
 

বাাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস ক াম্পানী ফলফিদেড 

(দেদরাবাাংলার এ টি ক াম্পাফন) 
www.bgfcl.org.bd 

ফসটিদেন চাে টার 
 

১.০ ক াম্পাফন েফরফচফি: 

বাাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ ক াম্পানী ফলফিদেড (ফবফিএিফসএল) কেদশর সব ববৃহৎ প্রাকৃফি  গ্যাস উৎপােন ারী রাষ্ট্রীয় িাফল াধীন প্রফিষ্ঠান। ফবফিএিফসএল ১৯৫৬ সাদলর ৩০ কি প্রফিফষ্ঠি পাফ স্তান 

কশল ওদয়ল ক াম্পানীর (ফপএসওফস) উত্তরসূরী। স্বাধীন বাাংলাদেদশর অভ্যূেদের ের স্বাধীনিার িহান স্থেফি োফির ফেিা বঙ্গবন্ধু কশখ মুফেবুর রহিান ১৯৭৫ সাদলর ৯ আগস্ট এ টি যুগান্ত ারী 

দূরেশী ফসদ্ধাদন্ত কশল অদেল ক াম্পানীর আফবষ্কৃি ৫টি গ্যাস ফিল্ড ফিিাস, হফবগঞ্জ, বাখরাবাে, রফশেপুর এবাং ক লাসটিলা নািিাত্র মূদে ক্রে  দর রাষ্ট্রীে িাফল ানাভু্ক্ত  দরন। িারই 

েফরদেফিদি ১৯৭৫ সাদলর ১২ কসদেম্বর পাফ স্তান কশল ওদয়ল ক াম্পানী (ফপএসওফস) এর নাি েফরবিটন  দর ‘বাাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ ক াম্পানী ফলফিদেড’ (ফবফেএিফসএল)   রা হে। উক্ত ৫টি 

ফিদল্ডর িদে ফিিাস, হফবগঞ্জ ও বাখরাবাে ফিল্ড এবাং আদরা ৩টি ফিল্ড যথাাঃ নরফসাংেী, কিঘনা এবাং  ািিা অথ টাৎ কিাে ৬টি ফিল্ড ফবফিএিফসএল এর েফরচালনাধীন রদেদে। এোড়াও 

আন্তিবাফি  অদয়ল ক াম্পাফন স্যাদটাস পফরচাফলি সাঙ্গু গ্যাস কেদের উৎপােন বন্ধ হদয় যাওয়ায় কপদরাবাাংলার ফসদ্ধান্তক্রদি চট্টগ্রাদির ফসফলিপুরস্থ প্লাট স্থাপনা ফবফিএিফসএল এর অধীনস্থ  রা 

হদয়দে। 

 

ফবফেএিফসএল ক াম্পাফন আইন-১৯১৩ (সাংদশাফধি-১৯৯৪) এর আওিাে পাবফল  ফলফিদেড ক াম্পাফন ফহদসদব ফনবফিি এবাং ফবদ্যুৎ, জ্বালাফন ও খফনি সম্পে িন্ত্রণালদয়র জ্বালাফন ও খফনি 

সম্পে ফবভাদের অধীনস্থ সাংস্থা বাাংলাদেশ তিল, গ্যাস ও খফনি সম্পে  রদপাদরশন (দপদরাবাাংলা) এর এ টি ক াম্পাফন। 
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১.১ফিশন ও ফিশন 

ফিশন: 
 

 ক ৌশলগিিাদব োকৃফি  গ্যাস এবাং এর উেোি ফহদসদব  নদডনদসে উৎোেদন মুখ্য ভ্যফি া োলন। 
 

 

ফিশন: 

 

 ফবফিন্ন উন্নেন ে ল্প বাস্তবােদনর িােদি ফবদ্যিান কূেসমূহ হদি গ্যাস উৎোেন অব্যাহি রাখাসহ কেদশর ক্রিবধ টিান গ্যাস চাফহো পূরণ। 
 

