
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

বিদ্যুৎ নবভাগ 

প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শদকর েপ্তর 

২৫, নিউ ইস্কাটি, ঢাকা। 
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সসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত (Citizen’s Charter) 

 

১. নভশি ও নমশি 

নভশিঃ  

বিদ্যুৎ সঞ্চালি, নবতরণ,সরবরাহ ও ব্যবহাদরর প্রনতটি সেদে জীবি ও সম্পদের  নিরাপত্তা নিনিতকরদণর  লদেে নিরাপে বিদ্যুৎ ব্যবহার নিনিত করা। 

 

নমশিঃ 

জি নিরাপত্তা নিনিত করদণর লদেে নশল্প কল-কারখািাসহ সকল মধ্যম, উচ্চ ও অনত উচ্চ চাদপর িতুি ববদ্যেনতক উপদকন্দ্র ও স্থাপিা পনরেশ শি ও পরীো-নিরীোদে বিদ্যুৎ সাংদ াদগর  অনুদমােি প্রোদির পাশাপানশ ববদ্যেনতক 

কাদজ সপশাজ্ঞাি সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাোর, প্রদকৌশলী ও ইদলকনিনশয়ািগণদক নচনিতপূব শক তাঁদের  অনুকুদল ববদ্যেনতক ঠিকাোরী লাইদসন্স, সুপারভাইজার কনম্পদটনন্স সাটি শনিদকট ও কানরগনর পারনমট ইসুেকরণ। 

 

২. প্রনতশ্রুত সসবাসমূহ 

     ২.১) িাগনরক সসবা 

ক্রবিক 

িাং 

সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধনত প্রদয়াজিীয় কাগজপে সসবার মূল্য এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত 

সসবা প্রোদির সময়সীমা োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা (িাম,পেনব, 

সিাি িম্বর ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। ববদ্যেনতক  

উপদকন্দ্র চালুর 

অনুদমােি জানর 

উপককন্দ্র স্থাপনকারী গ্রাহক প্রকয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ বনর্ ধাবরত আকিদন 

ফরকির িাধ্যকি অথিা অন লাইন 

পবরদর্ ধন ব্যিস্থাপনা বসকেকির িাধ্যকি 

সসিার মূল্য পবরকর্ার্ সাকপকে 

আকিদনপত্র দাবিল করকত পারকিন। 

আকিদন প্রাবির পর সকরজবিন 

বিদ্যুবতক উপককন্দ্র পবরদর্ ধন ও 

পরীো-বনরীো পূি ধক দাবিলকৃত 

১। িান্সিরমাদরর সেনসনিদকশি ও 

প্রস্তুতকারদকর সটষ্ট সাটি শনিদকট কনপ। 

২। এইচটি,এলটি সুইচ নগয়ার, নপএিআই 

প্ল্োন্ট, ড্রপআউট নিউজ ও লাইটিাং 

এোদরস্টদরর নবশে 

নববরণ/সেনসনিদকশি। 

৩। উপদকদন্দ্রর নসাংদগল লাইি ডায়াগ্রাম 

৪(চার) কনপ। 

১০০ সকনভএ  ৯,৯৩০/- 

১৫০ সকনভএ  ১১,৮২০/- 

২০০ সকনভএ  ১২,৮৭০/- 

২৫০ সকনভএ  ১৩,৫০০/- 

৩১৫ সকনভএ  ১৫,৮১০/- 

৪০০ সকনভএ  ১৭,৯১০/- 

৫০০ সকনভএ  ১৯,৫৯০/- 

৬৩০ সকনভএ ২৪,১২০/- 

৭৫০ সকনভএ  ২৪,৯৬০/- 

উপককন্দ্র স্থাপনকারী গ্রাহক 

প্রকয়াজনীয় কাগজপত্রসহ 

বনর্ ধাবরত আকিদন ফরকির 

িাধ্যকি অথিা অন লাইন 

পবরদর্ ধন ব্যিস্থাপনা 

বসকেকির িাধ্যকি সসিার মূল্য 

পবরকর্ার্ সাকপকে 

আকিদনপত্র দাবিল করকল 

এিং সকরজবিন বিদ্যুবতক 

১। প্রদকৌঃ সমাঃ আদতায়ার 

রহমাি সমাল্লা, নসনিয়র 

বিদ্যুৎপনরেশ শক/সনচব(নবলাদবা) 

সিািঃ+৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪  

ই-সমইলঃ 

ইদমইলঃatowar.rahma

n2012@yahoo.com  

 

http://www.ocei.portal.gov.bd/
mailto:ইমেইলঃatowar.rahman2012@yahoo.com
mailto:ইমেইলঃatowar.rahman2012@yahoo.com


প্রবতকিদকনর আকলাকক প্রর্ান বিদ্যুৎ 

পবরদর্ ধক অথিা প্রর্ান বিদ্যুৎ পবরদর্ ধক 

কর্তধক েিতাপ্রাি কি ধকতধা বিদ্যুবতক 

উপককন্দ্র চালুর অনুকিাদনপত্র জাবর 

করকিন। 

 

