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বি-আর পাওয়ারজেন বিবিজেড 

B-R POWERGEN LIMITED  

(বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী একটি সরকারী প্রবিষ্ঠান) 

www.brpowergen.gov.bd   

 

 

সসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি (Citizen’s Charter)    

 

১. বিশন ও বিশন 

বিশনঃ 

বনি ভরজ াগ্য ও বনরবিবিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদজনর িাধ্যজি সদজশর আর্ ভ-সািাবেক অিস্থার উন্নয়ন ত্বরাবিিকরণ।  

বিশনঃ 

 সদজশর ক্রিির্ ভিান বিদ্যুৎ চাবিদা পূরজণর িজযু সরকাজরর গৃিীি পবরকল্পনা অনু ায়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প িাস্তিায়ন। 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brpowergen.gov.bd/
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২. প্রবিশ্রুি সসিাসমূি 

২.১) নাগবরক সসিা: 

ক্রবিক 

নং 
সসিার নাি 

সসিা প্রদাজনর 

সজি ভাচ্চ 

সিয়সীিা 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

সসিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজিদন ফরি প্রাবিস্থান 

সসিা মূল্য 

এিং 

পবরজশার্ 

পদ্ধবি 

শাখার নািসি দাবয়ত্বপ্রাি 

কি ভকিভা (পদিী,  

সেবিজফান নম্বর ও ই-সিইি) 

উর্ধ্ভিন কি ভকিভা (পদিী,  

সফান নম্বর ও ই-সিইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ 
অবিজ াগ গ্রিণ ও 

সিার্ান 
৩০ কা ভবদিস।  

সফান, ফুাক্স, ই-সিইি, এসএিএস, পত্র 

স াগাজ াগ, সফসবুক, ওজয়িসাইে ইিুাবদ। 

বিবখি অবিজ াগ, ওজয়িসাইে 

এিং সদর দির ও বিদ্যুৎ 

সকন্দ্রসমূি 

প্রজ ােু  

নয়। 

পদিী: িত্ত্বাির্ায়ক প্রজকৌশিী 

(ওএন্ডএি)। 

সফান: ৪৮৯৫৫৬৫১, 

০১৭১২৭১৬৪৬৯    

সিইি: 

papon.das@brpow

ergen.gov.bd 

পদিী-বনি ভািী পবরচািক 

(প্রজকৌশি) 

সফান-৪৮৯৫০০৫৪ 

ই-সিইি-

edengg@brpowerg

en.gov.bd 

২ 

োবি, র্ি ভ, িণ ভ 

বনবি ভজশজে সকি 

নাগবরকজক স্ব-স্ব 

স াগ্যিা অনু ায়ী 

চাকুরীজি আজিদজনর 

সুজ াগ প্রদান। 

চিিান 

প্রবক্রয়া। 

সকাম্পাবনর চাকুরীবিবর্-২০১৬ এর বির্ান 

অনু ায়ী ২ টি িহুি প্রচাবরি োিীয় 

দদবনক (১ টি ইংজরেী ও ১ টি িাংিা) 

পবত্রকায় বনজয়াগ বিজ্ঞবি প্রকাজশর িাধ্যজি 

আজিদন গ্রিণ করা িয়। পাশাপাবশ বি-

আর পাওয়ারজেন বিঃ, আরবপবসএি এিং 

িাংিাজদশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন সিাড ভ (িাবিউজিা) 

এর ওজয়িসাইজে বনজয়াগ বিজ্ঞবি প্রকাজশর 

িাধ্যজি আজিদন সমূি িজি িাছাই কজর 

সম্ভািনািয় প্রার্ী বনজয়াগ পরীযার েন্য 

বনি ভাচন করা িয়। 

সকাম্পাবনর ওজয়িসাইজে 

প্রদবশ ভি চাকুরীর আজিদন বিংক 

এিং ওজয়িসাইজে আপজিাডকৃি 

বনর্ ভাবরি আজিদন ফরি এিং 

িানিসম্পদ ও প্রশাসন বিিাগ 

বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ সদর 

দির িাবি নং-০১ (৪র্ ভ িিা), 

সরাড নং-১৩, সসক্টর নং-০১, 

উত্তরা িজডি োউন, ঢাকা-

১২৩০। 

বিজ্ঞবিজি 

উজেবখি বফ। 

পদিীঃ বডবেএি (এইচআর ও 

এডবিন) 

