ ন্দ্র
পক্ট্রেিােলনে িাধ্যলি ক্ট্রবদ্যুৎ
উৎপাোন

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং
জিবাে মূল্য এবাং
প্রাক্ট্রিস্থান
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৪)
(৫)
ক্ট্রবউলবা এবাং NLDC এে ক্ট্রবউলবা হলি িাক্ট্রি
িাংক্ট্রশি েিে, পক্ট্রেিােন ইনিলয়ি এে িাধ্যলি
ক্ট্রবিাগ, ক্ট্রিক্ট্রদ্ধেগঞ্জ ২১২০
জিিঃওিঃ ক্ট্রপক্ট্রপক্ট্রপ

জিবা প্রোলনে
োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
িিয়িীিা
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৬)
(৭)
ক্ট্রবউলবা’ে িাক্ট্রহো
নািিঃ েনাব জিাহাম্মে জিােলশে আেি
এবাং NLDC এে
পেক্ট্রবিঃ িত্ত্বাবধায় প্রল ৌশেী (পক্ট্রেিােন)
ক্ট্রনলে েশনা িি
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-২১০২)
ইলিইেিঃ morshed.alam@egcb.com.bd

(ঝ) হক্ট্রেপুে ৪১২ জিিঃওিঃ ক্ট্রিক্ট্রিক্ট্রপক্ট্রপ
ক্রিঃ
নাং
(১)
১.

জিবাে নাি
(২)
ক্ট্রবদ্যুৎ উৎপাোন
ও িেবোহ

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
(৩)
ক্ট্রবউলবালড েে িাক্ট্রহো এবাং NLDC
এে ক্ট্রনলে েশিা

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং
প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
পক্ট্রেিােন শািা, হক্ট্রেপুে ৪১২
জিিঃওিঃ ম্বাইন্ড িাইল ে
ক্ট্রবদ্যুৎ জ ন্দ্র।

জিবাে মূল্য ও পক্ট্রেলশাধ
পদ্ধক্ট্রি
(৫)
িাক্ট্রি ইনিলয়ি এে
িাধ্যলি

জিবা প্রোলনে িিয় োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িোে ( নাি , পেবী জ ান নম্বে
িীিা
ও ই-জিইে)
(৬)
(৭)
ক্ট্রবউলবাড ে এে িক্ট্রহি েনাব এ.এইি.এি আলনায়াে ইিোি
িম্পাক্ট্রেি ক্ট্রবদ্যুৎ ক্রয় িহ ােী প্রল ৌশেী (পক্ট্রেিােন)
চুক্ট্রক্ত জিািালব
জিাবাইে নাং-০১৭১০০৬৫০৮০
ই-জিইে: anwar.islam@egcb.com.bd

(ঞ) ক্ট্রিক্ট্রদ্ধেগঞ্জ ৩৩৫ জিিঃওিঃ ক্ট্রিক্ট্রিক্ট্রপক্ট্রপ/প্র ে
ক্রিঃ
জিবাে নাি
নাং
(১)
(২)
১. ক্ট্রবদ্যুৎ উৎপাোন ও িেবোহ

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
(৩)
ক্ট্রবউলবালড েে িাক্ট্রহো এবাং
NLDC এে ক্ট্রনলে েশিা
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প্রলয়ােনীয় াগেপত্র
এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
পক্ট্রেিােন শািা,
ক্ট্রিক্ট্রদ্ধেগঞ্জ ৩৩৫
জিিঃওিঃ ক্ট্রিক্ট্রিক্ট্রপক্ট্রপ।

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
িাক্ট্রি ইনিলয়ি
এে িাধ্যলি

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
ক্ট্রবউলবাড ে এে
িক্ট্রহি িম্পাক্ট্রেি
ক্ট্রবদ্যুৎ ক্রয় চুক্ট্রক্ত
জিািালব

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ েনাব জিাহাম্মে আক্ট্রনসুে েহিান ভূইয়া
পেক্ট্রবিঃ িত্ত্বাবধায় প্রল ৌশেী (পক্ট্রেিােন)
জ ানিঃ ০১৭৮৭৬৯২৪১৬
ইলিইেিঃ anisur.rahman@egcb.com.bd

২.৩ অিুিত্মেীি জিবা
( ) জ াম্পানী িক্ট্রিলবে ক্ট্রবিাগ
ক্রিঃ
নাং
(১)
১

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি

(২)
জবালড েে া েক্ট্রববেিী ক্ট্রবিেন

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং
প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
জ াম্পানী িক্ট্রিলবে েিে,
লপোলেট েিে, ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ।

(৩)
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে িিয়িীিা

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৬)
(৭)
া েক্ট্রববেিী
স্বাযে নািিঃ ােী নেরুে ইিোি
হওয়াে পে ১ ক্ট্রেন
পেক্ট্রবিঃ জ াম্পানী িক্ট্রিব
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১০৪)
ইলিইেিঃ kazi.nazrul@egcb.com.bd

(ি) ক্ট্রপএন্ডক্ট্রড ক্ট্রবিাগ
ক্রিঃ
নাং
(১)
১

২

ক্রিঃ
নাং
(১)
১.
২.