নিধ শানরত িরদমর প্ররানপ্ত স্থািঃ  

প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শদকর েপ্তর ২৫, 

নিউ ইস্কাটি, ঢাকা। 

অে েপ্তদরর ওদয়ব সাইট 

ocei.portal.gov.bd হদত 

ডাউিদলাড কদরও পাওয়া  াদব। 

৪। সলার প্ল্োদি সঠিক পনরমাপ সহ 

উপদকদন্দ্রর সল-আউট ড্রনয়াং ১ (এক) 

কনপ। 

৫।নপনডনব/আরইনব/নডনপনডনস//বুদয়ট/নবএ

সটিআই বা সরকার অনুদমানেত সাংস্থা 

কর্তশক িান্সিরমার বতদলর সদ্য সম্পানেত 

সটষ্ট নরদপাদট শর ১ (এক) কনপ। 

৬। কা শ  সম্পােিকারী ঠিকাোরী প্রনতষ্ঠাি 

কর্তশক সম্পানেত উপদকদন্দ্র ও অভেেরীণ 

ওয়োনরাং  এর  ইিসুদলশি ও আর্ শ সটষ্ট 

নরদপাদট শর কনপ। 

৭। উপদকন্দ্র ও ববদ্যেনতক স্থাপিার কাজ 

সম্পােিকারী ঠিকাোরী প্রনতষ্ঠাদির  ববধ 

ঠিকাোরী  লাইদসন্স ও তাঁর অধীদি 

নিদয়াগকৃত সুপারভাইজাদরর 

সাটি শনিদকদটর সতোনয়ত িদটাকনপ। 

৮। ভবদির অভেেরীণ ওয়োনরাং ডায়াগ্রাম 

১ (এক) কনপ। 

৯। রাজউক/চউক /উকথু / রাউক/নসটি 

কদপ শাদরশি/দপৌরসভা/ইউনিয়ি পনরষে 

কর্তশক অনুদমানেত ভবদির সল-আউট 

প্ল্াদির (সাব-সষ্টশদির  অবস্থািসহ) ১ 

(এক) কনপ।  

১০। গ্রাউন্ড সলার ব্যতীত অন্যান্য সলাদর 

সাব-সষ্টশি স্থাপিার আদবেদির সেদেঃ    

ক) নিবনিত  কিসালদটদন্টর নিকট সর্দক 

নিরাপত্তা সিেপে ১(এক) কনপ। 

খ) িায়ার সানভ শস  ও নসনভল নডদিন্স 

অনিস সর্দক প্রাপ্ত সিেপে। 

গ) সবজদমদন্ট/গ্রাউন্ড সলার ব্যতীত অন্যান্য 

সলাদর সাব-সষ্টশি স্থাপিার আদবেদির 

সেদে  ৩০০ টাকার িি-জুনডনশয়াল 

স্টাম্প এ নবনডাং এর স্বত্ত্বানধকারীর 

নিধ শানরত অঙ্গীকারিামা। 

 

৮০০ সকনভএ  ২৬,৭৩০/- 

১০০০ সকনভএ  ২৯,২৫০/- 

১২৫০ সকনভএ  ৩৩,৬৬০/- 

১৫০০ সকনভএ  ৩৪,৮৬০/- 

১৬০০ সকনভএ  ৩৫,৭৬০/- 

২০০০ সকনভএ  ৩৭,৫৬০/- 

২৫০০ সকনভএ  ৩৯,৯৬০/- 

৩০০০ সকনভএ  ৪১,৭৬০/- 

৪০০০ সকনভএ  ৪৪,৭৩০/- 

সরকার কর্তশক ধা শকৃত নিস 

সরাসনর সরকারী 

সকাষাগাদর/ব্যাাংদক সিজারী 

চালাদির মাধ্যদম ১-৫৬৩১-

০০০০-২০১৭ খাদত পনরদশাধ 

করদত হদব। 

উপককন্দ্র পবরদর্ ধন ও পরীো-

বনরীো পূি ধক সঠিক পাওয়া 

সগকল সাধারিতঃ আদবেি 

করার ০৫ (পাঁচ) কা শ 

নেবদসর মদধ্য ববদ্যেনতক 

উপদকন্দ্র চালুর অনুদমােি 

জারী করা হয়। 

২। প্রদকৌঃ সমাঃ সগালাম 

সারওয়ার, নসনিয়র বিদ্যুৎ 

পনরেশ শক,  

সিািঃ+৮৮ ০২ ৪৮৩১৩১৬০ 

ই-সমইলঃ 

sarwar2004@yahoo

.com 

 

৩। প্রদকৌঃ সমাঃ রনবউল ইসলাম, 

বিদ্যুৎ পনরেশ শক সিািঃ+৮৮ ০২ 

৪৮৩১৩০৭৩ 

ই-সমইলঃ 

ei@eacei.gov.bd 

 

