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সিটিজেন্ি চার্ টার 

১.্্সিশনঃ আদ্লাস ত শেে,্যজে্পসরজেশ। 

২.্্সিশনঃ উদ্ভােনী ও পসরজেশোন্ধে প্রযুসির দ্বারা কয়লা িম্পজের সুষ্ঠু ব্যেহাজরর িাধ্যজি দেজশর বৃহত্তি এেং সনিটরজযাগ্য কয়লা সিসত্তক সেদ্যুৎ উৎপােন দকাম্পাসনজে পসরণে কজর 

     িে টিাধারজণর েন্য সেদ্যুজের ব্যেস্থা করা। 

৩.১্নাগসরক দিোঃ 

 

 

 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রঃ্

নং 
দিোর্নাি 

দিো্প্রোজন্

িজে টাচ্চ্িিয় 

প্রদ্য়ােনীয় 

 াগেপত্র 

প্রজয়ােনীয়্

কাগেপত্র/আজেেন্

ফরি্প্রাসিস্থান 

দিোমূল্য্ও্

পসরজশাধ্পদ্ধসে 

(যসে্থাজক) 

শাখার্োসয়ত্ব্প্রাি্কি টকেটার্পেসে,্

রুি্নম্বর,্দেলা/্উপজেলার্দকাডিহ,্

অসফসিয়াল্দর্সলজফান্নম্বর্ও্ই-জিইল 

উর্ধ্টেন্কি টকেটার্পেসে,্রুি্নম্বর,্দেলা/্

উপজেলার্দকাডিহ,্অসফসিয়াল্দর্সলজফান্

নম্বর্ও্ই-জিইল 

১ 

স্থানীয়্ও্

আন্তেটাসেক্েরপত্র্

আহোন্ও্েরপত্র্

সেক্রয় 

েরপজত্র্

েসণ টে্শেট্

দিাোজেক্ 

েরপত্র সিজ্ঞসি 

অনুিাদ্র 

সিসপসেসিসেএল্

কজপ টাজরর্ অসফি 

েরপত্র সিজ্ঞসি 

অনুিাদ্র 

েত্ত্বােধায়ক্প্রজকৌশলী্(প্রসকউরজিন্ট) 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৭৮৭৬৭৮৬৫১ 

ই-জিইলঃ্saifur2407@gmail.com 

সনে টাহী্পসরচালক্(সপএন্ডসড) 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৭৮৭৬৭৮৬৫০ 

ই-জিইলঃ্ 

edpnd@cpgcbl.gov.bd 
 

২ 

ভূসি্অসধগ্রহজণর্

ফজল্ক্ষসেগ্রস্ত্

ব্যসিজের্পুনে টািন্

িংক্রান্ত্েথ্য্প্রোন 

৭্কায টসেেি 

ইসপ আইসড ও 

এনআইসড  াড ড 

নাং উদ্েখপূি ড  

সলসখত/ শিৌসখ  

আদ্িেন 

সিসপসেসিসেএল্

কজপ টাজরর্ অসফি/্িাইর্্

অসফি/্ওজয়েিাইর্্

www.cpgcbl.gov.bd 

সেনামূজল্য 

উপ-ব্যেস্থাপক্(ইএিটি) 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৭৮৭৬৭৮৬৬৩ 

ই-জিইলঃ্

arafat.cpgcbl@gmail.com  

সনে টাহী্পসরচালক্(প্রকল্প) 

দিাোইলঃ্+৮৮্্০১৭৮৭৬৭৮৬৫৩ 

ই-জিইলঃ্edproject@cpgcbl.gov.bd্্ 

http://www.cpgcbl.gov.bd/
mailto:arafat.cpgcbl@gmail.com
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৩.২্প্রাসেষ্ঠাসনক দিোঃ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রঃ্