সফান-৪৮৯৫৫৬৫২, ০১৩১৮-

৩৮৩৬৬৬ 

ই-সিইি: 

wahidur.rahman@brpo

wergen.gov.bd  

পদিী- ব্যিস্থাপনা 

পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.g

ov.bd 

৩ 

িথ্য অবর্কার আইন 

অনু ায়ী চাবিি িথ্য 

প্রদান। 

০৩ বদন। 

সকাম্পানীর ওজয়িসাইে এিং সদর দিজর 

দাবয়ত্বপ্রাি কি ভকিভা কর্তভক িথ্য প্রদান 

করা িয়।  

 

আিজদনপত্র এিং বি-আর 

পাওয়ারজেন বিঃ সদর দির 

িাবি নং-০১ (৪র্ ভ িিা), সরাড 

নং-১৩, সসক্টর নং-০১, উত্তরা 

িজডি োউন, ঢাকা-১২৩০। 

বিবর্ 

সিািাজিক 

পদিী- সকাম্পাবন সবচি 

সফান-৭৯১১৬৪৯ 

ই-সিইি-

cs@brpowergen.gov.b

d  

পদিী- ব্যিস্থাপনা 

পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.g

ov.bd 
 

৪ 

কাবরগরী বশযার্ীজদর 

িাজি-কিজি প্রবশযণ 

প্রদাজনর সুজ াগ। 

প্রজয়ােন 

অনু ায়ী। 

বিদ্যুৎ উৎপাদন সকজন্দ্র িাজি কিজি 

প্রবশযণ প্রদান। 

বশযা প্রবিষ্ঠাজনর িজনানয়নপত্র, 

বশযার্ীজদর বসবি, এনআইবড। 

বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ এর 

সদর দির িাবি নং-০১(৪র্ ভ 

প্রজ ােু নয়। 

পদিী-িত্ত্বাির্ায়ক প্রজকৌশিী, 

কড্ডা ১৫০ সিঃ ওঃ বিদ্যুৎ 

সকন্দ্র 

সফান- ৮৯৩২৯৬২,  

পদিী-বনি ভািী পবরচািক 

(প্রজকৌশি) 

সফান-৪৮৯৫০০৫৪ 

ই-সিইি-
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ক্রবিক 

নং 
সসিার নাি 

সসিা প্রদাজনর 

সজি ভাচ্চ 

সিয়সীিা 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

সসিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজিদন ফরি প্রাবিস্থান 

সসিা মূল্য 

এিং 

পবরজশার্ 

পদ্ধবি 

শাখার নািসি দাবয়ত্বপ্রাি 

কি ভকিভা (পদিী,  

সেবিজফান নম্বর ও ই-সিইি) 

উর্ধ্ভিন কি ভকিভা (পদিী,  

সফান নম্বর ও ই-সিইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

িিা), সরাড নং-১৩, সসক্টর নং-

০১, উত্তরা িজডি োউন, ঢাকা-

১২৩০। 

ই-সিইি- 

adminkodda@brp

owergen.gov.bd 

edengg@brpowerg

en.gov.bd 

৫ 

দূেণমুক্ত, পবরজিশিান্ধি 

এিং বনি ভরজ াগ্য বিদ্যুৎ 

উৎপাদন। 

চিিান 

প্রবক্রয়া। 

আধুবনক প্রযুবক্ত ব্যিিাজরর িাধ্যজি বিদ্যুৎ 

উৎপাদন ও োিীয় গ্রীজড সরিরাি। 
প্রজ ােু নয়। প্রজ ােু নয়। 

পদিী-িত্ত্বাির্ায়ক প্রজকৌশিী, 

কড্ডা ১৫০ সিঃ ওঃ বিদ্যুৎ 

সকন্দ্র 

সফান- ৮৯৩২৯৬২,  

ই-সিইি- 

adminkodda@brp

owergen.gov.bd 

 

 পদিী-বনি ভািী পবরচািক 

(প্রজকৌশি) 