৪। প্রদকৌঃ প্রবীর চন্দ্র সেবিার্ 

বিদ্যুৎ পনরেশ শক 

সিািঃ+৮৮ ০২ ৪৮৩১৩১৯৫ 
ই-দমইলঃ 

prabir.cuet14@gma

il.com 

 

৫। প্রদকৌঃ এস এম আদশকুল 

সমারছানলি  

বিদ্যুৎ পনরেশ শক 

সিািঃ+৮৮ ০২ ৪৮৩১৩২১৫ 

ই-দমইলঃ 

ashekulmorsalin@g

mail.com 

 

৬। প্রদকৌঃ হানসবুল হাসাি, 

সহকারী বিদ্যুৎ পনরেশ শক 

সিািঃ+৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪ 

ই-সমইলঃ 

hasibul_hasan08@y

ahoo.com 

http://www.ocei.portal.gov.bd/
mailto:ei@eacei.gov.bd
mailto:hasibul_hasan08@yahoo.com
mailto:hasibul_hasan08@yahoo.com


২। ববদ্যেনতক 

ঠিকাোরী 

লাইদসন্স জানর 

গ্রাহক সংবিে কাগজ পোনে সহ 

বনর্ ধাবরত ফরকি বিদ্যুৎ লাইকসবসং 

সিাকড ধর সচয়ারম্যান িরাির আদবেি 

করদল সবাড শসভার মাধ্যদম ঠিকাোরী 

লাইদসন্স জারী হদয় র্াদক। 

 

নিধ শানরত িরদমর প্ররানপ্ত স্থািঃ 

ববদ্যেনতক উপদেষ্টা ও প্রধাি বিদ্যুৎ 

পনরেশ শদকর েপ্তর ২৫, নিউ ইস্কাটি, 

ঢাকা।  

অে েপ্তদরর ওদয়ব সাইট 

ocei.portal.gov.bd হদত 

ডাউিদলাড কদরও পাওয়া  াদব। 

(১) নিধ শানরত িরম-নড এর মাধ্যদম 

আদবেি করদত হদব। 

(২) চালাদির মূল কনপ। 

(৩) প্রনতষ্ঠাদির সিড লাইদসন্স  এর কনপ। 

(৪) ববদ্যেনতক সুপারভাইজাদরর নিদয়াগ, 

স াগোি এবাং স াষিা পে। 

(৫) প্রদয়াজিীয়  ন্ত্রপানত ক্রয় রশীে। 

(৬) নলনমদটড সকাম্পানির সেদে স ৌর্ 

মূলধি সকাম্পািী ও িাম শ সমূদহর 

পনরেপ্তর হদত নিবিিকৃত সমদমাদরন্ডাম 

কনপ।  

 

১। সরকার কর্তশক নিধ শানরত 

নিস “ক,খ,গ” সেণীর জন্য 

৮৪০০/- টাকা, “খ,গ”সেণীর 

জন্য ৩৬০০/- টাকা, এবাং “গ” 

সেিীর জন্য ১২০০/-টাকা, ১-

৫৬৩১-০০০০-১৮৫৪ খাদত 

সিজারী  চালাদির মাধ্যদম 

ব্যাাংদক জমা কদর চালাদির 

মূলকনপ নেদত হদব। 

২।  ন্ত্রপানত সটনষ্টাং নিস বাবে 

প্রনত সেণীর জন্য ৪০০/- টাকা 

আদবেিপে োনখদলর সময় 

িগে জমা নেদত হদব। 

 

 

সবাড শ সভার মাধ্যদম 

অনুদমানেত  হয়। সবাড শ সভা  

সাধারিতঃ বছদর দ্য’বার 

অনুনষ্ঠত হয়। 

প্রদকৌঃ সমাঃ আদতায়ার রহমাি 

সমাল্লা, সনচব, বিদ্যুৎ লাইদসনন্সাং 

সবাড শ  

সিািঃ+৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪ ই-

সমইলঃ 

ইদমইলঃatowar.rahma

n2012@yahoo.com 

৩। ববদ্যেনতক 

সুপারভাইজার 

সাটি শনিদকট 

জানর 

গ্রাহক সাংনিষ্ট কাগজ পোনে সহ 

নিধ শানরত িরদম বিদ্যুৎ লাইদসনন্সাং 

সবাদড শর সচয়ারম্যাি বরাবর আদবেি 

করদল  

সবাড শসভা কর্তশক পরীো গ্রহণ কদর 

িলািদলর নভনত্তদত ববদ্যেনতক 

সুপারভাইজার সাটি শনিদকট জারী করা 

হদয় র্াদক। 

 

নিধ শানরত িরদমর প্ররানপ্ত স্থািঃ 

ববদ্যেনতক উপদেষ্টা ও প্রধাি বিদ্যুৎ 

পনরেশ শদকর েপ্তর ২৫, নিউ ইস্কাটি, 

ঢাকা।  

অে েপ্তদরর ওদয়ব সাইট 

ocei.portal.gov.bd হদত 

ডাউিদলাড কদরও পাওয়া  াদব।  

 