 েদসফসাং স্থােনা সমূদহর িিিা বৃফদ্ধ রণ, রিণাদবিণ ও যুদগােদযাগী রদণর িােদি ফনরবফিন্নিাদব গ্যাস সরবরাহ বোে রাখা। 
 

 নতুন েযুফক্তগি জ্ঞান আহরদণর িােদি েি েনবল কিফর  দর সম্ভাব্য চূাদলঞ্জ কিা াদবলা। 

 

 

১.২  ায টাবলী(Functions): 

 

 ক াম্পাফনর ফিল্ডসমূহ হদি ফনরবফিন্নিাদব গ্যাস সরবরাহ ফনফিি রণ; 

 স্বল্পদিোফে, িেদিোফে এবাং েীঘ টদিোফে েফর ল্পনার আওিাে ফবফিন্ন উন্নেন ে ল্প গ্রহদণর িােদি ফবদ্যিান গ্যাস উৎোেন ফনফিি রণ িথা গ্যাস উৎোেন বৃফদ্ধ রণ; 

 ফবফিন্ন ফিদল্ডর কূেসমূদহর গ্যাদসর চাে ক্রিাগি হ্রাস োওোে গ্যাস সঞ্চালন লাইদনর চাদের সাদথ সিন্বে করদখ গ্যাস সরবরাদহর লদিূ সিফন্বি  ি টেফর ল্পনা গ্রহণ; এবাং 

 ফবফিন্ন উন্নেন ে দল্পর আওিাে ফবদ্যিান গ্যাস উৎোেন ফনফিি রণ িথা গ্যাস উৎোেন বৃফদ্ধর িােদি আফথ ট  শৃঙ্খলা ও ফহসাব ব্যবস্থােনা বোে করদখ ক াম্পাফনর আফথ ট  

অবস্থা শফক্তশালী রণ। 
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২. কসবা েোন েফিশ্রুফিাঃ  

২.১) নাগফর  কসবা: 

ক্রফি  

নাং 
কসবার নাি 

কসবা প্রোদন সদব বাচ্চ 

সিয় 

েদোেনীে 

 াগেেত্র  

েদোেনীে 

 াগেেত্র/আদবেন 

িরি োফিস্থান 

কসবার মূে এবাং 

েফরদশাধেদ্ধফি 

(যফে থাদ ) 

শাখার নািসহ োফেত্বোি 

 ি ট িটার েেফব, রুি নম্বর, 

কেলা/উেদেলার ক াড, অফিফসোল 

কেফলদিান ও ইদিইল 

উর্ধ্টিন  ি ট িটার েেফব, রুি 

নম্বর, কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

 

১ 

 

েরেত্র ফবজ্ঞফি ে াশ এবাং এ 

সাংক্রান্ত  ফে েোন 
যথাশীঘ্র 

যথাদযাগ্য 

 র্তবপদের অনুিফি 

পে 

েনসাংদযাগ ফবিাগ ফবনামূদে 

কিাাঃ িফনরুল হ  

উে-িহাব্যবস্থাে  (েনসাংদযাগ) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০-৩১৭৯৬৮ 

ইদিইলাঃ 

dgmprs@bgfcl.org.bd 
ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০  

 

কিাাঃ িামুনুর রফশে 

ক াম্পাফন সফচব 

কিাবাাঃ ০১৭৩০০৯৯৯৭০ 

ইদিইলাঃ 

cs@bgfcl.org.bd  
ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

২ 

ক াম্পাফনর ফবফিন্ন অফিস 

স্থােনাসমূদহর েন্য ফবফিন্ন সিদে 

অফধগ্রহণকৃি/ক্রেকৃি ভ্যফির সাংফিষ্ট 

িাফল /উত্তরাফধ ারীগদণর উক্ত 

ভ্যফিসাংফিষ্ট ফবষদে ক ান 

ফেজ্ঞাসা/িথ্য/সীিানাফবদরাধ 

ইিূাফে ফবষদে িথ্য ও েরািশ ট 

কসবা। 

স্বোংসম্পূন ট আদবেন 

োওোর সদঙ্গ। 
'' 

