
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ পাওয়ার ম্যাদেজদেন্ট ইেস্টিটিউট 

পূব বাচল েতুে শহর, ঢাকা 

 

সসবা প্রোে প্রস্টতশ্রুস্টত (স্টসটিদজে চাট বার) 

ক) সসবা সমূহ 

ক্র.োং সসবার োে সসবা গ্রহীতা সসবা প্রোে পদ্ধস্টত প্রদয়াজেীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাস্টিস্থাে 

সসবা মূল্য 

এবাং 

পস্টরদশাধ 

পদ্ধস্টত 

সসবা 

প্রোদের 

সেয়সীো 

োস্টয়ত্বপ্রাি কে বকতবা 

(োে, পেবী, স াে েম্বর ও ই-সেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. পণ্য/ সসবার 

মূল্য পস্টরদশাধ 

সাংস্টিষ্ট সসবা/ 

পণ্য স্টবদক্রতা 

প্রদয়াজেীয় কাজগপত্রসহ 

স্টবল োস্টিদলর পর যথাযথ 

কর্তবপদের অনুদোেদের 

োধ্যদে 

ক্রয় শািা ক্রয় আদেশ 

অনুসাদর 

পস্টরপূণ ব 

কাগজপত্র 

োস্টিল 

সাদপদে ১৫ 

কায বস্টেবস 

সহকারী পস্টরচালক(প্রশাসে /অথ ব),স্টবস্টপএেআই 

সোবাইল: ০১৭১৯০৫২৯১২/০১৭৩০৩৩৫৩১৭ 

ই-সেইল: ad.admn.bpmi@gmail.com/ 

            ad.finact.bpmi@gmail.com 

২. কে বচারীদের 

সিশোরী 

োলাোল 

সরবরাহ 

কে বকতবা-কে বচারী চাস্টহোপত্র প্রাস্টি ও প্রাপ্যতা 

সাদপদে 

সষ্টার শািা  ১ কায বস্টেবস সহকারী পস্টরচালক (প্রশাসে) 

সোবাইল: ০১৭১৯০৫২৯১২ 

ই-সেইল: ad.admn.bpmi@gmail.com 

 

৩. প্রস্টশেণাথীর 

ব্যস্টিগত 

আদবেে   

প্রস্টশেণাথী প্রাি আদবেে অনুসাদর 

যথাযথ কর্তবপদের 

অনুদোেদের োধ্যদে 

প্রস্টশেণ 

পস্টরেির 

 ২ কায বস্টেবস পস্টরচালক (প্রস্টশেণ), স্টবস্টপএেআই 

সোবাইল: ০১৭১৫৩৩৪৭৯৭ 

ই-সেইল:dir.trg.bpmi@gmail.com 

৪. কে বকতবা-

কে বচারীদের 

ব্যস্টিগত 

আদবেে। 

কে বকতবা-কে বচারী প্রাি আদবেে অনুসাদর 

যথাযথ কর্তবপদের 

অনুদোেদের োধ্যদে 

প্রশাসে  ৩ 

কায বস্টেবস 

 

 

 

 

পস্টরচালক (প্রশাসে), স্টবস্টপএেআই 

সোবাইল: ০১৫১১৪৬৩৪৮৮ 

ই-সেইল:director.anf.bpmi@gmail.com 



৫. প্রস্টশেণ প্রোে স্টবস্টিন্ন েির/ 

সাংস্থার েদোেীত 

কে বকতবা 

প্রস্টশেণ পস্টি অনুসাদর প্রস্টশেণ 

পস্টরেির 

অনুদোস্টেত 

প্রাক্কলে 

অনুসাদর 

প্রস্টশেণ 

পস্টি 

অনুসাদর 

পস্টরচালক (প্রস্টশেণ), স্টবস্টপএেআই 

সোবাইল: ০১৭১৫৩৩৪৭৯৭ 

ই-সেইল:dir.trg.bpmi@gmail.com  

৬ চাস্টহো 

অনুসাদর 

প্রস্টশেণ 

আদয়াজে 

স্টবস্টিন্ন েির/ 

সাংস্থা/ প্রস্টতষ্ঠাে/ 

োগস্টরক 

চাস্টহো প্রাস্টি সাদপদে প্রস্টশেণ 

পস্টরেির 

অনুদোস্টেত 

প্রাক্কলে 

অনুসাদর 

সিৌত সুস্টবধা 

সাদপদে 

চাস্টহো 

অনুসাদর 

পস্টরচালক (প্রস্টশেণ), স্টবস্টপএেআই 

সোবাইল: ০১৭১৫৩৩৪৭৯৭ 

ই-সেইল:dir.trg.bpmi@gmail.com 

৭ কে বচারীদের 

সযাগোে 

পদত্রর 

পৃষ্ঠাঙ্কে 

েব সযাগোেকৃত 

কে বকতবা-কে বচারী 

সযাগোেপত্র োস্টিল ও 

গ্রহদণর োধ্যদে 

  ৩ 

কায বস্টেবস 

সহকারী পস্টরচালক (প্রশাসে) 