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি

(২)
ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ এে ক্ট্রবক্ট্রিন্ন েিে, ক্ট্রবিালগে
িিন্বলয় অনুক্ট্রষ্ঠি িাক্ট্রি িিন্বয় িিাে
া েক্ট্রববেিী ও িিাে জনাটিশ জপ্রেি

(৩)
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ এে ক্ট্রবক্ট্রিন্ন েিলেে িাক্ট্রহো
অনু ায়ী উৎপােন ও প্র লেে DPP, RDPP
িাংক্রািত্ম ক্ট্রবক্ট্রিন্ন িথ্য প্রোন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

(গ) আইক্ট্রিটি শািা
জিবাে নাি
(২)
লপোলেট অক্ট্র লি এবাং ক্ট্রবদ্যুৎল ন্দ্র িমূলহ
ক্ট্রম্পউটাে জনটওয়াক্ট্র োং (ওয়াই াই িহ) সুক্ট্রবধা
প্রোন
ইন্টােলনট সুক্ট্রবধা

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
(৩)
জনটওয়াক্ট্র োং
ইন্টােলনট িাংল াগ
ও েযনালবযন
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প্রলয়ােনীয় াগেপত্র
এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
ক্ট্রপএন্ডক্ট্রড শািা, লপোলেট
েিে, ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ।

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
০৩ ক্ট্রেন

ক্ট্রপএন্ডক্ট্রড শািা, লপোলেট
েিে, ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ।

প্রল ােু নয়

০৩ ক্ট্রেন

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র
এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
োিক্ট্রে

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
িাব েযক্ট্রন

োিক্ট্রে

প্রল ােু নয়

িাব েযক্ট্রন

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ েনাব জিাহাম্মে নূলে আেি ক্ট্রিক্ট্রি ী
পেক্ট্রবিঃ ক্ট্রনব োহী প্রল ৌশেী (ক্ট্রপএন্ডক্ট্রড)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১১৭)
ইলিইেিঃ noore.alam@egcb.com.bd

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ জিাহাম্মে োলশদ্যজ্জািান িান
পেক্ট্রবিঃ ক্ট্রনব োহী প্রল ৌশেী (আইক্ট্রিটি)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬(এক্স-১১১৫)
ইলিইেিঃ rashed@egcb.com.bd

ক্রিঃ
নাং
(১)
৩.

৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

ক্রিঃ
নাং
(১)

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি

(২)
িাংস্থাে ক্ট্রনেস্ব Active Directory, Email,
DNS, Anti-Virus Server পক্ট্রেিােন ও
েযনালবযন
ডাটা ালনক্ট্রিক্ট্রিটি িাক্ট্রিিে িক্ট্রনটক্ট্রোং এবাং সুপােক্ট্রিশন
আইক্ট্রপ ক্ট্রপএক্ট্রবএক্স ক্ট্রিলেি পক্ট্রেিােন ও েযনালবযি

(৩)
োিক্ট্রে জিইে ও
জডালিইন িাক্ট্রিিে

PMIS িাংক্রান্ত িহায়িা ও িিন্বয়
ক্ট্রম্পউটাে হাড েওয়ুাে, ি টওয়ুাে, ক্ট্রপ্রন্টােিহ
ক্ট্রবক্ট্রিন্ন ক্ট্রডিাইি এে ট্রাবেশুটিাং
Microsoft Outlook এে ব্যবহাে ও ব্যবস্থাপনায়
প্রলয়ােনীয় িহায়িা প্রোন
(র্) প্রক্ট্র উেলিন্ট শািা
জিবাে নাি
(২)

জিবা প্রোন
পদ্ধক্ট্রি
(৩)

১.

প্রক্ট্র উেলিন্ট শািা িাংক্ট্রশি ক্রয়
প্রস্তাব প্রক্ট্রক্রয়া েি

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

২.

প্রক্ট্র উেলিন্ট শািা িাংক্ট্রশি
েেপত্র/প্রস্তাব েক্ট্রেে প্রস্তুি েন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

৩.
৪.
৫.

বাক্ট্রষ ে
ক্রয়
পক্ট্রে েনা
প্রস্তুি/প্রক্ট্রক্রয় েি/িাংলশাধন
চুক্ট্রক্ত
িম্পােলনে
জনাটিশ/ক্রয়ালেশ/চুক্ট্রক্ত স্বাযলেে
আিন্ত্রনপত্র োেী েি
প্রক্ট্র উেলিন্ট শািা িাংক্ট্রশি

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

জনটওয়াক্ট্র োং
প্রলয়ােনীয় ব্যবস্থা
গ্রহনপূব ে
ি টওয়ুাে
া ে ে িালব
িিাধালনে িাধ্যলি
ি টওয়ুাে

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র
এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
োিক্ট্রে

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

োিক্ট্রে
োিক্ট্রে

প্রল ােু নয়
প্রল ােু নয়

িাব েযক্ট্রন
োিক্ট্রে

োিক্ট্রে
োিক্ট্রে

প্রল ােু নয়
প্রল ােু নয়

প্রলয়ােন অনুিালে
প্রলয়ােন অনুিালে

োিক্ট্রে

প্রল ােু নয়

প্রলয়ােন অনুিালে

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)