সাংফিষ্ট ভ্যফির স্থানীে 

ভ্যফি অফিস/সাংফিষ্ট 

কেলা েশাসদ র 

 ায টালদের ভ্যফি 

অফধগ্রহণ (LA) শাখা। 

ফবনামূদে। 

িদেে উফিন আহদিে 

ব্যবস্থাে   (এদস্টে) 

কিাবাাঃ ০১৭৮৭৬৭৭৮৩১ 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফড়ো-৩৪০০ 

 

কিাাঃ আিীর িেসাল 

িহাব্যবস্থাে  (টিএস)  

কিাবাাঃ ০১৭০৯৬৫৪৫৭০ 

ইদিইলাঃ 

ts@bgfcl.org.bd 
ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

৩ 
ফববাফড়ো ফিফত্ত  ক াম্পাফনর ফবদূূদির 

ওিারদহড লাইন সাংক্রান্ত সিস্যাফে 
যথাশীঘ্র '' ফেফেএিএিটি ফবিাগ ফবনা মূদে 

কিাাঃ আবদুর রফি  োিাফণ  

উে-িহাব্যবস্থাে  (ফেফেএিএিটি) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০০৯৩৬৮১ 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

কিাাঃ আব্দুল হাই 

িহাব্যবস্থাে   

( দরাঃ এন্ড কেনাাঃ)  

কিাবাাঃ ০১৭১১৭৬২৯৩৩ 

ইদিইলাঃ 

cg@bgfcl.org.bd  

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

 

৪ 

ফববাফড়ো ফিফত্ত  ক াম্পাফনর  

ফনদোফেিঠি াোর  র্তট  

ক াম্পাফনর  াদে  ফনেিানুযােী 

ফবদূূৎ ও োফন োওোর আদবেন 

০৩(ফিন) ফেন '' ফেফেএিএিটি ফবিাগ 

ক াম্পাফনর 

ফনধ টাফরি করে 

অনুযােী 

mailto:dgmprs@bgfcl.org.bd
mailto:cs@bgfcl.org.bd
mailto:ts@bgfcl.org.bd
mailto:cg@bgfcl.org.bd
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২. কসবা েোন েফিশ্রুফিাঃ 

২.২) োফিষ্ঠাফন  কসবা: (অোদরশন ফডফিশন)  

ক্রফি  

নাং 
কসবার নাি 

কসবা প্রোদন 

সদব বাচ্চ সিয় 

েদোেনীে 

 াগেেত্র  

েদোেনীে 

 াগেেত্র/আদবেন 

িরি োফিস্থান 

কসবার মূে এবাং 

েফরদশাধেদ্ধফি 

(যফে থাদ ) 

শাখার নািসহ োফেত্বোি  ি ট িটার 

েেফব, রুি নম্বর, কেলা/উেদেলার 

ক াড, অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

উর্ধ্টিন  ি ট িটার েেফব, রুি 

নম্বর, কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

১ ফিিাস ফিল্ড কথদ  গ্যাস উৎোেন 
গ্যাস িজুে থা া 

েয টন্ত। 

যথাদযাগ্য 

 র্তবপদের 

অনুিফি পে 

ফিিাস ফিল্ড 

কেদরাবাাংলা 

 র্তট  ফনধ টাফরি 

ফনেি অনুযােী। 

কিাাঃ োফ র কহাদসন িরিোর 

উে-িহাব্যবস্থাে  (েফিণ) - ফিিাস 

কিাবাইল: ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

E-mail: 

