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ধান কাযালয়, নলকা, িসরাজগ  

জনােরল এ াডিমন শাখা 
ফানঃ ০২৫৮৮৮৩১৪৪২, ত  বাতায়নঃ

িপিজিসএল.বাংলা

ন র: ২৮.১৮.০০০০.০৫৪.৯৯.০০২.২১.১৬৩ তািরখ: 
১৫ মাচ ২০২৩

১ চ  ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২২-২০২৩ এর কমস াদন চক [১.১.১] বা বায়েন িপিজিসএল-
এর ই-গভ া  ও উ াবন ম ক ক কা ািনর িস েজন চাটার  সবা “ নঃনঃ  সংেযাগসংেযাগ   দানদান
((আবািসকআবািসক))” এর সবা দান প িত সহিজকরণ করা হেয়েছ। িব মান েসস াপ অ যায়ী ২০  ধােপ,
৯জন কমকতার সম েয় াহক বিণত সবা  পেয় থােকন। সহিজ ত প িতেত ািবত েসস াপ
অ যায়ী আেলাচ  সবা  দােনর ে  াহকেক ১১  ধােপ, ৬জন কমকতার সম েয় দান করা স ব
হেব। ফেল অ  সমেয়, কম খরেচ াহক সবা  হণ করেত পারেবন এবং কা ািনর সময় সা য় হেব ও

নাম ি  পােব।

এমতাব ায়, ধানম ীর কাযালেয়র এ আই া ােমর সবা সহিজকরণ (Service Process
Simplification) বা বায়ন িবষয়ক িনেদশনা এবং ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না
২০২২-২০২৩ বা বায়েন কা ািনর িস েজন চাটার  সবা “ নঃনঃ  সংেযাগসংেযাগ   দানদান  ( (আবািসকআবািসক))” এর

ে  িন পভােব সহিজ ত প িতেত সবা দােনর জ  িনেদশনা দান করা হেলা:

১) “ নঃনঃ  সংেযাগসংেযাগ   দানদান  ( (আবািসকআবািসক))” সবা  ইতঃ েব য ভােবই দান করা হাক না কন, এখন
থেক সবা র সহিজ ত প িত ( েসস াপ) অ যায়ী দান করেত হেব;
২) কা ািনর সকল আ িলক কাযালেয়র িব য় ও রাজ  শাখা িনেজেদর মে  সম য় কের সবা

দােন েয়াজনীয় পদে প হণ করেব;
৩) সবা  দােন “ াস িবপণন িনয়মাবিল ২০১৪ (আবািসক)” এর কান তয় ঘটেব না;
৪) বিণত সবা র সহিজ ত প িতেত সবা দােনর ে  িপিজিসএল ই-গভেন  ও উ াবন ম

েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করেব।

বিণত িনেদশনা অিবলে  কাযকর হেব।

১



যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

১৫-৩-২০২৩
মাঃ আ  তােলব ফরাজী

মহা ব াপক
ফান: ০২৫৮৮৮৩১৪৪৮

ইেমইল:
gm.admin@pgcl.org.bd

ন র:
২৮.১৮.০০০০.০৫৪.৯৯.০০২.২১.১৬৩/১(৬৭)

তািরখ: ১ চ  ১৪২৯
১৫ মাচ ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সকল মহা ব াপক, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড
২) সকল উপ-মহা ব াপক, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড
৩) সকল ব াপক, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড
৪) উপ- ব াপক (সম য়), ব াপনা পিরচালক এর দ র, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড

১৫-৩-২০২৩
এ. ক.এম. মাহ দ হাসান চৗ রী

উপ-মহা ব াপক
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