নং 
দিোর্নাি 

দিো্প্রোজন্

িজে টাচ্চ্

িিয় 

প্রদ্য়ােনীয় 

 াগেপত্র 

প্রজয়ােনীয়্

কাগেপত্র্এেং্

প্রাসিস্থান/আজেেন্

ফরি্প্রাসিস্থান 

দিোমূল্য্ও্

পসরজশাধ্

পদ্ধসে্(যসে্

থাজক) 

শাখার্োসয়ত্ব্প্রাি্কি টকেটার্পেসে,্রুি্

নম্বর,্দেলা/্উপজেলার্দকাডিহ,্অসফসিয়াল্

দর্সলজফান্নম্বর্ও্ই-জিইল 

উর্ধ্টেন্কি টকেটার্পেসে,্রুি্নম্বর,্দেলা/্

উপজেলার্দকাডিহ,্অসফসিয়াল্দর্সলজফান্

নম্বর্ও্ই-জিইল 

১ 

সেদ্যুৎ্সেিাগ/্পসরকল্পনা্

কসিশন/্আইএিইসডিহ্

োিসরক্কাে্িংসিষ্ট্প্রসেষ্ঠান্

কর্তটক্চাসহে্েথ্য্িরেরাহ/্

প্রসেজেেন্দপ্ররণ। 

যথাযথ্

িিজয় 

প্রতুাো 

শিাতাদ্ি  

সিসপসেসিসেএল্

কজপ টাজরর্ অসফি 
সেনামূজল্য 

দকাম্পাসন্িসচে 

দিাোইলঃ্+৮৮ ০১৭৫৫৫৭৬২২২ 

ই-জিইলঃ্mizan064@gmail.com 

ব্যেস্থাপনা্পসরচালক 

দিাোইলঃ্+৮৮ ০১৭৫৫৬৫২৭৭৯ 

ই-জিইলঃ্mdcpcb@yahoo.com 

২ 
োো্িংস্থায়্(JICA)্েথ্য্

িরেরাহ 

যথাযথ্

িিজয় 

প্রতুাো 

শিাতাদ্ি  

সিসপসেসিসেএল্

কজপ টাজরর্ অসফি 
সেনামূজল্য 

েত্ত্বােধায়ক্প্রজকৌশলী্(প্ল্ুাসনং) 

দিাোইলঃ্+৮৮ ০১৭৭৭৭৫৪৯৫১ 

ই-জিইলঃ্monir.cuet98@gmail.com 

সনে টাহী্পসরচালক্(প্রকল্প) 

দিাোইলঃ্+৮৮্্০১৭৮৭৬৭৮৬৫৩ 

ই-জিইলঃ্edproject@cpgcbl.gov.bd 

৩ িাদ্েে প্রণয়ন 
৩০ 

 ার্ ডসেিি 
 

সিসপসেসিসেএল্

কজপ টাজরর্ অসফি 
সেনামূজল্য 

সনি ডাহী পসরচাল  (অর্ ড) 

শিািাইলঃ +৮৮ ০১৭৩০৭৯৮০৯৭ 

ই-শিইলঃ shahid_apscl@yahoo.com 

ব্যেস্থাপনা্পসরচালক 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৭৫৫৬৫২৭৭৯ 

ই-জিইলঃ্mdcpcb@yahoo.com 

 

 

 

 

  

mailto:mizan064@gmail.com
mailto:mdcpcb@yahoo.com
mailto:mdcpcb@yahoo.com
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৩.৩্অিুন্তরীণ্দিোঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রি্

নং 
দিোর্নাি 

দিো্প্রোজন্

িজে টাচ্চ্িিয় 

প্রদ্য়ােনীয় 

 াগেপত্র 

প্রজয়ােনীয়্

কাগেপত্র্এেং্

প্রাসিস্থান/আজেেন্

ফরি্প্রাসিস্থান 

দিোমূল্য্ও্

পসরজশাধ্পদ্ধসে্

(যসে্থাজক) 

