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সিটিজেন’স চার্ টার
সিশনঃ উদ্ভাবনী ও পসরজবশ বান্ধব প্রযুসির দ্বারা কয়লা িম্পজের সুষ্ঠু ব্যবহাজরর িাধ্যজি দেজশর বৃহত্তি এবং সনর্টরজ াগ্য কয়লা সর্সত্তক সবদ্যুৎ উৎপােন দকাম্পাসনজে পসরণে কজর িব টিাধারজণর
েন্য সবদ্যুজের ব্যবস্হা করা।
সর্শনঃ িানুজের ক্ষিোয়ন, পসরজবশ পসরচ টা।

প্রাসেষ্ঠাসনক দিবাঃ
ক্রঃ
নং
(১)
১

দিবার নাি

দিবা প্রোন পদ্ধসে

(২)
সনর্টরজ াগ্য সবদ্যুৎ উৎপােন

(৩)
সবদ্যুৎ উৎপােন ও
োেীয় সিজে
িরবরাহ করা
নগে/ দচক/ দপঅে টার এর িাধ্যজি

২

সবল পসরজশাধ (বসহঃ িংস্থা)

৩

িন্ত্রণালয়, উন্নয়ন িহজ াগী ও অন্যান্য
প্রসেষ্ঠাজন েথ্য িরবরাহ

সলসিে/ ই-জিইল

৪

স্থানীয় ও আন্তেটাসেক েরপত্র আহবান ও
েরপত্র সবক্রয় ব্যবস্থা

েরপত্র সবজ্ঞসি
প্রকাশ ও দরপত্র
দলিি লিক্রয়

৫

দকাম্পাসনর বাসে টক সরর্ান টিহ অন্যান্য
সবসধবদ্ধ সরর্ান ট থািিজয় িংসিষ্ট
প্রসেষ্ঠাজন োসিল

সলসিে/ ইজলক্ট্রসনক
কসপ

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র
এবং প্রাসিস্থান
(৪)
কজপটাজরর্ অস ি

দিবামূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসে
(৫)
চুসি সর্সত্তক

দিবা প্রোজনর িিয়িীিা

িংসিষ্ট িকল েির
প্রধান ও সবর্াগীয়
প্রধান
কজপটাজরর্ অস ি/
িানব িম্পে/
সপএন্ডসে/ আইসিটি/
প্রকল্প েির
কজপটাজরর্ অস ি

প্রজ ােু নয়

(৬)
সেজিম্বর’২০২১ নাগাে
সবদ্যুৎ উৎপােন শুরু
হজব।
চুসি অনুিাজর

প্রজ ােু নয়

সনধ টাসরে িিজয়র িজধ্য

দিবার মূল্যঃ েরপজত্র
উজেসিে মূল্য
পসরজশাধ পদ্ধসেঃ দপঅে টার/ ব্যাংক গ্যারাসি

েরপজত্র বসণ টে শেট
দিাোজবক

কজপটাজরর্ অস ি

প্রজ ােু নয়

সবসধ দিাোজবক

োসয়ত্ব প্রাি কিটকেটা (পেসব, দ ান নম্বর ও ইদিইল)
(৭)
সনব টাহী পসরচালক (সপএন্ডসে)
দিাবাইলঃ ০১৮১৯-৬২৯০৯০
ই-জিইলঃ nzl_bpdb@yahoo.com
ব্যবস্থাপক (সহিাব)
দিাবাইলঃ ০১৭৭৭-৭৮৭৭৬৩
ই-জিইলঃ fk_soyfal@yahoo.com
দকাম্পাসন িসচব
দিাবাইলঃ ০১৭৫৫-৫৭৬২২২
ই-জিইলঃ mizan064@gmail.com
েত্ত্বাবধায়ক প্রজকৌশলী (প্রসকউরজিি)
দিাবাইলঃ ০১৭৫৫৬২৭৩৩৬
ই-জিইলঃ kabirbd67@yahoo.com
সনব টাহী পসরচালক (অথ ট)
দিাবাইলঃ ০১৭৩০৭৯৮০৯৭
ই-জিইলঃ shahid_apscl@yahoo.com

প্রাসেষ্ঠাসনক দিবাঃ
ক্রঃ
নং
(১)
৬
৭
৮
৯

দিবার নাি

দিবা প্রোন পদ্ধসে

(২)
আইনগে সবেয়াসে িম্পজকট প্রজয়ােনীয়
ব্যবস্থা িহণ
িংিে, িংিেীয় উপ-কসিটি ও
িন্ত্রণালজয় েথ্য িরবরাহ
েথ্য অসধকার আইন অনু ায়ী েথ্য প্রোন
ভূসি অসধিহজণর জল ক্ষসেিস্ত
ব্যসিজের পুনব টািন িংক্রান্ত েথ্য প্রোন