সফান-৪৮৯৫০০৫৪ 

ই-সিইি-

edengg@brpowerg

en.gov.bd 

৬ 

Corporate 

Socail 

Responsibility 

এর আওিায় 

েনকল্যাণমূিক কাজে 

আবর্ ভক সিায়িা প্রদান। 

চিিান 

প্রবক্রয়া। 

সকস টু সকস বিবত্তজি আবর্ ভক সিায়িা 

প্রদান। 

আজিদনপত্র এিং বি-আর 

পাওয়ারজেন বিঃ সদর দির 

িাবি নং-০১ (৪র্ ভ িিা), সরাড 

নং-১৩, সসক্টর নং-০১, উত্তরা 

িজডি োউন, ঢাকা-১২৩০। 

সচজকর 

িাধ্যজি 

পবরজশার্ করা 

িয়। 

পদিী- বনি ভািী পবরচািক (অর্ ভ) 

সফান- ৮৯৩৩১৫০, 

০১৩১৮৩৮৩৬৪৫ 

ই-সিইি- 

edfinance@brpow

ergen.gov.bd  

 

পদিী- ব্যিস্থাপনা 

পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.g

ov.bd 
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২.১) প্রাবিষ্ঠাবনক সসিা: 

ক্রবিক 

নং 
সসিার নাি 

সসিা প্রদাজনর 

সজি ভাচ্চ 

সিয়সীিা 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

সসিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজিদন ফরি প্রাবিস্থান 

সসিা মূল্য 

এিং 

পবরজশার্ 

পদ্ধবি 

শাখার নািসি দাবয়ত্বপ্রাি 

কি ভকিভা (পদিী,  

সেবিজফান নম্বর ও ই-সিইি) 

দাবয়ত্বপ্রাি কি ভকিভা (নাি, 

পদিী, সফান নম্বর ও ই-

সিইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ 

দির/সংস্থা/সকাম্পাবনর 

সাজর্ বিদ্যুৎ বিিাজগর 

িাবে ভক কি ভ-সম্পাদন 

চুবক্ত (APA) 

সম্পাদন। 

অর্ ভ িছজরর 

জুিাই িাজসর 

২য় সিাি। 

সকাম্পাবনর ব্যিস্থাপনা পবরচািক বিদ্যুৎ 

বিিাজগর সাজর্ ও বিিাগীয় প্রর্ানগণ 

সকাম্পাবনর ব্যিস্থাপনা পবরচািক এর 

সাজর্ এিং অপরাপর কি ভকিভা/কি ভচারীগণ 

বিিাগীয় প্রর্ান এর সাজর্। 

চুবক্তপজত্রর ফরম্যাে, বিদ্যুৎ 

বিিাগ  এিং সকাম্পাবনর সদর 

দির, িাবি নং-০১ (৪র্ ভ িিা), 

সরাড নং-১৩, সসক্টর নং-০১, 

উত্তরা িজডি োউন, ঢাকা-১২৩০। 

প্রজ ােু 

নয়। 

পদিী: িত্ত্বাির্ায়ক প্রজকৌশিী 

(ওএন্ডএি)। 

সফান: ৪৮৯৫৫৬৫১, 

০১৭১২৭১৬৪৬৯    

সিইি: 

papon.das@brpower

gen.gov.bd 

পদিী-বনি ভািী পবরচািক 

(প্রজকৌশি) 

সফান-৪৮৯৫০০৫৪  

ই-সিইি-

edengg@brpower

gen.gov.bd 

২ 

সকাম্পাবনর বিবিন্ন 

বিবর্-বির্ান, নীবিিািা 

প্রণয়ন ও সংজশার্ন 

চিিান প্রবক্রয়া 
সকাম্পাবনর সিাজড ভর অনুজিাদন সাজপজয 

সকাম্পাবন সবচি বিেয়টি বনবিি কজরন। 

সকাম্পাবনর বিবিন্ন বিবর্ বির্ান ও 

নীবিিািা এিং বি-আর 

পাওয়ারজেন বিঃ এর সদর দির 

িাবি নং-০১ (৪র্ ভ িিা), সরাড 

নং-১৩, সসক্টর নং-০১, উত্তরা 

িজডি োউন, ঢাকা-১২৩০। 

প্রজ ােু 

নয়। 

পদিী- সকাম্পাবন সবচি 

সফান-৭৯১১৬৪৯ 

ই-সিইি-

cs@brpowergen.gov.bd 

পদিী- ব্যিস্থাপনা পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.gov.