jakirtarafder@yahoo.com 

উত্তি কুিার সর ার 

িহাব্যবস্থাে  (অোদরশন) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

2 

ফিিাস ফিদল্ডর গ্যাস েদসস প্লান্ট, 

ফ্রা শদনশন প্লান্ট, োইে লাইন 

ইিূাফে রিণাদবিণ  াে 

গ্যাস িজুে থা া 

েয টন্ত। 
'' ফিিাস ফিল্ড 

কেদরাবাাংলা 

 র্তট  ফনধ টাফরি 

ফনেি অনুযােী। 

কিাাঃ োফ র কহাদসন িরিোর 

উে-িহাব্যবস্থাে  (েফিণ) - ফিিাস 

কিাবাইল: ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

E-mail: 

jakirtarafder@yahoo.com 

3 হফবগঞ্জ ফিল্ড কথদ  গ্যাস  উৎোেন 
গ্যাস িজুে থা া 

েয টন্ত। 
'' হফবগঞ্জ ফিল্ড 

কেদরাবাাংলা 

 র্তট  ফনধ টাফরি 

ফনেি অনুযােী। 

িাহবুব-উল-আলি 

উে-িহাব্যবস্থাে  (হফবগঞ্জ), 

কিাবাইল: ০১৭৩০৩১৭৯৭২ 

E-mail: dgmhbj@bgfcl.org.bd 

4 
বাখরাবাে ফিল্ড কথদ  গ্যাস  

উৎোেন 

গ্যাস িজুে থা া 

েয টন্ত। 
'' বাখরাবাে ফিল্ড 

কেদরাবাাংলা 

 র্তট  ফনধ টাফরি 

ফনেি অনুযােী। 

কিাোঃ ফিয়াউল  বীর 

উে-িহাব্যবস্থাে  (বাখরাবাে) 

কিাবাইল: ০১৭৩০০৯৩৬৯১ 

E-mail: dgmbkb@bgfcl.org.bd 

5 
নরফসাংেী ফিল্ড কথদ  গ্যাস  

উৎোেন 

গ্যাস িজুে থা া 

েয টন্ত। 
'' নরফসাংেী ফিল্ড 

কেদরাবাাংলা 

 র্তট  ফনধ টাফরি 

ফনেি অনুযােী। 

কিাাঃ আব্দুল িাদল  

উে-িহাব্যবস্থাে (নরফসাংেী) 

কিাবাইল: ০১৭৩০০৯৩৬৭৭ 

E-mail: dgmn@bgfcl.org.bd 

mailto:gmop@bgfcl.org.bd
IWT
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ক্রফি  

নাং 
কসবার নাি 

কসবা প্রোদন 

সদব বাচ্চ সিয় 

েদোেনীে 

 াগেেত্র  

েদোেনীে 

 াগেেত্র/আদবেন 

িরি োফিস্থান 

কসবার মূে এবাং 

েফরদশাধেদ্ধফি 

(যফে থাদ ) 

শাখার নািসহ োফেত্বোি  ি ট িটার 

েেফব, রুি নম্বর, কেলা/উেদেলার 

ক াড, অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

উর্ধ্টিন  ি ট িটার েেফব, রুি 

নম্বর, কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

6 কিঘনা ফিল্ড কথদ  গ্যাস  উৎোেন 
গ্যাস িজুে থা া 

েয টন্ত। 

যথাদযাগ্য 

 র্তবপদের 

অনুিফি পে 

কিঘনা ফিল্ড 

কেদরাবাাংলা 

 র্তট  ফনধ টাফরি 

ফনেি অনুযােী। 

কিাাঃ ইিরান কহাদসন  

উে-িহাব্যবস্থাে  (দিঘনা) 

কিাবাইল: ০১৭৩০০৯৩৬৯২ 

E-mail: dgmmgf@bgfcl.org.bd 

উত্তি কুিার সর ার 

িহাব্যবস্থাে  (অোদরশন) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

৭ 

 

ফিিাস ফিল্ড হদি এিএস 

(দপদরাল) ও এইচএসফড (ফডদিল)  