প্রল ােু নয়

০৩ (ক্ট্রিন)
িেক্ট্রেবি

প্রল ােু নয়

০৫ (পাঁি)
িেক্ট্রেবি

প্রল ােু নয়

০৭ (িাি)
িেক্ট্রেবি

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
ক্রয় প্রস্তাব িাংক্ট্রশি সুস্পি প্রস্তাব িাংক্রান্ত নক্ট্রর্,
প্রাক্কেন/BOQ/TOR এবাং প্রল ােু অন্যান্য
ি ে েক্ট্রেোেী
ক্রয় প্রস্তালবে েন্য র্া র্িালব গ্রহনকৃি অনুলিােন
িাংক্রান্ত নক্ট্রর্ এবাং অনুলিাক্ট্রেি প্রাক্কেন/ BOQ/
TOR
বাক্ট্রষ ে ক্রয় পক্ট্রে েনা িাংক্রান্ত িাক্ট্রহো/প্রলয়ােনীয়
েক্ট্রেোেীিহ িাংলশাধলনে প্রস্তাব

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
িাব েযক্ট্রন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

চুক্ট্রক্ত িম্পােলনে জনাটিশ/ক্রয়ালেশ/চুক্ট্রক্ত স্বাযলেে
আিন্ত্রনপত্র োেীে অনুলিােন িাংক্রান্ত নক্ট্রর্

প্রল ােু নয়

০১ (এ )
িেক্ট্রেবি

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রলয়ােনীয়

া ে িম্পােন োিানি (প্রল ােু

প্রল ােু নয়

০৩ (ক্ট্রিন)
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োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ জিাহাম্মে োলশদ্যজ্জািান িান
পেক্ট্রবিঃ ক্ট্রনব োহী প্রল ৌশেী (আইক্ট্রিটি)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬(এক্স-১১১৫)
ইলিইেিঃ rashed@egcb.com.bd

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ েনাব জিাহাম্মে আলনায়াে জহালিন
পেক্ট্রবিঃ িত্ত্ববাধায় প্রল ৌশেী (প্রক্ট্র উেলিন্ট)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১১৪)
ইলিইেিঃ anwar.hossain@egcb.com.bd

ক্রিঃ
নাং
(১)
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

জিবাে নাি
(২)
ক্রয়চুক্ট্রক্তে চুক্ট্রক্ত েক্ট্রেে প্রস্তুি েি
িাক্ট্রি /ত্রত্রিাক্ট্রি /বাৎিক্ট্রে ক্রয়
িাংক্রান্ত জ ক্ট্রপআই প্রক্ট্রিলবেন
ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ এে িাক্ট্রি ইক্ট্রেক্ট্রপ প্রক্ট্রিলবেন
ত্রেক্ট্রন পক্ট্রত্র ায় ক্ট্রবক্ট্রিন্ন ক্ট্রবজ্ঞক্ট্রি
প্র াশ
প্রক্ট্র উেলিন্ট শািা িাংক্ট্রশি েেপত্র
েক্ট্রেে এে প্রল ােু ক্ট্রবষলয়
িাক্ট্রহোকৃি ব্যাখ্যা
প্রক্ট্র উেলিন্ট শািা িাংক্ট্রশি েেপত্র
েক্ট্রেে ক্ট্রবক্রয়

জিবা প্রোন
পদ্ধক্ট্রি
(৩)

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)

জযলত্র)
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

িাংক্ট্রশি ক্রয় ােীে ক্ট্রন ট হইলি প্রলয়ােনীয় িথ্যউপাি
িাংক্ট্রশি ক্রয় ােীে ক্ট্রন ট হইলি প্রলয়ােনীয় িথ্যউপাি
িাংক্ট্রশি েিে/ক্ট্রবিাগ/শািা হইলি ক্ট্রবজ্ঞক্ট্রি প্র ালশে
অনুলিােন িাংক্রান্ত নক্ট্রর্/পত্র/ই-জিইে এবাং ক্ট্রবজ্ঞক্ট্রি

প্রল ােু নয়
প্রল ােু নয়
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
িেক্ট্রেবি
০৫ (পাঁি)
িেক্ট্রেবি
০৩ (ক্ট্রিন)
িেক্ট্রেবি
০৩ (ক্ট্রিন)
িেক্ট্রেবি

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

িাক্ট্রহোকৃি ক্ট্রবষয়ােী সুস্পিিালব উলেিপূব ে পত্র/ইজিইে

প্রল ােু নয়

০৭ (িাি)
িেক্ট্রেবি

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

েেপত্র েক্ট্রেে ক্রলয়ে আলবেন এবাং প্রল ােু
মূল্যিালনে জপ-অডোে/ক্ট্রডিান্ড ড্রাফ্ট েিাোলনে েক্ট্রশে

েেপত্র ক্ট্রবজ্ঞক্ট্রিলি
উলেক্ট্রিি মূল্য

০১ (এ )
িেক্ট্রেবি

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ েনাব জিাহাম্মে আলনায়াে জহালিন
পেক্ট্রবিঃ িত্ত্ববাধায় প্রল ৌশেী (প্রক্ট্র উেলিন্ট)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১১৪)
ইলিইেিঃ anwar.hossain@egcb.com.bd