bd 

৩ 

সকাম্পাবনর উন্নয়ন 

অগ্রগবির 

িাবসক/দত্রিাবসক/ 

িাবে ভক প্রবিজিদন 

বিদ্যুৎ বিিাজগ সপ্ররণ। 

চিিান প্রবক্রয়া 
স্ব স্ব বিিাগীয় প্রর্ান বনর্ ভাবরি িাবরখ 

প্রবিজিদন সপ্ররণ বনবিি কজরন। 

প্রবিজিদজনর বনর্ ভাবরি ফরজিে 

এিং বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ 

এর সদর দির িাবি নং-০১ (৪র্ ভ 

িিা), সরাড নং-১৩, সসক্টর নং-

০১, উত্তরা িজডি োউন, ঢাকা-

১২৩০। 

প্রজ ােু 

নয়। 
সকি বিিাগীয় প্রর্ান। 

পদিী- ব্যিস্থাপনা পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.gov.

bd 

৪ 

বিদ্যুৎ বিিাগ কর্তভক 

প্রণীি আইন/বিবর্িািার 

উপর িিািি প্রদান। 

চিিান প্রবক্রয়া 
প্রাি আইন/বিবর্িািার উপর িিািি 

প্রদান করা িয়। 

আইন/বিবর্িািা খসিা 

এিং বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ 

এর সদর দির িাবি নং-০১ (৪র্ ভ 

িিা), সরাড নং-১৩, সসক্টর নং-

০১, উত্তরা িজডি োউন, ঢাকা-

১২৩০। 

প্রজ ােু 

নয়। 

পদিী- সকাম্পাবন সবচি 

সফান-৭৯১১৬৪৯ 

ই-সিইি-

cs@brpowergen.gov.bd 

পদিী- ব্যিস্থাপনা পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.gov.

bd 

৫ 

স্বিিা ও 

েিািবদবিিার সাজর্ 

সকাম্পাবনর ক্রয় কা ভ 

চিিান প্রবক্রয়া 

বপবপএ-২০০৬, বপবপআর-২০০৮ e-Gp 

guideline ও বি-আর পাওয়ারজেন 

বিঃ এর ক্রয় নীবিিািা-২০১৭ অনু ায়ী। 

সেন্ডার ডকুজিন্ট এিং প্রজকৌশি 

বিিাগ, বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ 

এর সদর দির িাবি নং-০১(৪র্ ভ 

কা ভাজদশ 

মূল্য এিং 

সচজকর 

পদিী: িত্ত্বাির্ায়ক প্রজকৌশিী 

(ওএন্ডএি)। 

সফান: ৪৮৯৫৫৬৫১, 

পদিী-বনি ভািী পবরচািক 

(প্রজকৌশি) 

সফান-৪৮৯৫০০৫৪ 
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ক্রবিক 

নং 
সসিার নাি 

সসিা প্রদাজনর 

সজি ভাচ্চ 

সিয়সীিা 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

সসিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজিদন ফরি প্রাবিস্থান 

সসিা মূল্য 

এিং 

পবরজশার্ 

পদ্ধবি 

শাখার নািসি দাবয়ত্বপ্রাি 

কি ভকিভা (পদিী,  

সেবিজফান নম্বর ও ই-সিইি) 

দাবয়ত্বপ্রাি কি ভকিভা (নাি, 

পদিী, সফান নম্বর ও ই-

সিইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

সম্পাদন। িিা), সরাড নং-১৩, সসক্টর নং-

০১, উত্তরা িজডি োউন, ঢাকা-

১২৩০। 

 

 

 

িাধ্যজি। ০১৭১২৭১৬৪৬৯    

সিইি: 

papon.das@brpower

gen.gov.bd 

ই-সিইি-

edengg@brpowergen.

gov.bd 

৬ 

পন্য, কা ভ ও সসিা 

প্রদানকারী প্রবিষ্ঠাজনর 

বিি পবরজশার্ 

সচক বিস্ট 

সিািাজিক বিি 

দাবখজির 

পরিিী ৩০ 

কা ভবদিস 

প্রজয়ােন অনু ায়ী সরিরাি এিং বিি 

প্রদান সাজপজয পবরজশার্ করা িয়। 

চাবিদাপত্র, বি-আর পাওয়ারজেন 

বিঃ এর সদর দির িাবি নং-০১, 

সরাড নং-১৩, সসক্টর নং-০১(৪র্ ভ 

িিা), উত্তরা িজডি োউন, ঢাকা-

১২৩০। 

চাবিদার 

সপ্রবযজি 

বনর্ ভারণ  

এিং 

 সচজকর 

িাধ্যজি 

পদিী- বনি ভািী পবরচািক (অর্ ভ) 