উৎপােন  রা 

গ্যাস িজুে থা া 

পয বন্ত। 
'' ফিিাস ফিল্ড 

কপদরাবাাংলা 

 র্তব  ফনধ বাফরি 

ফনয়ি অনুযায়ী। 

কিাাঃ আশরাফুল আলি 

উে-িহাব্যবস্থাে   (ফসফপ), 

কিাবাইল: ০১৭১১৮০৭৯৭৯ 

E-mail: dgmcp@bgfcl.org.bd 

৮ 

বাখরাবাে ফিল্ড হদি এিএস 

(দপদরাল) ও এইচএসফড (ফডদিল)  

উৎপােন  রা 

 নদডনদসে 

উৎপােন/গ্রহণ 

সাদপদেু 

'' বাখরাবাে ফিল্ড 

কপদরাবাাংলা 

 র্তব  ফনধ বাফরি 

ফনয়ি অনুযায়ী। 

কিাাঃ ফেোউল  বীর 

উে-িহাব্যবস্থাে  (বাখরাবাে) 

কিাবাইল: ০১৭৩০০৯৩৬৯১ 

E-mail: dgmbkb@bgfcl.org.bd 

৯ 
ফিিাস ফিদল্ডর গ্যাস ফবক্রয় 

প্রফিদবেন 

গ্যাস িজুে থা া 

পয বন্ত। 
'' ফিিাস ফিল্ড ফবনামূদে 

কিাাঃ োফ র কহাদসন িরিোর 

উে-িহাব্যবস্থাে  (েফিণ) - ফিিাস, 

কিাবাইল: ০১৭৩০৩১৭৯73 

E-mail: jakirtarafder@yahoo.com  

১০ 
হফবগঞ্জ ফিল্ড কথদ  সরবরাহকৃি 

গ্যাদসর ফবক্রে েফিদবেন 

গ্যাস িজুে থা া 

পয বন্ত। 
'' হফবেঞ্জ ফিল্ড ফবনামূদে 

িাহবুব-উল-আলি 

উে-িহাব্যবস্থাে  (হফবগঞ্জ), 

কিাবাইল: ০১৭৩০৩১৭৯৭২ 

E-mail: dgmhbj@bgfcl.org.bd 

mailto:gmop@bgfcl.org.bd
mailto:jakirtarafder@yahoo.com
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ক্রফি  

নাং 
কসবার নাি 

কসবা প্রোদন 

সদব বাচ্চ সিয় 

েদোেনীে 

 াগেেত্র  

েদোেনীে 

 াগেেত্র/আদবেন 

িরি োফিস্থান 

কসবার মূে এবাং 

েফরদশাধেদ্ধফি 

(যফে থাদ ) 

শাখার নািসহ োফেত্বোি  ি ট িটার 

েেফব, রুি নম্বর, কেলা/উেদেলার 

ক াড, অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

উর্ধ্টিন  ি ট িটার েেফব, রুি 

নম্বর, কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

১১ 
নরফসাংেী ফিল্ড কথদ  সরবরাহকৃি 

গ্যাদসর ফবক্রে েফিদবেন। 
যথাসিদে 

যথাদযাগ্য 

 র্তবপদের 

অনুিফি পে 

নরফসাংেী ফিল্ড ফবনামূদে 

কিাাঃ আব্দুল িাদল  

উে-িহাব্যবস্থাে  (নরফসাংেী) 

কিাবাইল: ০১৭৩০০৯৩৬৭৭ 

E-mail: dgmn@bgfcl.org.bd 

উত্তি কুিার সর ার 

িহাব্যবস্থাে  (অোদরশন) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

১২ 

 

কিঘনা ফিল্ড হদি সরবরাহকৃি  

গ্যাদসর ফবক্রে েফিদবেন। 
যথাসিদে '' কিঘনা ফিল্ড ফবনামূদে 

কিাাঃ ইিরান কহাদসন  

উে-িহাব্যবস্থাে  (দিঘনা) 

কিাবাইল: ০১৭৩০০৯৩৬৯২ 

E-mail: dgmmgf@bgfcl.org.bd 

১৩ 
বাখরাবাে ফিল্ড কথদ  সরবরাহকৃি  

গ্যাদসর ফবক্রে েফিদবেন। 
যথাসিদে '' বাখরাবাে ফিল্ড ফবনামূদে 

কিাাঃ ফেোউল  বীর 

উে-িহাব্যবস্থাে  (বাখরাবাে) 