(ঙ) পক্ট্রেলবশ শািা
ক্রিঃ
নাং
(১)
১

২

জিবাে নাি
(২)
প্র ে প্রিয়লন পক্ট্রেলবশ ও আর্ ে-িািাক্ট্রে
যক্ট্রিগ্রস্থিা পক্ট্রেহাে েি। (পক্ট্রেলবশ, স্বাস্থু
ও ক্ট্রনোপিা ও ক্ট্রডোোে ইিপ্যাি িক্ট্রনটক্ট্রোং
ও ব্যবস্থাপনাে িাধ্যলি), িাক্ট্রহো অনু ায়ী।
EIA, SIA, DIA প্রস্তুি েি (িাক্ট্রহো
অনু ায়ী)।

জিবা প্রোন
পদ্ধক্ট্রি
(৩)
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রলয়ােন
অনু ায়ী
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প্রলয়ােনীয় াগেপত্র
এবাং প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
োিীয়/আন্তেোক্ট্রি
পক্ট্রেিন্ডলেে
পোিশে
দ্বাো উন্মুক্ত জটন্ডাক্ট্রোং এে
িাধ্যলি জিবা গ্রহি
(প্রলয়ােন অনু ায়ী)।

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
পোিশে
র্তে ৯-১২
িালিে িলধ্য প্রক্ট্রিলবেন
প্রোন ো ও DoE
এে িাধ্যলি ছাড়পত্র
গহি িালপলযু প্র ে
গ্রহি ো হয়।

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ ড. ােী মুহম্মে হুিায়ুন বীে
পেক্ট্রবিঃ ব্যবস্থাপ (পক্ট্রেলবশ)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১১৩)
ইলিইেিঃ dr.kabir@egcb.com.bd

(ি) অর্ ে ক্ট্রবিাগ
ক্রিঃ
নাং
(১)
১.
২.
৩.

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং প্রাক্ট্রিস্থান

(২)
িহক্ট্রবে স্থানান্তে
বালেট প্রস্তুি ও প েলবযি
েেপত্র, িাোনিহ অন্যান্য
ডকুলিলন্টে উপে িিািি

(৩)
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

(৪)
অর্ ে ক্ট্রবিাগ, লপোলেট শািা
অর্ ে ক্ট্রবিাগ, লপোলেট শািা
অর্ ে ক্ট্রবিাগ, লপোলেট শািা

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং প্রাক্ট্রিস্থান

(২)
িে িো- িেিােীলেে জবিন ও
অন্যান্য িািা পক্ট্রেলশাধ, ছুটি
নগোয়ন
পক্ট্রেলশাধ,ক্ট্রিক্ট্র ৎিা
ব্যয়প্রক্ট্রিপূেি, চুড়ান্ত জেনা-পাওনা
পক্ট্রেলশাধ, অক্ট্রধ াে িািা
পক্ট্রেলশাধ, জ ক্ট্রপআই পক্ট্রেলশাধ,
এেক্ট্রপক্ট্রি প্রোন, জবিন ক্ট্রনধ োেি
ব্যাাং িিন্বয় ক্ট্রববেিী প্রস্তুি েি
জডক্ট্রবট ও জক্রক্ট্রডট এুাডিাইি
জপ্রেি
িাোন প্রস্তুি েি
জপটি ুাশ পক্ট্রেলশাধ
প্রলেি ও প্ল্ুান্ট অক্ট্র লি িহক্ট্রবে
স্থানান্তে

(৩)
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

(৪)
েিাোলেশ, এইিআে ক্ট্রবিাগ

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়
প্রল ােু নয়
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
িাক্ট্রহো অনু ায়ী
জুন িালিে িলধ্য
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ েনাব জিািঃ জ েলেৌি ভূঞা
পেক্ট্রবিঃ উপ-িহাব্যবস্থাপ (অর্ ে)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১০৮)
ইলিইেিঃ fardoush.bhuiyan@egcb.com.bd

(ছ) ক্ট্রহিাব ক্ট্রবিাগ
ক্রিঃ
নাং
(১)
১.

২.
৩.
৪.
৫.
৬.

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
ব্যাাং ক্ট্রহিালবে
িাধ্যলি পক্ট্রেলশাধ
ো হয়।

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
ক্ট্রনধ োক্ট্রেি িিয়

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

ব্যাাং ক্ট্রববেিী, ব্যাাং
অিুন্তেীি িাউিাে

প্রল ােু নয়
প্রল ােু নয়

৭ (িাি) ক্ট্রেন
১৫ পলনে ( ক্ট্রেন)

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

অিুন্তেীি িাউিাে
িাউিাে
অনুলিাক্ট্রেি াইে, অর্ ে ক্ট্রবিাগ

প্রল ােু নয়
নগে
প্রল ােু নয়

১৫ পলনে ( ক্ট্রেন)
২ (দ্যই) ক্ট্রেন
২ (দ্যই) ক্ট্রেন
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োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)