সফান- ৮৯৩৩১৫০, 

০১৩১৮৩৮৩৬৪৫ 

ই-সিইি- 

edfinance@brpower

gen.gov.bd  

পদিী- ব্যিস্থাপনা পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.gov.

bd 
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২.৩) অিুন্তরীণ সসিা: 

ক্রবিক 

নং 
সসিার নাি 

সসিা প্রদাজনর 

সজি ভাচ্চ 

সিয়সীিা 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

সসিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজিদন ফরি প্রাবিস্থান 

সসিা মূল্য 

এিং পবরজশার্ 

পদ্ধবি 

শাখার নািসি দাবয়ত্বপ্রাি 

কি ভকিভা (পদিী,  

সেবিজফান নম্বর ও ই-

সিইি) 

দাবয়ত্বপ্রাি কি ভকিভা (পদিী, 

সফান নম্বর ও ই-সিইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ 

কি ভকিভা/কি ভচারীজদর 

সপশাগি জ্ঞান ও দযিা 

বৃবদ্ধর েন্য প্রজয়ােনীয় 

প্রবশযণ প্রদান। 

চিািান 

প্রবক্রয়া। 

On-the-Job এিং Off-the-

Job প্রবশযণ প্রদাজনর িাধ্যজি। 

িাবে ভক সেবনং কুাজিন্ডার, সেবনং 

সসি, বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ 

এর সদর দির িাবি নং-০১(৪র্ ভ 

িিা), সরাড নং-১৩, সসক্টর নং-

০১, উত্তরা িজডি োউন, ঢাকা-

১২৩০। 

প্রজ ােু নয়। 

পদিীঃ বডবেএি (এইচআর 

ও এডবিন) 

সফান-৪৮৯৫৫৬৫২, 

০১৩১৮-৩৮৩৬৬৬ 

ই-সিইি: 

wahidur.rahman@br

powergen.gov.bd  

পদিী- ব্যিস্থাপনা পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.gov.b

d 

 

 

 
 

২ 

বিদ্যিান বিবর্-বির্াজনর 

আজিাজক 

কি ভকিভা/কি ভচারীজদর 

 জর্াপযুক্ত সপ এন্ড 

এল্যাউন্স প্রদান। 

চিািান 

প্রবক্রয়া। 

কি ভকিভা/ কি ভচারীজদর েন্য প্রনীি 

সিিন কাঠাজিা-২০১৬ এর আজিাজক 

এিং সকাম্পাবনর বিদ্যিান চাকুরীবিবর্ 

ও নীবিিািা অনু ায়ী। 

চাকুরীবিবর্ ও বিদ্যিান নীবিিািা, 

িানি সম্পদ ও প্রশাসন বিিাগ 

বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ এর 

সদর দির িাবি নং-০১ (৪র্ ভ 

িিা), সরাড নং-১৩, সসক্টর নং-

০১, উত্তরা িজডি োউন, ঢাকা-

১২৩০। 

প্রজ ােু নয়। 

পদিী- বনি ভািী পবরচািক 

(অর্ ভ) 

 সফান- ৮৯৩৩১৫০, 

০১৩১৮৩৮৩৬৪৫ 

ই-সিইি- 

edfinance@brpo

wergen.gov.bd  

পদিী- ব্যিস্থাপনা পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.gov.b

d 

৩ 

চাকুরী সশজে 

কি ভকিভা/কি ভচারীজদর 

আবর্ ভক সুবির্াবদ প্রদান 

বনবিি করন। 

৩০ কি ভবদিস 

(ছািপত্র 

সাজপজয) 

বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ এর 

চাকুরীবিবর্-২০১৬ অনু ায়ী। 

আজিদন ফরি সমূি, অর্ ভ বিিাগ 

বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ এর 

সদর দির িাবি নং-০১ (৪র্ ভ 

িিা),সরাড নং-১৩, সসক্টর নং-০১, 

উত্তরা িজডি োউন, ঢাকা-১২৩০। 

প্রাক-বনরীযা 

সশজে বসবপএফ 

ও গ্যাচুইটির 

অর্ ভ 

পবরজশাজর্র 

সযজত্র সংবিষ্ট 

সিাড ভ অি োবষ্ট 

সিার বসদ্ধান্ত, 

অন্যান্য 

আবর্ ভক 

সুবির্াবদ 

পবরজশাজর্র 

সযজত্র 

ব্যিস্থাপনা 

পদিী- বনি ভািী পবরচািক 

(অর্ ভ) 

 সফান- ৮৯৩৩১৫০, 

০১৩১৮৩৮৩৬৪৫ 

ই-সিইি- 

edfinance@brpo

wergen.gov.bd 

পদিী- ব্যিস্থাপনা পবরচািক 

সফান: ৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.gov.b

d 
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ক্রবিক 

নং 
সসিার নাি 

সসিা প্রদাজনর 

সজি ভাচ্চ 

সিয়সীিা 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

সসিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজিদন ফরি প্রাবিস্থান 

সসিা মূল্য 

এিং পবরজশার্ 

পদ্ধবি 

শাখার নািসি দাবয়ত্বপ্রাি 

কি ভকিভা (পদিী,  

সেবিজফান নম্বর ও ই-

সিইি) 

দাবয়ত্বপ্রাি কি ভকিভা (পদিী, 

সফান নম্বর ও ই-সিইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

পবরজচািজকর 

অনুজিাদনক্র

সি সচজকর 

িাধ্যজি 

পবরজশার্। 

৪ 

কি ভকিভা/কি ভচারীজদর 

বিরুজদ্ধ আনীি অবিজ াগ 

িদন্ত ও বনষ্পবত্তকরণ। 

চিিান প্রবক্রয়া। 
সকাম্পাবনর চাকুরীবিবর্-২০১৬ এর 

বির্ান অনু ায়ী। 

অবিজ াগ পত্র এিং িানি সম্পদ 

ও প্রশাসন বিিাগ, বি-আর 

পাওয়ারজেন বিঃ এর সদর দির 

িাবি নং-০১(৪র্ ভ িিা),, সরাড নং-

১৩, সসক্টর নং-০১, উত্তরা িজডি 

োউন, ঢাকা-১২৩০। 

প্রজ ােু নয়। 

পদিীঃ বডবেএি (এইচআর 

ও এডবিন) 

সফান-৪৮৯৫৫৬৫২, 

০১৩১৮-৩৮৩৬৬৬ 

ই-সিইি: 

wahidur.rahman@br

powergen.gov.bd 

পদিী- ব্যিস্থাপনা পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.gov.b

d 

৫ 
কি ভকিভা/ কি ভচারী 

পজদান্নবি ও পদায়ন। 
চিিান প্রবক্রয়া। 

বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ এর 

চাকুরীবিবর্-২০১৬ অনু ায়ী স াগ্যিা, 

সির্া ও অবিজ্ঞিাসম্পন্ন প্রার্ীজদরজক 

পজদান্নবি প্রদানসি প্রজয়ােন ও প্রাপ্যিা 

অনু ায়ী পদায়ন করা িয়। 

আজিদন ও আনুোবিক দবিিাবদ 

এিং বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ 

এর সদর দির, িাবি নং-০১ (৪র্ ভ 

িিা), সরাড নং-১৩, সসক্টর নং-

০১, উত্তরা িজডি োউন, ঢাকা-

১২৩০। 

প্রজ ােু নয়। 

পদিীঃ বডবেএি (এইচআর 

ও এডবিন) 

সফান-৪৮৯৫৫৬৫২, 

০১৩১৮-৩৮৩৬৬৬ 

ই-সিইি: 