(১)নিধ শানরত িরম-ক এর মাধ্যদম 

প্রদকৌশলীদের আদবেি করত হদব। 

(২) চালাদির মূল কনপ। 

(৩) সদ্য সতালা পাসদপাট শ আকাদরর ৪ 

(চার) কনপ সতোনয়ত ছনব। 

(৪) ববদ্যেনতক কাদজর উপর অনভজ্ঞতার 

সিেপে। 

(৫) সকল নশোগত স াগ্যতার সিেপে 

এবাং জাতীয়তার সিেপে। 

 

 

১। সরকার কর্তশক নিধ শানরত 

নিস “ক,খ,গ” সেণীর জন্য 

৩৬০০/- টাকা, “খ, গ” সেিীর 

জন্য ১৮০০/- টাকা, “গ” 

সেিীর জন্য ৬০০/- টাকা, ১-

৫৬৩১-০০০০-১৮৫৪ খাদত 

সিজারী চালাদির মাধ্যদম 

ব্যাাংদক জমা কদর চালাদির 

মূলকনপ নেদত হদব। 

২। সসন্টার নিস বাবে প্রনত 

সেিীর জন্য ২৫০/- টাকা 

আদবেি পে োনখদলর সময় 

িগে জমা নেদত হদব। 

 

সবাড শ সভার পরীোর মাধ্যদম 

িতুি সুপারভাইজার 

সাটি শনিদকট জারী করা হদয় 

র্াদক। সবাড শ সভা বছদর 

সাধারিতঃ দ্য’বার অনুনষ্ঠত 

হদয় র্াদক। 

প্রদকৌঃ সমাঃ আদতায়ার রহমাি 

সমাল্লা, সনচব, বিদ্যুৎ লাইদসনন্সাং 

সবাড শ  

সিািঃ+৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪ 

ই-সমইলঃ 

ইদমইলঃatowar.rahma

n2012@yahoo.com 
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৪। ববদ্যেনতক 

কানরগরী 

পারনমট জানর 

গ্রাহক সাংনিষ্ট কাগজ পোনে সহ 

নিধ শানরত িরদম বিদ্যুৎ লাইদসনন্সাং 

সবাদড শর সচয়ারম্যাি বরাবর আদবেি 

করদল পরীোর িলািদলর নভনত্তদত 

ববদ্যইনতক কানরগরী পারনমট জারী করা 

হদয় র্াদক। 

নিধ শানরত িরদমর প্ররানপ্ত স্থািঃ 

ববদ্যেনতক উপদেষ্টা ও প্রধাি বিদ্যুৎ 

পনরেশ শদকর েপ্তর ২৫, নিউ ইস্কাটি, 

ঢাকা।  

অে েপ্তদরর ওদয়ব সাইট 

ocei.portal.gov.bd হদত 

ডাউিদলাড কদরও পাওয়া  াদব। 

(১) নিধ শানরত িরম-‘ক’ এর মাধ্যদম 

ইদলকনিনশয়ািদের আদবেি করদত হদব। 

(২) চালাদির মূল কনপ। 

(৩) সদ্য সতালা পাসদপাট শ আকাদরর ৪ 

(চার) কনপ সতোনয়ত ছনব। 

(৪) ববদ্যেনতক কাদজর উপর অনভজ্ঞতার 

সিেপে। 

(৫) সকল নশোগত স াগ্যতার সিেপে 

এবাং জাতীয়তার সিেপে। 

 

  

১। সরকার কর্তশক নিধ শানরত 

নিস “ক,খ,গ” সেণীর জন্য 

৫৪০/- টাকা, “খ,গ”  সেিীর 

জন্য   ২৪০/- টাকা, “গ” সেিীর 

জন্য ১৮০/- টাকা, ১-৫৬৩১-

০০০০-১৮৫৪ খাদত সিজারী 

চালাদির মাধ্যদম ব্যাাংদক জমা 

কদর চালাদির মূলকনপ নেদত 

হদব। 

 ২। সসন্টার নিস বাবে প্রনত 

সেিীর জন্য ২০০/-  টাকা  

আদবেি পে োনখদলর সময়  

িগে জমা নেদত হদব। 

 

 

ববদ্যেনতক কানরগরী পারনমট 

পরীোর মাধ্যদম জারী করা 

হয়। পরীো বছদর 

সাধারিতঃ ৩/৪ বার অনুনষ্ঠত 

হদয় র্াদক। 

প্রদকৌঃ সমাঃ আদতায়ার রহমাি 

সমাল্লা, সনচব, বিদ্যুৎ লাইদসন্স 

সবাড শ  

সিািঃ+৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪  

ই-সমইলঃ 

ইদমইলঃatowar.rahma

n2012@yahoo.com 

 