নািিঃ মুহাম্মে িামুনুে েক্ট্রশে
পেক্ট্রবিঃ উপ-িহাব্যবস্থাপ (ক্ট্রহিাব)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১০৯)
ইলিইে ঃিঃ
mamun.rashid@egcb.com.bd

(ে) অক্ট্রডট ক্ট্রবিাগ
ক্রিঃ
নাং
(১)
১

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং প্রাক্ট্রিস্থান

(২)
অিুন্তেীি ক্ট্রনেীযা া ে িম্পােন

২
৩

ক্ট্রবক্ট্রিন্ন ক্ট্রবষলয় িিািি প্রোন
অক্ট্রডট িাংক্রান্ত িথ্য িেবোহ

(৩)
অনুলিাক্ট্রেি ক্ট্রিক্ট্রডউে
অনু ায়ী
িাক্ট্রহো অনু ায়ী
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

(৪)
িাংক্ট্রশি েিে/অক্ট্রডট ক্ট্রবিাগ, ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব
ক্ট্রেিঃ
অক্ট্রডট ক্ট্রবিাগ, ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ
অক্ট্রডট ক্ট্রবিাগ, ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
প্রলয়ােন অনু ায়ী
িাক্ট্রহো অনু ায়ী

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ েনাব জিািঃ মুক্ট্রনরুজ্জািান
পেক্ট্রবিঃ উপ-িহাব্যবস্থাপ (অক্ট্রডট)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১১২)
ইলিইেিঃ munir@egcb.com.bd

(ঝ) এইিআে ক্ট্রবিাগ
ক্রিঃ
নাং
(১)
০১

ক্ট্রনলয়াগ

০২

বেেী

০৩

পলোন্নক্ট্রি

০৪

িে িোলেে বাক্ট্রষ ে
িঞ্জুে েি

০৫

িে িোলেে
িঞ্জুে েি

০৬
০৭

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং
প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
ক্ট্রবজ্ঞাপলনে শিে জিািালব

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
ক্ট্রবজ্ঞাপলনে শিে
জিািালব

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
ক্ট্রনধ োক্ট্রেি িিয়

(২)

(৩)
প্রক্ট্রিষ্ঠালনে িাক্ট্রহো
জিািালব

প্রক্ট্রিষ্ঠালনে িাক্ট্রহো
জিািালব

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

িাৎযক্ট্রন

প্রক্ট্রিষ্ঠালনে িাক্ট্রহো
জিািালব

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

ক্ট্রনধ োক্ট্রেি িিয়

ঐ

জবিনবৃক্ট্রদ্ধ

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

নগোয়ন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

ক্ট্রনধ োক্ট্রেি েলি আলবেন

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

িে িোলেে ছুটি অনুলিােনিঃ
) বক্ট্রহিঃবাাংোলেশ ছুটি
ি) অন্যান্য ছুটি (ত্রনক্ট্রিক্ট্রি ছুটি
ব্যিীি)
িে িোলেে িাকুেী ক্ট্রনয়ক্ট্রিি েি

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

ক্ট্রনধ োক্ট্রেি েলি আলবেন

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

পুক্ট্রেশ জিক্ট্রেক্ট্র ল শন ক্ট্রেলপাট ে ও

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

ছুটি
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োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ েনাব জগাক্ট্রবন্দ কুিাে জর্াষ
পেক্ট্রবিঃ উপ-ব্যবস্থাপ (এইিআে)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১২০)
ইলিইেিঃ gobinda.kumar@egcb.com.bd
ঐ

ক্রিঃ
নাং
(১)

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং
প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
পাে েলিন্স এুালপ্রইোে

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)

(২)

(৩)

০৮

িে িোলেে অবিে অনুলিােন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

৫ ক্ট্রেন

ঐ

০৯

িে িোলেে িাকুেীে আলবেন
অগ্রগায়ন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

আলবেন পত্র ও িাংক্ট্রশি
াগেপত্র

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

১০

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি
েিোলেশ/িাকুেোে
ইিুাক্ট্রে প্রিয়ন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

িাৎযক্ট্রন

ঐ

১১

িে িো/ িেিােীলেে
পাে েলিন্স এুাপ্রাইোে িাংেযন
এবাং এিদ্বিাংক্রান্ত আনুষক্ট্রি
াে।

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

১২

িে িোলেে পািলপালট েে NOC
প্রোন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

িাৎযক্ট্রন

ঐ

১৩

নব ক্ট্রনলয়াগপ্রাি
িে িোলেে
পুক্ট্রেশ জিক্ট্রেক্ট্র ল শন িাংক্রান্ত
াে

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

১৪

িেেি
িে িোলেে জেুষ্ঠিা
িাক্ট্রে া
ত্রিক্ট্রে
এবাং
হােনাগাে েি

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

৭ ক্ট্রেন

ঐ

১৫

শূন্যপলেে িাক্ট্রে া ত্রিক্ট্রে

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

িাৎযক্ট্রন

ঐ

১৬

ক্ট্রপএিআইএি
আপলডট ো

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

নািিঃ েনাব শািসুলিাহা বে িউোহ
পেক্ট্রবিঃ উপ-ব্যবস্থাপ (এইিআে)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১৪৩)
ইলিইেিঃ shamsuddoha@egcb.com.bd