wahidur.rahman@br

powergen.gov.bd 

পদিী- ব্যিস্থাপনা পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.gov.b

d 
 

৬ 
কি ভকিভা/ কি ভচারীজদর 

স্বাস্থু সসিা প্রদান। 
চিিান প্রবক্রয়া। 

বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ এর 

চাকুরীবিবর্-২০১৬ অনু ায়ী িাবসক 

বনর্ ভাবরি িাজর কি ভকিভা/কি ভচারীজদর 

বচবকৎসা িািা প্রদাজনর পাশাপাবশ 

সিবডজকি বরজেইনার বনজয়াজগর 

িাধ্যজি বচবকৎসা সসিা প্রদান করা িয়। 

িাছািা স্বাস্থু িীিার আওিায় 

কি ভকিভা/কি ভচারীজদরজক স্বাস্থু সসিা 

প্রদান করা িয়। 

সংবিষ্ট কাগেপত্র এিং িানি 

সম্পদ ও প্রশাসন বিিাগ 

বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ এর 

সদর দির, িাবি নং-০১ (৪র্ ভ 

িিা),  সরাড নং-১৩, সসক্টর নং-

০১, উত্তরা িজডি োউন, ঢাকা-

১২৩০। 

বচবকৎসা  

িািা 

প্রদান/পূণ ভিরণ 

করা িয়। িীিা 

সকাম্পাবনজক 

চুবক্ত 

সিািাজিক 

বনর্ ভাবরি িাজর 

সচজকর 

িাধ্যজি িীিার 

বপ্রবিয়াি 

পবরজশার্ করা 

পদিীঃ বডবেএি (এইচআর 

ও এডবিন) 

সফান-৪৮৯৫৫৬৫২, 

০১৩১৮-৩৮৩৬৬৬ 

ই-সিইি: 

wahidur.rahman@br

powergen.gov.bd 

পদিী- ব্যিস্থাপনা পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.gov.b

d 



Page 8 of 9 
 

ক্রবিক 

নং 
সসিার নাি 

সসিা প্রদাজনর 

সজি ভাচ্চ 

সিয়সীিা 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

সসিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজিদন ফরি প্রাবিস্থান 

সসিা মূল্য 

এিং পবরজশার্ 

পদ্ধবি 

শাখার নািসি দাবয়ত্বপ্রাি 

কি ভকিভা (পদিী,  

সেবিজফান নম্বর ও ই-

সিইি) 

দাবয়ত্বপ্রাি কি ভকিভা (পদিী, 

সফান নম্বর ও ই-সিইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

িয়। 

৭ 

বিদ্যুৎ সকজন্দ্র কি ভরি 

কি ভকিভা/কি ভচারীসি 

বিদ্যুৎ সকজন্দ্রর বনরাপত্তা 

বনবিি করা। 

চিিান প্রবক্রয়া। 

বনরাপত্তা ম্যানুয়াজি ও বিদ্যুিান বনয়ি-

নীবিজি িবণ ভি পদ্ধবিজি বিদ্যুৎ সকজন্দ্র 

দাবয়ত্বরি কি ভকিভা/কি ভচারীসি বিদ্যুৎ 

সকন্দ্র এর বনরাপত্তা বনবিি করা িয়। 

ম্যানুজয়ি ও বিদ্যিান বনয়িনীবি 

এিং সদর দির ও বিদ্যুৎ 

সকন্দ্রসমূি। 

প্রজ ােু নয়। 

পদিী- প্ল্ুান্ট ম্যাজনোর, 

কড্ডা ১৫০ সিঃ ওঃ বিদ্যুৎ 

সকন্দ্র 

সফান- ৮৯৩২৯৬২,  

ই-সিইি- 

adminkodda@br

powergen.gov.b

d  

পদিী-বনি ভািী পবরচািক 

(প্রজকৌশি) 

সফান-৪৮৯৫০০৫৪ 

ই-সিইি-

edengg@brpowergen.g

ov.bd 

৮ 
িবিঃ িাংিাজদশসি 

বিবিন্ন প্রকার ছুটি িঞ্জুর। 
চিিান প্রবক্রয়া। 

বি-আর পাওয়ারজেন বিঃ এর 

চাকুরীবিবর্-২০১৬ এর আজিাজক 

চাবিদা ও প্রজয়ােন অনু ায়ী বনবিি 

করা িয়। 

আজিদনপত্র এিং িানিসম্পদ ও 

প্রশাসন বিিাগ বি-আর 

পাওয়ারজেন বিঃ এর সদর দির 

িাবি নং-০১(৪র্ ভ িিা), সরাড নং-

১৩, সসক্টর নং-০১, উত্তরা িজডি 

োউন, ঢাকা-১২৩০। 

 

প্রজ ােু নয়। 

পদিীঃ বডবেএি (এইচআর 

ও এডবিন) 