৫। ববদ্যেনতক 

ঠিকাোরী 

লাইদসন্স 

িবায়ি 

১। আদবেদির সদঙ্গ মূল ঠিকাোরী 

লাইদসন্স বই, মূল সুপারভাইজার 

সাটি শনিদকট এবাং চালাদির মূল কনপ 

সহ নিধ শানরত সমদয়র মদধ্য প্রনতষ্ঠাদির 

নিদয়াগকৃত ববদ্যেনতক সুপারভাইজার 

অে েপ্তদর উপনস্থত হদয় সনচব, বিদ্যুৎ 

লাইদসন্স বরাবর স াষিা প্রোি করদত 

হদব। 

২। প্রদয়াজিীয়  ন্ত্রপানত সুারভাইজাদরর 

স াষিা করার সময় প্রেশ শি করদত 

হদব। 

 

 ১। মূল ঠিকাোরী লাইদসন্স বই 

 ২। মূল সুপারভাইজার সাটি শনিদকট  

 ৩। চালাদির মূল কনপ 

 নিধানরত সমদয়র মদধ্য 

িবায়ি করদত হদব সস সেদে 

সরকার কর্তশক নিধ শানরত নিস 

“ক,খ,গ” সেিীর জন্য ৪২০০/- 

টাকা, “খ,গ” সেিীর জন্য 

১৮০০/- টাকা, এবাং “গ” 

সেিীর জন্য ৬০০/- টাকা, ১-

৫৬৩১-০০০০-১৮৫৪ খাদত 

সিজারী চালাদির মাধ্যদম 

ব্যাাংদক জমা কদর চালাদির 

মূল কনপ নেদত হদব। 

নিধ শানরত সমদয়র মদধ্য 

প্রনতষ্ঠাদির নিদয়াগকৃত 

ববদ্যেনতক সুপারভাইজার অে 

েপ্তদর উপনস্থত হদয় সনচব, 

বিদ্যুৎ লাইদসন্স বরাবর 

স াষিা সেয়ার ১ (এক) কম শ 

নেবদসর মদধ্য লাইদসন্স 

িবায়ি হদয় র্াদক। 

প্রদকৌঃ সমাঃ আদতায়ার রহমাি 

সমাল্লা, সনচব, বিদ্যুৎ লাইদসনন্সাং 

সবাড শ  

সিািঃ+৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪ 

ই-সমইলঃ 

ইদমইলঃatowar.rahma

n2012@yahoo.com 

৬। ববদ্যেনতক 

সুপারভাইজার 

সাটি শনিদকট 

িবায়ি 

মূল সুপারভাইজার সাটি শনিদকট এবাং 

ব্যাাংদক জমাকৃত চালাদির মূল কনপ 

জমা সেওয়ার পর কর্তশপদের 

অনুদমােি সাদপদে ববদ্যেনতক 

সুপারভাইজার সাটি শনিদকট িবায়ি করা 

হদয় র্াদক। 

১। মূল সুপারভাইজার সাটি শনিদকট  

২। চালাদির মূল কনপ 

নিধানরত সমদয়র মদধ্য িবায়ি 

করদত হদব। সস সেদে সরকার 

কর্তশক নিধ শানরত নিস “ক,খ,গ” 

সেিীর জন্য ১৩২০/- টাকা, 

“খ,গ” সেিীর জন্য ৭২০/- 

টাকা, এবাং “গ” সেিীর জন্য 

প্রদয়াজিীয়  কাগজপে জমা 

সেয়ার ১ (এক) কম শ নেবদসর 

মদধ্য িবায়ি হদয় র্াদক। 

প্রদকৌঃ সমাঃ আদতায়ার রহমাি 

সমাল্লা, সনচব, বিদ্যুৎ লাইদসনন্সাং 

সবাড শ  

সিািঃ+৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪  
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৩০০/- টাকা। ১-৫৬৩১-

০০০০-১৮৫৪ খাদত সিজারী 

চালাদির মাধ্যদম ব্যাাংদক জমা 

কদর চালাদির মূল কনপ নেদত 

হদব। 

ই-সমইলঃ 

ইদমইলঃatowar.rahma

n2012@yahoo.com 

 

৭। ববদ্যেনতক 

কানরগরী 

পারনমট িবায়ি 

মূল ববদ্যেনতক কানরগরী পারনমট এবাং 

ব্যাাংদক জমাকৃত চালাদির মূল কনপ 

জমা সেওয়ার পর কর্তপদের 

অনুদমােি সাদপদে ববদ্যেনতক কানরগরী 

পারনমট িবায়ি করা হদয় র্াদক। 

১। মূল কানরগরী পারনমট 

২। চালাদির মূল কনপ 

নিধানরত সমদয়র মদধ্য িবায়ি 

করদত হদব। সস সেদে সরকার 

কর্তশক নিধ শানরত নিস “ক,খ,গ” 