কিাবাইল: ০১৭৩০০৯৩৬৯১ 

E-mail: dgmbkb@bgfcl.org.bd 

১৪ 

ফিিাস ফিল্ড হদি এিএস 

(দপদরাল) ও এইচএসফড (ফডদিল) 

সরবরাদহর িাফস  ফসফডউল 

প্রফিদবেন। 

যথাসিদে '' ফিিাস ফিল্ড ফবনামূদে 

কিাাঃ আশরাফুল আলি 

উে-িহাব্যবস্থাে   (ফসফপ), 

কিাবাইল: ০১৭১১৮০৭৯৭৯ 

E-mail: dgmcp@bgfcl.org.bd 

১৫ 

বাখরাবাে ফিল্ড হদি এিএস 

(দপদরাল) ও এইচএসফড (ফডদিল)   

সরবরাদহর িাফস  ফসফডউল 

প্রফিদবেন। 

যথাসিদে '' বাখরাবাে ফিল্ড ফবনামূদে 

কিাাঃ ফেোউল  বীর 

উে-িহাব্যবস্থাে  (বাখরাবাে) 

কিাবাইল: ০১৭৩০০৯৩৬৯১ 

E-mail: dgmbkb@bgfcl.org.bd 

mailto:gmop@bgfcl.org.bd
IWT
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ক্রফি  

নাং 
কসবার নাি 

কসবা প্রোদন 

সদব বাচ্চ সিয় 

েদোেনীে 

 াগেেত্র  

েদোেনীে 

 াগেেত্র/আদবেন 

িরি োফিস্থান 

কসবার মূে এবাং 

েফরদশাধেদ্ধফি 

(যফে থাদ ) 

শাখার নািসহ োফেত্বোি  ি ট িটার 

েেফব, রুি নম্বর, কেলা/উেদেলার 

ক াড, অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

উর্ধ্টিন  ি ট িটার েেফব, রুি 

নম্বর, কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

১৬ 
িাফস  উৎোেন ও ফবক্রয় 

েফিদবেন 
যথাসিদে 

যথাদযাগ্য 

 র্তবপদের 

অনুিফি পে 

অোদরশন ফডফিশন ফবনামূদে 

কিাাঃ রফিকুল ইসলাি 

ব্যবস্থাে  (অোদরশন), 

কিাবাইল: ০১৭৮৭৬৭৭৮৫৪ 

E-mail: 

rafiq444@gmail.com 
ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

উত্তি কুিার সর ার 

িহাব্যবস্থাে  (অোদরশন) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

E-mail: 
gmop@bgfcl.org.bd 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০  

১৭ গ্যাস উোোন ফবদিষণ িথ্য যথাসিদে '' অোদরশন ফডফিশন ফবনামূদে 

১৮ 
কূে সমূদহর িাফস   উৎোেন ও 

আনুষফঙ্গ   িথ্য সরবরাহ 
যথাসিদে '' অোদরশন ফডফিশন ফবনামূদে 

১৯ 
েফিফেদনর উৎোেন ও 

ফবক্রয়েফিদবেন 
যথাসিদে '' অোদরশন ফডফিশন ফবনামূদে 

mailto:rafiq444@gmail.com
mailto:gmop@bgfcl.org.bd
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২.২) োফিষ্ঠাফন  কসবা: (েফরাঃ ও উন্নেন ফডফিশন) 

ক্রফি  

নাং 
কসবার নাি 

কসবা প্রোদন সদব বাচ্চ 

সিয় 

েদোেনীে 

 াগেেত্র  

েদোেনীে 

 াগেেত্র/আদবেন 

িরি োফিস্থান 

কসবার মূে এবাং 

েফরদশাধেদ্ধফি 

(যফে থাদ ) 