শাখার্োসয়ত্ব্প্রাি্কি টকেটার্পেসে,্রুি্

নম্বর,্দেলা/্উপজেলার্দকাডিহ,্

অসফসিয়াল্দর্সলজফান্নম্বর্ও্ই-জিইল 

উর্ধ্টেন্কি টকেটার্পেসে,্রুি্নম্বর,্

দেলা/্উপজেলার্দকাডিহ,্অসফসিয়াল্

দর্সলজফান্নম্বর্ও্ই-জিইল 

১ 
সিসপএফ হদ্ত ঋণ গ্রহদ্ণ 

অসগ্রি িঞ্জুসর 
 ১৪  ার্ ডসেিি  অর্ ড সেিাগ সেনামূজল্য 

িহকারী্ব্যেস্থাপক্(অথ ট/সহিাে) 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৩১৩৪৬৭৪৫৭ 

ই-জিইলঃ্swapondu15@gmail.com 

সডসেএি্(সহিাে/অথ ট)্(িাঃপ্রাঃ) 

দিাোইলঃ্+৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৩ 

ই-জিইলঃ fk_soyfal@yahoo.com 

২ 

চা সর হদ্ত অিির/অব্যাহসত 

গ্রহণ াদ্ল প্রাপ্য সুসিধাসে 

প্রোদ্নর প্রোিসন  আদ্েে 

োসর 

অিির/অব্যাহসত 

 ার্ ড র হওয়ার 

িিয় হদ্ত ৭ 

 ার্ ডসেিি 

 এইচআরএি সেিাগ সেনামূজল্য 

উপ-ব্যেস্থাপক্(এইচআরএি) 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৭৮৭৬৭৮৬৮৬ 

ই-জিইলঃ sazjesmkt@gmail.com   

সডসেএি্(এইচআরএি)্(িাঃপ্রাঃ) 

দিাোইলঃ্+৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৪ 

ই-জিইলঃ্cpgcblhr@gmail.com 

৩ 

চা সর হদ্ত অিির/ অব্যাহসত 

গ্রহণ াদ্ল প্রাপ্য সুসিধাসে 

প্রোন 

প্রোিসন  আদ্েে 

োসরর পরিতী 

৩০  ার্ ডসেিি 

 অর্ ড সেিাগ সেনামূজল্য 

উপ-ব্যেস্থাপক্(অথ ট) 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৭৮৭-৬৭৮৬৮৮ 

ই-জিইলঃ্

tofazzal.cpgcbl@gmail.com 

সডসেএি্(সহিাে/অথ ট)্(িাঃপ্রাঃ) 

দিাোইলঃ্+৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৩ 

ই-জিইলঃ্fk_soyfal@yahoo.com 

৪ 
সিসেন্ন প্র ার ছুটি (অসেডত/ 

অসনয়সিত/ শিসডদ্ ল) 
০৭  ার্ ডসেিি 

সনধ ডাসরত 

আদ্িেন পত্র 
এইচআরএি সেিাগ্ সেনামূজল্য 

উপ-ব্যেস্থাপক্(এইচআরএি) 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৭৮৭৬৭৮৬৮৬ 

ই-জিইলঃ্sazjesmkt@gmail.com 

সডসেএি্(এইচআরএি)্(িাঃপ্রাঃ) 

দিাোইলঃ্+৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৪ 

ই-জিইলঃ্cpgcblhr@gmail.com 

৫ প্রা -সনরীক্ষা ১৫  ার্ ডসেিি  

িংসিষ্ট্

সেিাগ্হজে্

দপ্রসরে্সেল 

সনরীক্ষা সেিাগ্ সেনামূজল্য 

উপ-ব্যেস্থাপক্(সনরীক্ষা)্্ 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৭৮৭৬৭৮৬৮৭ 

ই-জিইলঃ্

noorcpgcbl1978@yahoo.com  

সডসেএি্(সনরীক্ষা্)্(িাঃপ্রাঃ) 