সোবাইল: ০১৭১৯০৫২৯১২ 

ই-সেইল: ad.admn.bpmi@gmail.com 

৮. সেেপত্র/ 

েম্বরপত্র প্রোে 

প্রস্টশেণাথী/ েির 

সাংস্থা 

স লতার সাদথ প্রস্টশেণ 

সোস্টি সাদপদে। 

প্লাস্টোং এন্ড 

সপ্রাগ্রাস্টোং শািা 

 অেলাইে 

সকাস ব 

সোস্টির ১৫ 

কায বস্টেবদসর 

েদধ্য এবাং 

সরাসস্টর 

প্রস্টশেদণর 

সেদত্র সকাস ব 

সোস্টি 

স্টেবদস। 

উপ পস্টরচালক (স্টপ এন্ড স্টপ), স্টবস্টপএেআই/ সকাস ব 

ম্যাদেজদেন্ট। 

সোবাইল: ০১৭১২১২২৬৯৮ 

ই-সেইল:tohijjulislamxenreb@gmail.com 

৯. ডুস্টপ্লদকট 

সেেপত্র/ 

েম্বরপত্র প্রোে 

প্রস্টশেণাথী/ েির 

সাংস্থা 

আদবেে/ পত্র প্রাস্টি 

সাদপদে। 

প্লাস্টোং এন্ড 

সপ্রাগ্রাস্টোং শািা 

 ৩ 

কায বস্টেবস 

উপ পস্টরচালক (স্টপ এন্ড স্টপ), স্টবস্টপএেআই/ সকাস ব 

ম্যাদেজদেন্ট। 

সোবাইল: ০১৭১২১২২৬৯৮ 

ই-সেইল:tohijjulislamxenreb@gmail.com 

 

 

 

 



ি) তথ্য সাংক্রান্ত : 

ক্র.োং সসবার োে সসবা গ্রহীতা সসবা প্রোে পদ্ধস্টত প্রদয়াজেীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাস্টিস্থাে 

সসবা মূল্য 

এবাং পস্টরদশাধ 

পদ্ধস্টত 

সসবা 

প্রোদের 

সেয়সীো 

োস্টয়ত্বপ্রাি কে বকতবা 

(োে, পেবী, স াে েম্বর ও ই-সেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. তথ্য প্রোে োগস্টরক তথ্য অস্টধকার আইে 

অনুসাদর োস্টিলকৃত 

আদবেে অনুসাদর। 

ইেস্টিটিউদটর/ 

তথ্য কস্টেশদের 

ওদয়বসাইট। 

তথ্য 

স্টবস্টধোলায় 

স্টেধ বাস্টরত হাদর 

২১ কায ব 

স্টেবদসর 

েদধ্য 

পস্টরচালক (প্রশাসে), স্টবস্টপএেআই 

সোবাইল: ০১৫১১৪৬৩৪৮৮ 

ই-সেইল:director.anf.bpmi@gmail.com 

                             অথবা  

পস্টরচালক (প্রস্টশেণ), স্টবস্টপএেআই 

সোবাইল: ০১৭১৫৩৩৪৭৯৭ 

ই-সেইল:dir.trg.bpmi@gmail.com 

২. তথ্য প্রকাশ োগস্টরক বাস্টষ বক প্রস্টতদবেে 

ওদয়ব সাইদট প্রকাশ 

  অথ ব বছর 

সোস্টির 

১.৫ 

োদসর 

েদধ্য। 

পস্টরচালক (প্রস্টশেণ), স্টবস্টপএেআই 

সোবাইল: ০১৭১৫৩৩৪৭৯৭ 

ই-সেইল:dir.trg.bpmi@gmail.com 

 

গ) অস্টিদযাগ প্রস্টতকার ব্যবস্থাপো: 

ক্র. োং কিে সযাগাদযাগ করদবে কার সদে সযাগাদযাগ করদবে সযাগাদযাদগর ঠিকাো স্টেষ্পস্টির সেয়সীো 

১. অনুদেে-”ক” ও “ি”- সত 

উস্টিস্টিত সসবা যথা সেদয় 

প্রোদে োস্টয়ত্বপ্রাি কে বকতবা 

অপারগ হদল। 

অস্টিদযাগ স্টেষ্পস্টি কে বকতবা পস্টরচালক (প্রশাসে), স্টবস্টপএেআই 

সোবাইল: ০১৫১১৪৬৩৪৮৮ 

ই-সেইল:director.anf.bpmi@gmail.com 

৩০ কায বস্টেবস 

২. অস্টিদযাগ স্টেষ্পস্টি কে বকতবা যথা 

সেদয় প্রস্টতকার প্রোদে অপারগ 

হদল 

আস্টপল কে বকতবা এেস্টিএস (প্রশাসে ও অথ ব), স্টবস্টপএেআই 

সোবাইল: ০১৩১৩০১৩৬০১ 

ই-সেইল:golamrabbani130@gmail.com 

৩০ কায বস্টেবস 

৩. আস্টপল কে বকতবা যথা সেদয় 

প্রস্টতকার প্রোদে অপারগ হদল 

স্টবদ্যু স্টবিাদগর আস্টিদযাগ স্টেষ্পস্টি কে বকতবা   

 



 