সেিীর জন্য ১৮০/- টাকা, 

“খ,গ” সেিীর জন্য ৯০/- 

টাকা, এবাং “গ” সেিীর জন্য 

৩০/- টাকা। ১-৫৬৩১-০০০০-

১৮৫৪ খাদত সিজারী চালাদির 

মাধ্যদম ব্যাাংদক জমা কদর 

চালাদির মূল কনপ নেদত হদব। 

প্রদয়াজিীয়  কাগজপে জমা 

সেয়ার ১ (এক) কম শ নেবদসর 

মদধ্য িবায়ি হদয় র্াদক। 

প্রদকৌঃ সমাঃ আদতায়ার রহমাি 

সমাল্লা, সনচব, বিদ্যুৎ লাইদসনন্সাং 

সবাড শ  

সিািঃ+৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪  

ই-সমইলঃ 

ইদমইলঃatowar.rahma

n2012@yahoo.com 

 

 

 

       ২.২) োপ্তনরক সসবা 

ক্রবিক 

িাং 

সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধনত প্রদয়াজিীয় কাগজপে এবাং প্রানপ্ত 

স্থাি 

সসবার মূল্য এবাং 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

সসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা (িাম,পেনব, সিাি িম্বর ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। ববদ্যেনতক 

ঠিকাোরী 

লাইদসন্স এর 

সতেতা  াচাই 

সকাি প্রনতষ্ঠাি ঠিকাোরী লাইদসন্স 

 াচাই এর জন্য পে নেদল  াচাই 

পুব শক পে মারিত অবনহত করা 

হয়। 

১। পে ও  াচাইতব্য ঠিকাোনর 

লাইদসন্স এর কনপ। 

নবিামূদল্য ৩ (নতি) কা শনেবস প্রদকৌঃ সমাঃ আদতায়ার রহমাি সমাল্লা, সনচব, বিদ্যুৎ লাইদসনন্সাং 

সবাড শ  

সিািঃ+৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪ 

ই-সমইলঃ 

ইদমইলঃatowar.rahman2012@yahoo.com 
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       ২.৩) অভেেরীণ সসবা 

ক্রবিক 

িাং 

সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধনত প্রদয়াজিীয় কাগজপে এবাং প্রানপ্ত স্থাি সসবার মূল্য 

এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত 

সসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা (িাম,পেনব, 

সিাি িম্বর ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শদকর েপ্তদরর কম শকতশাদের 

পোয়ি, অবমুক্তকরণ 

প্রশাসনিক েমতা অনুয়ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মাধ্যদম।  

১। জিপ্রশাসি মন্ত্রণালদয়র বেলী 

আদেদশর কনপ।  

২। স  মন্ত্রণালয়/নবভাগ হদত বেলী 

হদয় এদসদছি সস মন্ত্রণালয়/নবভাদগর 

অবমুনক্তর আদেদশর কনপ।  

৩। নপ এস নসর সুপানরশ। 

৪। জিপ্রশাসি মন্ত্রণালদয়র সগদজদটর 

কনপ।  
 

প্রদ াজে িদহ ০(নতি) 

কা শনেবস 
 

(১)প্রদকৌঃ সমাঃ আদতায়ার 

রহমাি সমাল্লা, সনচব, বিদ্যুৎ 

লাইদসনন্সাং সবাড শ  

সিািঃ+৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪ 

ইদমইলঃatowar.rahma

n2012@yahoo.com 

 

(২) সমাঃ সাইফুল আলম সুজি 

সহকারী পনরচালক (প্রশাসি) 

সিািঃ+৮৮ ০২ ৪৮৩১৩০৭৮ 

ইদমইলঃ 

sujonbau08@gmail.

com 

 

২। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শদকর েপ্তদরর ১ম সেনণ (িি-

কোডার) ২য়, ৩য় এবাং ৪র্ শ সেনণর 

কম শকতশা/কম শচারীদের চাকুরী স্থায়ীকরণ, োনে 

নবদিােি ছুটি ও অনজশত ছুটি।  

প্রশাসনিক েমতা অনুয়ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মাধ্যদম। 

প্রধাি নহসাব রেণ কম শকতশার 

কা শালয় হদত প্রাপ্ত ছুটির নহসাব, 

পুনলশ সভনরনিদকশি নরদপাট শ, 

সমনডদকল নরদপাট শ, চাকুরী সরকড শ 

সদোষজিক ও বনষ শক সগাপিীয় 

প্রনতদবেি।    

প্রদ াজে িদহ ০৩(নতি) 

কা শনেবস 

৩। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শদকর েপ্তদরর ২য়, ৩য় এবাং 

৪র্ শ সেনণর কম শকতশা/কম শচারীদের 

নিদয়াগ/পদোন্ননত/বেনল/অবসর। 

প্রশাসনিক েমতা অনুয়ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মাধ্যদম। 

১। নপ এস নসর সুপানরশ।  

২। নিদয়াগ কনমটির সুপানরশ।  

প্রদ াজে িদহ ০৩(নতি) 

কা শনেবস 

৪। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শদকর েপ্তদরর সাাংগঠনিক 

কাঠাদমা হালিাগােকরণ ও কম শকতশাগদণর 

প্রশাসনিক ও আনর্ শক েমতা অপ শণ; 