দিাোইলঃ্+৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬২ 

ই-জিইলঃ্data_nit@yahoo.com  

৬ 

অসফি স্থাপনার অেুন্তদ্র 

আিিািপত্র িরিরাহ/ 

শিরািত ও তেিাংসিষ্ট  াে 

সনদ্ে ডেনা 

শিাতাদ্ি  
 

তত্ত্বািধায়  

প্রদ্ ৌেলী 

(প্রস উরদ্িন্ট) এর 

েির 

সেনামূজল্য 

উপসিোগীয় প্রদ্ ৌেলী (স্থাপতু) 

শিািাইলঃ +৮৮ ০১৭৮৭-৬৭৮৬৮৩ 

ই-শিইলঃ 

thansibulhasan@yahoo.com 

েত্ত্বােধায়ক্প্রজকৌশলী্(প্রসকউরজিন্ট) 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৭৮৭৬৭৮৬৫১ 

ই-জিইলঃ্saifur2407@gmail.com 

৭ 

অেুন্তরীণ ও বিদ্েসে  

প্রসেক্ষণ, ওয়া ডেপ, 

শিসিনাদ্র িদ্নানয়ন প্রোন  

১৫  ার্ ডসেিি  এইচআরএি সেিাগ সেনামূজল্য 

সডসেএি্(এইচআরএি)্(িাঃপ্রাঃ) 

দিাোইলঃ্+৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৪ 

ই-জিইলঃ্cpgcblhr@gmail.com 

ব্যেস্থাপনা্পসরচালক 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৭৫৫৬৫২৭৭৯ 

ই-জিইলঃ্mdcpcb@yahoo.com 

৮ 

িন্ত্রণালয়/ অন্যান্য প্রসতষ্ঠান 

 র্তড  আদ্য়াসেত অনুষ্ঠাদ্ন 

 ি ড তডাদ্ের নাদ্ির তাসল া 

শপ্ররণ; 

৭  ার্ ডসেিি  এইচআরএি সেিাগ সেনামূজল্য 

সডসেএি্(এইচআরএি)্(িাঃপ্রাঃ) 

দিাোইলঃ্+৮৮ ০১৭৭৭৭৮৭৭৬৪ 

ই-জিইলঃ্cpgcblhr@gmail.com 

ব্যেস্থাপনা্পসরচালক 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৭৫৫৬৫২৭৭৯্ 

ই-জিইলঃ্mdcpcb@yahoo.com 

mailto:fk_soyfal@yahoo.com
mailto:sazjesmkt@gmail.com
mailto:cpgcblhr@gmail.com
mailto:tofazzal.cpgcbl@gmail.com
mailto:sazjesmkt@gmail.com
mailto:cpgcblhr@gmail.com
mailto:noorcpgcbl1978@yahoo.com
mailto:data_nit@yahoo.com
mailto:cpgcblhr@gmail.com
mailto:mdcpcb@yahoo.com
mailto:cpgcblhr@gmail.com
mailto:mdcpcb@yahoo.com
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রি্

নং 
দিোর্নাি 

দিো্প্রোজন্

িজে টাচ্চ্িিয় 

প্রদ্য়ােনীয় 

 াগেপত্র 

প্রজয়ােনীয়্

কাগেপত্র্এেং্

প্রাসিস্থান/আজেেন্

ফরি্প্রাসিস্থান 

দিোমূল্য্ও্

পসরজশাধ্পদ্ধসে্

(যসে্থাজক) 