শাখার নািসহ োফেত্বোি 

 ি ট িটার েেফব, রুি নম্বর, 

কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও ইদিইল 

উর্ধ্টিন  ি ট িটার েেফব, রুি নম্বর, 

কেলা/উেদেলার ক াড, অফিফসোল 

কেফলদিান ও ইদিইল 

২০ 

গ্যাস কসক্টদরর উন্নেদন 

ক াম্পাফনর স্বল্পদিোেী, 

িেদিোেী ও েীঘ টদিোেী 

েফর ল্পনা েণেন। 

চাফহোেদত্র উফিফখি 

সিেসীিা 

যথাদযাগ্য 

 র্তবপদের 

অনুিফি পে 

েফর ল্পনা ফবিাগ ফবনামূদে েদ ৌাঃ কিাাঃ বাবুল ফিো 

উে-িহাব্যবস্থাে  (েফর ল্পনা) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯০ 

ই-কিইলোঃ 

babul_71@yahoo.com 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

কিাোঃ আলী কিাদেিার 

িহাব্যবস্থাে  (েফর ল্পনা ও 

উন্নেন) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ ২১ 

ক াম্পাফনর স্বল্পদিোেী,   

িেদিোেী ও েীঘ টদিোেী 

েফর ল্পনার আওিাে ফবফিন্ন 

উন্নেন ে দল্পর টিএফেফে/ 

ফডফেফে/ আরফডফেফে েণেন। 

িন্ত্রণালে/ফবিাগ/ 

কেদরাবাাংলা / 

ক াম্পাফনর চাফহোকৃি 

সিে 

'' েফর ল্পনা ফবিাগ 
ফবনামূদে 
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ক্রফি  

নাং 
কসবার নাি 

কসবা প্রোদন 

সদব বাচ্চ সিয় 
েদোেনীে  াগেেত্র  

েদোেনীে  াগেেত্র/আদবেন 

িরি োফিস্থান 

কসবার মূে 

এবাং 

েফরদশাধেদ্ধফি 

(যফে থাদ ) 

শাখার নািসহ োফেত্বোি 

 ি ট িটার েেফব, রুি নম্বর, 

কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

উর্ধ্টিন  ি ট িটার েেফব, রুি 

নম্বর, কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

২২ 

ফবফিন্ন উন্নেন ে দল্পর 

বাফষ ট  উন্নেন 

 ি টসূচী/সাংদশাফধি বাফষ ট  

উন্নেন  ি টসূচী েণেন। 

চাফহোেদত্র 

উফিফখি 

সিেসীিা 

যথাদযাগ্য  র্তবপদের 

অনুিফি পে 
েফর ল্পনা ফবিাগ ফবনামূদে 

 েদ ৌাঃ কিাাঃ বাবুল ফিো 

উে-িহাব্যবস্থাে  

(েফর ল্পনা) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯০ 

ই-কিইলোঃ 

babul_71@yahoo.com 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

 

 

কিাোঃ আলী কিাদেিার 

িহাব্যবস্থাে  (েফর ল্পনা ও 

উন্নেন) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

২৩ ে দল্পর ফবফিন্ন ক্রে 

েফর ল্পনা েণেন। 

চাফহোেদত্র 

উফিফখি  

সিেসীিা 

'' '' 
ফবনামূদে 

২৪ 

উন্নেন ে দল্পর 

সািাফহ /িাফস / 

কত্রিাফস / বাফষ ট   

অগ্রগফি েফিদবেন 

(আফথ ট / বাস্তব) েোন। 

চাফহোেদত্র 

উফিফখি  

সিেসীিা 

'' '' 
ফবনামূদে 

২৫ ে দল্পর সিাফি েফিদবেন 

(ফেফসআর) েণেন। 

চাফহোেদত্র 

উফিফখি  

সিেসীিা 

'' '' 
ফবনামূদে 

২৬ 
এনাফেট কসক্টর উন্নেদন 

ফবফিন্ন হালনাগাে িথ্য 

েোন। 

চাফহোেদত্র 

উফিফখি 

সিেসীিা 

'' '' 
ফবনামূদে 

২৭ বাফষ ট   ি টসম্পােন চুফক্ত 

েণেন ও সম্পােন। 

চাফহোেদত্র 

উফিফখি  

সিেসীিা 

'' '' 
ফবনামূদে 

mailto:babul_71@yahoo.com
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ক্রফি  