প্রশাসনিক েমতা অনুয়ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মাধ্যদম। 

১। প্রদয়াজি অনুসাদর।  

২।সরকারী আনর্ শক ও প্রশাসনিক 

েমতা সাংক্রাে সাংনিষ্ট/অর্ শ 

মন্ত্রণালদয়র প্রজ্ঞাপি।  

প্রদ াজে িদহ উর্ধ্শতি 

কর্তশপদের 

অনুদমােি 

সাদপদে 

৫। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শদকর েপ্তদরর 

কম শকতশা/কম শচানরদেদর ভনবষ্য তহনবল সর্দক 

কতশিদ াগ্য ও অদিরৎস াগ্য ঋণ মঞ্জুনর, 

অবসরপ্রাপ্তদের চূড়াে উদত্তালণ মঞ্জুনর সাংক্রাে 

 াবতীয় কা শাবলী,ত গৃহনিম শাণ/সমাটর সাইদকল 

অনগ্রম; 

প্রশাসনিক েমতা অনুয়ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মাধ্যদম। 

১।আদবেিপে প্রানপ্ত ও সাংনিষ্ট 

কাগজপে োনখল সাদপদে।  

প্রদ াজে িদহ ০৩(নতি) 

কা শনেবস 
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৬। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শদকর েপ্তদরর নহসাব রেণ 

ইউনিদটর কা শক্রম তোরনক; 

প্রশাসনিক েমতা অনুয়ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মাধ্যদম। 

সহকারী নহসাব রেণ কম শকতশার 

চানহো অনু ায়ী।  

প্রদ াজে িদহ 

 

০২(দ্যই) 

কা শনেবস 

(১)প্রদকৌঃ সমাঃ আদতায়ার 

রহমাি সমাল্লা, সনচব, বিদ্যুৎ 

লাইদসনন্সাং সবাড শ  

সিািঃ+৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪ 

ইদমইলঃatowar.rahma

n2012@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

৭। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শদকর েপ্তদরর রাজম্ব বাদজট 

ব্যয় ব্যবস্থাপিা;  

প্রশাসনিক েমতা অনুয়ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদণর মাধ্যদম 

১। অর্ শ নবভাদগর বরাদ্দ প্রানপ্ত 

অনুসাদর।  

প্রদ াজে িদহ 

 

০২(দ্যই) 

কা শনেবস 

 

৮। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শক েপ্তদরর নচঠিপোনে গ্রহণ 

ও সপ্ররণ; 

প্রশাসনিক েমতা অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদির মাধ্যদম 

প্রহণ ও সপ্ররণ ইউনিদটর কা শক্রম 

তোরনকর মাধ্যদম।  

প্রদ াজে িদহ  ০২(দ্যই) 

কা শনেবস 
 

৯। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শক েপ্তদরর সটনলদিাি; প্রশাসনিক েমতা অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদির মাধ্যদম 

প্রাপ্যতা অনুয়ায়ী ও খানল সাদপদে প্রদ াজে িদহ  ০২(দ্যই) 

কা শনেবস 

 

১০। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শক েপ্তদরর কম শকতশাদের 

বনহঃ বাাংলাদেশ ছুটি সাংক্রাে কাজ; 

প্রশাসনিক েমতা অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদির মাধ্যদম 

১। আদবেি প্রানপ্ত সাদপদে, ছুটির 

প্রাপ্যতা সিে ও খরচ নিব শাদহর সিে 

ইতোনে।  

প্রদ াজে িদহ  ০৩(নতি) 

কা শনেবস 

১১। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শক েপ্তদরর ইদিাদভশি 

সাংক্রাে কা াবলী; 

প্রশাসনিক েমতা অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদির মাধ্যদম 

১। ইদিাদভশি টিদমর নসদ্ধে অনু ায়ী। প্রদ াজে িদহ  ০৩ (নতি) 

কা শনেবস 

১২। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শক েপ্তদরর সিাকাল পদয়ন্ট 

নিধ শারি; 

প্রশাসনিক েমতা অনু ায়ী অনুদমােি 

গ্রহদির মাধ্যদম 

১। সাংনিষ্ট কাদজ স াগ্যতা ও 

অনভজ্ঞতা অনু ায়ী।  

প্রদ াজে িদহ  ০২(দ্যই) 

কা শনেবস 

 

১৩। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শদকর েপ্তদরর 

কম শকতশা/কম শচারীদের গৃহনিম শাণ/দমাটর 

সাইদকল/কনম্পউটার/বাইসাইদকল ইতেনে 

সরকারী ঋণ মঞ্জুরী; 

সরাসনর/িোক্স/ই-দমইল ঋণ মঞ্জুরীর আদবেি প্রদ াজে িদহ  ৩-৭ কা শনেবস 

১৪। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শদকর েপ্তদরর 

কম শকতশা/কম শচারীদের সপিশি ও নপআরএল 

সাংক্রাে নবষয়ানে; 