শাখার্োসয়ত্ব্প্রাি্কি টকেটার্পেসে,্রুি্

নম্বর,্দেলা/্উপজেলার্দকাডিহ,্

অসফসিয়াল্দর্সলজফান্নম্বর্ও্ই-জিইল 

উর্ধ্টেন্কি টকেটার্পেসে,্রুি্নম্বর,্

দেলা/্উপজেলার্দকাডিহ,্অসফসিয়াল্

দর্সলজফান্নম্বর্ও্ই-জিইল 

৯ 
অব্যেহৃে্যানোহন্অজকজো্

দ াষণা 
৩০  ার্ ডসেিি  

সিসপসেসিসেএল্

কজপ টাজরর্ অসফি 
সেনামূজল্য 

দকাম্পাসন্িসচে 

দিাোইলঃ্+৮৮ ০১৭৫৫৫৭৬২২২ 

ই-জিইলঃ্mizan064@gmail.com 

ব্যেস্থাপনা্পসরচালক 

দিাোইলঃ্+৮৮্০১৭৫৫৬৫২৭৭৯ 

ই-জিইলঃ্mdcpcb@yahoo.com 

৪. আপনার  াদ্ে আিাদ্ের প্রতুাো 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫. অসেদ্র্াগ প্রসত ার ব্যিস্থাপনা (GRS)  

 

শিিা প্রাসিদ্ত অিন্তুষ্ট হদ্ল োসয়ত্বপ্রাি  ি ড তডার িদ্ে শর্াগাদ্র্াগ  রুন। তার  াে শর্দ্  িিাধান পাওয়া না শগদ্ল সনদ্নাক্ত পদ্ধসতদ্ত শর্াগাদ্র্াগ  দ্র আপনার িিস্যা অিসহত  রুন। 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ক্রসি  নাং প্রসতশ্রুত/ াসিত শিিা প্রাসির লদ্ক্ষু  রণীয় 

১ স্বয়াংিম্পূণ ড আদ্িেন েিা প্রোন 

২ র্র্ার্র্ প্রসক্রয়ায় প্রদ্য়ােনীয় সফি পসরদ্োধ 

৩ িাক্ষাদ্তর েন্য সনধ ডাসরত িিদ্য়র পূদ্ি ডই উপসস্থসত সনসিত রণ 

৪ সিদ্যুৎ ব্যিহাদ্র িাশ্রয়ী শহান, িমৃদ্ধ শেে গঠদ্ন অাংে সনন। 

ক্রি নাং  খন শর্াগাদ্র্াগ  রদ্িন  ার িদ্ে শর্াগাদ্র্াগ  রদ্িন শর্াগাদ্র্াদ্গর ঠি ানা সনষ্পসির িিয়িীিা 

১ 
োসয়ত্বপ্রাি  ি ড তডা িিাধান সেদ্ত 

না পারদ্ল 
অসেদ্র্াগ সনষ্পসি  ি ড তডা  

প্রদ্ ৌেলী শিাঃ আেহারুল ইিলাি,্ 

সনে টাহী্পসরচালক্(সপএন্ডসড)্ 

শফান: +৮৮ ০১৭৮৭৬৭৮৬৫০ 

ই-শিইল:  edpnd@cpgcbl.gov.bd 

ওদ্য়িিাইে: www.cpgcbl.gov.bd  

৩ িাি 

২ 
অসেদ্র্াগ সনষ্পসি  ি ড তডা সনসে ডষ্ট 

িিদ্য় িিাধান সেদ্ত না পারদ্ল 
আসপল  ি ড তডা 

শিাঃ আব্দুল শিািাসলি,  

ব্যেস্থাপনা্পসরচালক 

শফান: ্+৮৮্০১৭৫৫৬৫২৭৭৯ 

ই-শিইল: mdcpcb@yahoo.com 

ওদ্য়িিাইে: www.cpgcbl.gov.bd  

১ িাি 

৩ 
আসপল  ি ড তডা সনসে ডষ্ট িিদ্য় 

িিাধান সেদ্ত না পারদ্ল 
িসন্ত্র পসরষে সিোদ্গর অসেদ্র্াগ ব্যিস্থাপনা শিল ওদ্য়িিাইে: www.grs.gov.bd ৩ িাি 

mailto:mizan064@gmail.com
mailto:mdcpcb@yahoo.com
http://www.cpgcbl.gov.bd/
mailto:mdcpcb@yahoo.com
http://www.cpgcbl.gov.bd/
http://www.grs.gov.bd/