১৭

পক্ট্রেিােনা

ও

িেিােীলেে িা ক্ট্রেে জিয়াে বৃক্ট্রদ্ধ
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ক্রিঃ
নাং
(১)
১৮

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
(৩)
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং
প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
প্রল ােু নয়

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

(২)
িেিােীলেে জেুষ্ঠিা িাক্ট্রে া
প্রস্তুি েি

১৯

িাক্ট্রহোে জপ্রক্ট্রযলি িন্ত্রিােয় ও
ক্ট্রবক্ট্রিন্ন প্রক্ট্রিষ্ঠালন িথ্য জপ্রেি

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

িাৎযক্ট্রন

২০

িেিােীলেে বাক্ট্রষ ে জবিনবৃক্ট্রদ্ধ

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

২১

িেিােীলেে ছুটি নগোয়ন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

ক্ট্রনধ োক্ট্রেি েলি আলবেন

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

ক্ট্রনধ োক্ট্রেি েলি আলবেন

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

পুক্ট্রেশ জিক্ট্রেক্ট্র ল শন ক্ট্রেলপাট ে ও
পাে েলিন্স এুালপ্রইোে

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

আলবেনপত্র ও িাংক্ট্রশি াগেপত্র

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

২২

িেিােীলেে ছুটি অনুলিােন ও
ছুটিে ক্ট্রহিাব িাংেযনিঃ

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
৭ ক্ট্রেন

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)

) বক্ট্রহিঃবাাংোলেশ ছুটি
ি) অন্যান্য ছুটি (ত্রনক্ট্রিক্ট্রি ছুটি
ব্যিীি)
২৩

িেিােীলেে িাকুেী ক্ট্রনয়ক্ট্রিি েি

২৪

িেিােীলেে ত্রেক্ট্রন
ক্ট্রিক্ট্রিলি ক্ট্রনলয়াগ

২৫

েনবলেে িথ্য প্রস্তুি ও িাংেযন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

২৬

িন্ত্রিােয় ও ক্ট্রবক্ট্রিন্ন েিে হলি
আগি পলত্রে এনলডাি ে ও
েিোলেশ োক্ট্রে েি

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

িাংক্ট্রশি াগেপত্র

প্রল ােু নয়

১ ক্ট্রেন

২৭

িেিােীলেে ত্রেক্ট্রন
িজুেী
ক্ট্রিক্ট্রিলি পনুিঃক্ট্রনলয়াগ
োে জপ িাটিক্ট্রে ল ট ইসুু েি

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

আলবেনপত্র ও িাংক্ট্রশি
াগেপত্র

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র

প্রল ােু নয়

১-২ ক্ট্রেন

ঐ

ি ে িে িো/ িেিােীে জবিন
ক্ট্রনধ োেন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র

প্রল ােু নয়

১-২ক্ট্রেন

ঐ

২৮
২৯

িজুেী
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ক্রিঃ
নাং
(১)
৩০

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
(৩)
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং
প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
প্রলয়ােনীয় াগেপত্র

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
৫ ক্ট্রেন

(২)
ি ে
িে িো/ িেিােীে
অবিলোিে পাওনাক্ট্রে পক্ট্রেলশাধ
িাংক্রান্ত াে

৩১

গাড়ী, জটক্ট্রেল ান,
ইিুাক্ট্রে বোি েি

ক্ট্রম্পউটাে

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

ক্ট্রনধ োক্ট্রেি িিয়

৩২

বাড়ীিাড়া, ক্ট্রবদ্যুৎক্ট্রবে, জটক্ট্রেল ান
ক্ট্রবে, পাক্ট্রন ক্ট্রবে ইিুাক্ট্রে
পক্ট্রেলশাধ েন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

ক্ট্রনধ োক্ট্রেি িিয়

ঐ

৩৩

ক্রয় িাংক্রান্ত ক্ট্রবে পক্ট্রেলশাধ

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

ক্ট্রনধ োক্ট্রেি িিয়

ঐ

৩৪

অক্ট্র লি ব্যবহৃি জেশনােী িািগ্রী,
াক্ট্রন েিাে ও অন্যান্য দ্রবাক্ট্রে ক্রয়

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

ক্ট্রনধ োক্ট্রেি িিয়

ঐ

৩৫

গাড়ী জিোিি

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

ক্ট্রনধ োক্ট্রেি িিয়

ঐ

৩৬

নীক্ট্রিিাো ত্রিক্ট্রে

প্রক্ট্রিষ্ঠালনে িাক্ট্রহো
জিািালব

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

ক্ট্রনধ োক্ট্রেি িিয়

৩৭

ক্ট্রবিাগীয় িািো পক্ট্রেিােনা

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব ক্ট্রেিঃ এে
িাক্ট্রিিে রুে জিািালব