(৩)
সলসিে
সলসিে/ িাটি ট াইে
কসপ িরবরাহ করা
সলসিে
সলসিে/ ইজলক্ট্রসনক
কসপ

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র
এবং প্রাসিস্থান
(৪)
কজপটাজরর্ অস ি

দিবামূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসে
(৫)
প্রজ ােু নয়

(৬)
প্রজয়ােন অনুিাজর

কজপটাজরর্ অস ি

প্রজ ােু নয়

চাসহো অনুিাজর

কজপটাজরর্ অস ি
কজপটাজরর্ অস ি

প্রজ ােু নয়

প্রজয়ােন অনুিাজর
প্রজয়ােন অনুিাজর

প্রজ ােু নয়

দিবা প্রোজনর িিয়িীিা

োসয়ত্ব প্রাি কিটকেটা (পেসব, দ ান নম্বর ও ইদিইল)
(৭)
দকাম্পাসন িসচব
দিাবাইলঃ ০১৭৫৫-৫৭৬২২২
ই-জিইলঃ mizan064@gmail.com
উপ-ব্যবস্থাপক (ইএিটি)
দিাবাইলঃ ০১৭৬৬-৬৮৪৭৪০
ই-জিইলঃ nafisasher@gmail.com

অর্ুন্তরীণ দিবাঃ
ক্রঃ
নং
১
২
৩
৪

দিবার নাি
দবাে ট সিটিং, এসেএি ও ইসেএি,
আজয়ােন
কা টসববরণী, চুসি, েসলল ইেুাসে
চাসহো দিাোজবক িরবরাহ
দকাম্পাসনর প্রকাশনা সবেয়ক কা টাসে
িম্পােন ও িরবরাহ
কিটকেটা/ কিটচারীজের থা িিজয়
আসথ টক পাওনাসে পসরজশাধ

দিবা প্রোন পদ্ধসে

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র
এবং প্রাসিস্থান
কজপটাজরর্ অস ি

দিবামূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসে
প্রজ ােু নয়

দিবা প্রোজনর িিয়িীিা

োসলসলক

কজপটাজরর্ অস ি

প্রজ ােু নয়

০৩ কা ট সেবি

পুসস্তকা িরবরাহ

কজপটাজরর্ অস ি

প্রজ ােু নয়

কর্তটপজক্ষর সনজে টশ অনুিাজর

দচক/ Advice

িংসিষ্ট েির

োিসরক

সনধ টাসরে িিয়সূচী অনু ায়ী ব্যবস্থাপক (সহিাব)
দিাবাইলঃ ০১৭৭৭-৭৮৭৭৬৩
ই-জিইলঃ fk_soyfal@yahoo.com
ব্যবস্থাপক (সনরীক্ষা)
দিাবাইলঃ ০১৭৭৭-৭৮৭৭৬২
ই-জিইলঃ datta_nit@yahoo.com
বাৎিসরক
ব্যবস্থাপক (এইচআরএি)
দিাবাইলঃ ০১৭৭৭-৭৮৭৭৬৪
প্রয়য়োজন অনুসোয়র/
কর্তৃপয়ের লনয়দ ৃশ অনুসোয়র ই-জিইলঃ cpgcblhr@gmail.com

৫

অর্ুন্তরীণ অসের্ আপসত্তিমূজহর
েবাব দপ্ররণ

সলসিে

িংসিষ্ট েির

প্রজ ােু নয়

৬

কিটকেটা ও কিটচারীজের প্রসশক্ষণ
প্রোন
প্রয়য়োজনীয় লিোকিি লনয়য়োয়ের
ব্যিস্থো গ্রহণ

অন েব দেসনং/ স্থানীয়/ ববজেসশক
প্রসশক্ষণ
লিলিত/ ইয়িক্ট্রলনক

প্রজ ােু নয়

প্রজ ােু নয়

অলিলসয়োি
ওয়য়িসোইট

প্রজ ােু নয়

৭

োসয়ত্ব প্রাি কিটকেটা (পেসব, দ ান নম্বর ও
ই-জিইল)

সবসধ দিাোজবক
দকাম্পাসন িসচব
দিাবাইলঃ ০১৭৫৫-৫৭৬২২২
ই-জিইলঃ mizan064@gmail.com