সফান-৪৮৯৫৫৬৫২, 

০১৩১৮-৩৮৩৬৬৬ 

ই-সিইি: 

wahidur.rahman@br

powergen.gov.bd 

পদিী- ব্যিস্থাপনা পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.gov.b

d 

৯ 
চাকুরী িজি অব্যািবি ও 

অবিজ্ঞিার সনদ প্রদান। 
চিিান প্রবক্রয়া। 

চাকুরী িজি অব্যািবির সযজত্র বি-আর 

পাওয়ারজেন বিঃ এর চাকুরীবিবর্-

২০১৬ ও আজিদন অনু ায়ী ব্যিস্থা গ্রিন 

করা িয়। 

আজিদনপত্র এিং িানিসম্পদ ও 

প্রশাসন বিিাগ, বি-আর 

পাওয়ারজেন বিঃ এর সদর দির 

িাবি নং-০১(৪র্ ভ িিা),  সরাড নং-

১৩, সসক্টর নং-০১, উত্তরা িজডি 

োউন, ঢাকা-১২৩০। 

প্রজ ােু নয়। 

পদিীঃ বডবেএি (এইচআর 

ও এডবিন) 

সফান-৪৮৯৫৫৬৫২, 

০১৩১৮-৩৮৩৬৬৬ 

ই-সিইি: 

wahidur.rahman@br

powergen.gov.bd  

পদিী- ব্যিস্থাপনা পবরচািক 

সফান-৮৯৩২৯৬২ 

ই-সিইি-

md@brpowergen.gov.b

d 
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৩. আপনার কাজছ আিাজদর প্রিুাশাঃ 

ক্রবিক নং প্রবিশ্রুি/কাবিি সসিা প্রাবির িজযু করনীয় 

৩.১ স্বয়ংসম্পূণ ভ আজিদন েিা প্রদান করা। 

৩.২  র্া র্ প্রবক্রয়ায় প্রজয়ােনীয় বফ পবরজশার্ করা। 

৩.৩ স্বাযাজির েন্য বনর্ ভাবরি সিজয়র পূজি ভই উপবস্থি র্াকা। 

৩.৪ বিদ্যুৎ ব্যিিাজর সাশ্রয়ী িওয়া, অন্যজক ব্যিিাজরর সুজ াগ সদয়া। 

৩.৫ ব্যবক্তগি/দািবরক কাজে Day Light ব্যিিার করা এিং অন্যজক Day Light ব্যিিাজর উৎসাবিি করা। 

৩.৬ বিদ্যুৎ আিাজদর োিীয় সম্পদ, দাবয়ত্বশীি নাগবরক বিজসজি বিদ্যুজির সরঞ্জািাবদ সংরযণ করা এিং অপচয় িজি বিরি র্াকা। 
 

৪. অবিজ াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা (GRS): 

সসিা প্রাবিজি অসন্তুষ্ট িজি দাবয়ত্বপ্রাি কি ভকিভার সজি স াগাজ াগ করজিন। িার কাছ সর্জক সিার্ান পাওয়া না সগজি বনজমাক্ত পদ্ধবিজি স াগাজ াগ কজর আপনার সিস্যা অিবিি করজিন। 

ক্রবিক নং কখন স াগাজ াগ করজিন কার সজি স াগাজ াগ করজিন স াগাজ াজগর ঠিকানা বনষ্পবত্তর সিয়সীিা 

১ দাবয়ত্বপ্রাি কি ভকিভা সিার্ান বদজি ব্যর্ ভ িজি। 
অবিজ াগ বনষ্পবত্ত কি ভকিভা 

(অবনক) 

পদিী: িত্ত্বাির্ায়ক প্রজকৌশিী (ওএন্ডএি)। 

সফান: ৪৮৯৫৫৬৫১, ০১৭১২৭১৬৪৬৯    

সিইি: papon.das@brpowergen.gov.bd 

৩০ কা ভবদিস। 

২ অবনক বনবদ ভষ্ট সিজয় সিার্ান বদজি না পারজি।   আবপি কি ভকিভা  

পদিীঃ যুগ্মসবচি (সিিয়), বিদ্যুৎ বিিাগ 

সফানঃ ০২-৪৭১২০০২৮  

ইজিইিঃ jscoord@pd.gov.bd   

আবপজির িাবরখ িজি ২০ 

কা ভবদিস। 
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