৩৮

ত্রবলেক্ট্রশ প্রক্ট্রশযি/ভ্রিন ইিুাক্ট্রে
িলনানয়ন ও অনুলিােন

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

৫ ক্ট্রেন

ঐ

৩৯

পাে েলিন্স এুালপ্রইোে বু

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রল ােু নয়

প্রল ােু নয়

৫ ক্ট্রেন

ঐ

৪০

এইিআে িাংক্রান্ত আলবেন/
িাক্ট্রহো/ িথ্য ইিুাক্ট্রে ক্ট্রনষ্পক্ট্রি েি

ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

আলবেন পত্র ও িাংক্ট্রশি
াগেপত্র

প্রল ােু নয়

১ ক্ট্রেন

ঐ
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োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
ঐ

নািিঃ েনাব জিািঃ েক্ট্রবউে ইিোি
পেক্ট্রবিঃ উপ-ব্যবস্থাপ (প্রশািন)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১২১)
ইলিইেিঃ robiul.islam@egcb.com.bd

নািিঃ েনাব িাওক্ট্রহদ্যে ইিোি
পেক্ট্রবিঃ উপ-ব্যবস্থাপ (এইিআে)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-১১৩৫)
ইলিইেিঃ tawhidul.islam@egcb.com.bd
ঐ

ক্রিঃ
নাং
(১)
৪১

জিবাে নাি
(২)
র্তেপয র্তে অক্ট্রপিে োক্ট্রয়ত্ব

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
(৩)
ক্ট্রনয়ক্ট্রিি

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং
প্রাক্ট্রিস্থান
(৪)
প্রল ােু নয়

(ঞ) ক্ট্রিক্ট্রদ্ধেগঞ্জ ২১২০ জিিঃওিঃ ক্ট্রপক্ট্রপক্ট্রপ
ক্রিঃ
জিবাে নাি
জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং
নাং
প্রাক্ট্রিস্থান
(১)
(২)
(৩)
(৪)
১
ছুটি
ক্ট্রনধ োক্ট্রেি
আলবেন
পলত্র আলবেন পত্র, প্রশািন শািা
আলবেন
২
ক্ট্রিক্ট্রপএ অগ্রীি
ঐ
ঐ
৩
েক্ট্রেক্ট্রে
ঐ
ঐ
(ট) ক্ট্রিক্ট্রদ্ধেগঞ্জ ৩৩৫ জিিঃওিঃ ক্ট্রিক্ট্রিক্ট্রপক্ট্রপ/প্র ে
ক্রিঃ
জিবাে নাি
জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি
প্রলয়ােনীয় াগেপত্র এবাং
নাং
প্রাক্ট্রিস্থান
(১)
(২)
(৩)
(৪)
১
ছুটি
ক্ট্রনধ োক্ট্রেি আলবেন পলত্র আলবেন আলবেন পত্র, প্রশািন শািা
২
৩

ক্ট্রিক্ট্রপএ অগ্রীি
েক্ট্রেক্ট্রে

ঐ
ঐ
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ঐ
ঐ

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
প্রল ােু নয়

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা
(৬)
িাৎযক্ট্রি

জিবাে মূল্য এবাং জিবা প্রোলনে িিয়িীিা
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
(৬)
আলবেন
পত্র আলবেন পত্র অনু ায়ী
অনু ায়ী
ঐ
৭ ক্ট্রেন
ঐ
আলবেন পত্র অনু ায়ী

জিবাে মূল্য এবাং জিবা প্রোলনে িিয়িীিা
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি
(৫)
(৬)
আলবেন
পত্র আলবেন পত্র অনু ায়ী
অনু ায়ী
ঐ
৭ ক্ট্রেন
ঐ
আলবেন পত্র অনু ায়ী

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
ঐ

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ েনাব জিািঃ শহীদ্যে ইিোি
পেক্ট্রবিঃ ব্যবস্থাপ (প্রশািন)
জ ানিঃ৫৫১৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-২১১০)
ইলিইেিঃshahidul.islam@egcb.com.bd

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)
(৭)
নািিঃ েনাব এইি. এি. িাইদ্যে ইিোি
পেক্ট্রবিঃ ব্যবস্থাপ (প্রশািন)
জ ানিঃ ০১৯১১১৬১৩২৯
ইলিইেিঃsaidul.islam@egcb.com.bd

(ঠ) হক্ট্রেপুে ৪১২ জিিঃওিঃ ক্ট্রিক্ট্রিক্ট্রপক্ট্রপ
ক্রিঃ
নাং

জিবাে নাি

জিবা প্রোন পদ্ধক্ট্রি

প্রলয়ােনীয় াগেপত্র
এবাং প্রাক্ট্রিস্থান

জিবাে মূল্য এবাং
পক্ট্রেলশাধ পদ্ধক্ট্রি

জিবা প্রোলনে
িিয়িীিা

োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িো
(নাি, পেক্ট্রব, জ ান ও ইলিইে)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

প্রশািন শািা, হক্ট্রেপুে
৪১২ জিিঃওিঃ ম্বাইন্ড
িাইল ে ক্ট্রবদ্যুৎ জ ন্দ্র।
ঐ
ক্ট্রহিাব শািা

প্রল ােু নয়

৫ ক্ট্রেন

েনাব জিািঃ আব্দুে ক্ট্রেি, ব্যবস্থাপ (প্রশািন)
জিাবাইে নম্বেিঃ ০১৭৮৭-৬৬৯৩৬৯
জ ান: ৫৫১৩৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-৪১১১)
ই-জিইে- abdul.karim@egcbcom.bd
ব্যবস্থাপ (ক্ট্রহিাব)
জিাবাইেজ ান: ৫৫১৩৩৮৬৩৩-৩৬ (এক্স-৪১০৫)
ই-জিইে-

১.
২.
৩.