সরাসনর/িোক্স/ই-দমইল সপিশি ও নপআরএল সাংক্রাে 

কাগজপে 

প্রদ াজে িদহ  ৩-৭ কা শনেবস 

১৫। সাধারণ ভনবষ্যত তহনবল হদত অনগ্রম মঞ্জুরী; সরাসনর/িোক্স/ই-দমইল এনজ হদত প্রদয়াজিীয় কাগজপে  প্রদ াজে িদহ  ৩-৭ কা শনেবস 

১৬। োনে নবদিােি ছুটি ও অন্যান্য ছুটি সাংক্রাে 

নবষয়ানে; 

সরাসনর/িোক্স/ই-দমইল ছুটির আদবেি প্রদ াজে িদহ  ৩-৭ কা শনেবস 

১৭। প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শদকর েপ্তদরর কম শপনরকল্পিা 

প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি অগ্রগনত প্রনতদবেি উদ্ধশতি 

কম শকতশাদের অবনহতকরণ; 

ই-সমইল ও পে স াগাদ াগ  প্রদ াজে িদহ  ৩-৭ কা শনেবস 

 

৩) আওতাধীি অনধেপ্তর/সাংস্থা/অন্যান্য প্রনতষ্ঠাি কর্তশক প্রেত্ত সসবাঃ আওতাধীি অনধেপ্তর/সাংস্থা/অন্যান্য প্রনতষ্ঠাদির নসটিদজিস চাট শার নলঙ্ক আকাদরও যুক্ত করা হদয়দছ। 
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৪) আপিাদের কাদছ আমাদের প্রতোশা 

ক্রনমক 

িাং 

প্রনতশ্রুনত/কানিত সসবা প্রানপ্তর জন্য করিীয় 

১। নিধ শানরত িরদম সম্পূণ শভাদব পূরণকৃত আদবেিপে জমা প্রোি করুি  

২। সঠিক খাদত প্রদয়াজিীয় সসবামূল্য সিজারী চালাদির মাধ্যদম ব্যাাংদক জমা করুি 

৩। ঠিকাোরী লাইদসন্স িবায়ি করার জন্য নিধ শানরত সমদয়র মদধ্য প্রনতষ্ঠাদির নিদয়াগকৃত ববদ্যেনতক সুপারভাইজাদরর স াষিা সেয়ার জন্য প্রদয়াজিীয় ববদ্যেনতক  ন্ত্রপানত সহ সনচব, বিদ্যুৎ 

লাইদসনন্সাং সবাড শ  এর নিকট উপনস্থত র্াকুি। 

৪। উপদকদন্দ্রর অনুদমােদির জন্য নিধ শানরত িরদম বনণ শত কাজগুদলা  র্া র্ ভাদব োনখল করুি। 

 

      ৫) অনভদ াগ প্রনতকার ব্যবস্থাপিা (--) 

সসবা প্রানপ্তদত অসন্তুষ্ঠ হদল োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশার সাংদগ স াগাদ াগ করুি। তার কাছ সর্দক সমাধাি পাওয়া িা সগদল নিদনাক্ত পদ্ধনতদত স াগাদ াগ কদর আপিার সমস্যা অবনহত করুিঃ 

 

ক্রনমক 

িাং 

কখি স াগাদ াগ করদবি কার সদঙ্গ স াগাদ াগ করদবি স াগাদ াদগর ঠিকািা নিেনত্তর সময়সীমা 

১. োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা সমাধাি নেদত িা পারদল অনভদ াগ নিেনত্ত কম শকতশা (অনিক) আবুল খাদয়র সমাঃ আক্কাস আলী 

প্রধাি বিদ্যুৎ পনরেশ শক  

(যুগ্ন সনচব)  

সিািঃ +৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১১ 

ই-সমইলঃ eadvisor@pd.gov.bd  

ওদয়ব সাইটঃ www.ocei.gov.bd 

৩০ কা শনেবস 

২. অনভদ াগ নিেনত্ত কম শকতশা নিনে শষ্ট সমদয় সমাধাি নেদত িা পারদল আনপল কম শকতশা আবুল খাদয়র সমাঃ আনমনুর রহমাি 

অনতনরক্ত সনচব, বিদ্যুৎ নবভাগ 

সিািঃ +৮৮০২-৪৭১২৩১২ 

ই-সমইলঃ aminur5830@gmail.com  

ওদয়ব সাইটঃ https://powerdivision.gov.bd  

২০ কা শনেবস 

৩. আনপল কম শকতশা নিনে শষ্ট সমদয় সমাধাি নেদত িা পারদল মনন্ত্রপনরষে নবভাদগর অনভদ াগ 

ব্যবস্থাপিা সসল 

অনভদ াগ গ্রহি সকন্দ্র, ৫ িাং সগট 

বাাংলাদেশ সনচবালয়, ঢাকা 

www.grs.gov.bd 

৬০ কা শনেবস 
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