িে িো/ িেিােীগলনে
প্রাপ্য ক্ট্রবক্ট্রিন্ন জিবা প্রোন
(প্রশািক্ট্রন ও অক্ট্রর্ ে )
েক্ট্রেক্ট্রি
আক্ট্রর্ ে সুক্ট্রবধাক্ট্রে

ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব িাকুেী ক্ট্রবক্ট্রধ জিািালব
ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব িাকুেী ক্ট্রবক্ট্রধ জিািালব
ইক্ট্রেক্ট্রিক্ট্রব িাকুেী ক্ট্রবক্ট্রধ জিািালব

২.৪) আওিাধীন অক্ট্রধেিে /েিে/িাংস্থা র্তে প্রেি জিবা:

আলবেন অনু ায়ী
আলবেন অনু ায়ী

িাক্ট্রহো জিািালব
৫ ক্ট্রেন

প্রল ােু নয়।

৩) আপনালেে ালছ আিালেে প্রিুাশা:
ক্র. নাং.
১.
২.
৩.

প্রক্ট্রিশ্রুি/ াক্ট্রিি জিবা প্রাক্ট্রিে েন্য েিীয়
স্বয়াংিম্পূি ে আলবেন েিা প্রোন (ল িন- অবিলোিে পাওনা, িা ক্ট্রেে জিয়াে
বৃক্ট্রদ্ধ, ছুটি, িা ক্ট্রেে আলবেন, িথ্য িাংক্রািত্ম ইিুাক্ট্রে)
স্বয়াংিম্পূি ে ও র্া র্ প্রক্ট্রক্রয়ায় িাোন/ক্ট্রবে েিা প্রোন
িাযালিে েন্য অনুিক্ট্রি িালপলয ক্ট্রনধ োক্ট্রেি িিলয়ে পূলব েই উপক্ট্রস্থি র্া া
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৪) অক্ট্রিল াগ প্রক্ট্রি াে ব্যবস্থাপনা (GRS)
জিবা প্রাক্ট্রিলি অিন্তুি হলে োক্ট্রয়ত্বপ্রাি িে িোে িালর্ জ াগাল াগ রুন। িাে াছ জর্ল িিাধান পাওয়া না জগলে ক্ট্রনলনাক্ত পদ্ধক্ট্রিলি জ াগাল াগ লে আপনাে িিস্যা অবক্ট্রহি রুন ।
ক্রিঃ
নাং
১.

২.

৩.

িন জ াগাল াগ েলবন

াে িলি জ াগাল াগ েলবন

জ াগাল ালগে ঠি ানা

নাি ও পেক্ট্রবিঃ েনাব জিািঃ নােমুে আেি, ক্ট্রনব োহী পক্ট্রেিাে (প্রল ৌশে)
জ ানিঃ ৫৫১৩৮৬৩২
জিাবাইেিঃ +৮৮০১৫৫৭৩৫৯৭৭৭
ইলিইেিঃ nazmul.alam@egcb.com.bd
ওলয়বিঃ www.egcb.com.bd
অক্ট্রিল াগ ক্ট্রনষ্পক্ট্রি িে িো ক্ট্রনক্ট্রে েি আক্ট্রপে িে িো
নাি ও পেক্ট্রবিঃ আবুল খায়ের ম াোঃ আম নুর রহ ান, যুগ্মসমিব (সুশাসন ও
িিলয় িিাধান ক্ট্রেলি না পােলে
ক সম ম্পাদন ব্যবস্থাপনা)
জ ানিঃ +৮৮০২-৪৭১২৩১২
জিাবাইেিঃ +৮৮০১৫৫৭৩৫৯৭৭৭
ইলিইেিঃ aminur5830@gmail.com
ওলয়বিঃ www.powerdivision.gov.bd
আক্ট্রপে িে িো ক্ট্রনক্ট্রে েি িিলয় িিাধান িক্ট্রন্ত্রপক্ট্রেষে ক্ট্রবিালগে অক্ট্রিল াগ ব্যবস্থাপনা অক্ট্রিল াগ গ্রহি জ ন্দ্র, ৫ নাং জগইট, বাাংোলেশ িক্ট্রিবােয়, ঢা া।
ক্ট্রেলি না পােলে
জিে
ওলয়বিঃ www.grs.gov.bd
োক্ট্রয়ত্বপ্রাি
পােলে

ক্ট্রনষ্পক্ট্রিে িিয়িীিা

িে িো িিাধান ক্ট্রেলি না অক্ট্রিল াগ ক্ট্রনষ্পক্ট্রি িে িো (অক্ট্রন )

C:\Users\Arif\Downloads\EGCB Citizens Charter (Final)-2019 With Nikosh.Doc

৩ িাি

১ াস

৩ াস