নাং 
কসবার নাি 

কসবা প্রোদন 

সদব বাচ্চ সিয় 
েদোেনীে  াগেেত্র  

েদোেনীে 

 াগেেত্র/আদবেন িরি 

োফিস্থান 

কসবার মূে 

এবাং 

েফরদশাধেদ্ধফি 

(যফে থাদ ) 

শাখার নািসহ োফেত্বোি 

 ি ট িটার েেফব, রুি নম্বর, 

কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও ইদিইল 

উর্ধ্টিন  ি ট িটার েেফব, রুি 

নম্বর, কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

২৮ 

বাফষ ট   ি টসম্পােন চুফক্তর 

আওিাে িাফস /ত্রত্রিাফস / 

অধ টবাফষ ট /বাফষ ট  মূোেন 

েফিদবেন  েণেন। 

চাফহোেদত্র 

উফিফখি  

সিেসীিা 

যথাদযাগ্য  র্তবপদের 

অনুিফি পে 
েফর ল্পনা ফবিাগ ফবনামূদে 

েদ ৌাঃ কিাাঃ বাবুল ফিো 

উে-িহাব্যবস্থাে  (েফর ল্পনা) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯০ 

ই-কিইলোঃ 

babul_71@yahoo.com 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

 

 

কিাোঃ আলী কিাদেিার 

িহাব্যবস্থাে  (েফর ল্পনা ও 

উন্নেন) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

 

২৯ 

িন্ত্রণালে/ ফবিাগ/ 

কেদরাবাাংলাে বাফষ ট  

েফিদবেন েণেদনর ফনফিত্ত 

ফবফেএিফসএল সাংফিষ্ট 

িথ্যাফে েোন। 

চাফহোেদত্র 

উফিফখি  

সিেসীিা 

'' '' 
ফবনামূদে 

৩০ 

ফবফিন্ন উন্নেন ে দল্পর 

িাফস  অগ্রগফি েয টাদলাচনা 

সিাে গৃহীি ফবফেএিফসএল 

সাংফিষ্ট ফসদ্ধাদন্তর বাস্তবােন 

অগ্রগফি েফিদবেন েণেন। 

চাফহোেদত্র 

উফিফখি  

সিেসীিা 

'' '' 
ফবনামূদে 

৩১ 

উন্নেন ে দল্প ফনদোফেি 

 ি ট িটা এবাং ঠি াোরদের 

িথ্যাফে কেরণ। 

চাফহোেদত্র 

উফিফখি  

সিেসীিা 

'' '' ফবনামূদে 

৩২ 
ফিিাস ফিদল্ডর কলাদ শন-ফস 

ও নরফসাংেী ফিদল্ড গ্যাস 

 দরসর স্থােন ে ল্প। 

জুন ২০২২ 

েয টন্ত 

(েস্তাফবি) 

'' ে ল্প অফিস ফবনামূদে 

কিা: শাফহদুর রহিান কচৌধুরী 

ে ল্প েফরচাল  

০১৭৩০-৩১৭৯৭৬ 

ই-কিইলোঃ pdctn@bgfcl.org.bd 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 
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ক্রফি  

নাং 
কসবার নাি 

কসবা প্রোদন 

সদব বাচ্চ সিয় 
েদোেনীে  াগেেত্র  

েদোেনীে 

 াগেেত্র/আদবেন 

িরি োফিস্থান 

কসবার মূে এবাং 

েফরদশাধেদ্ধফি (যফে 

থাদ ) 

শাখার নািসহ োফেত্বোি 

 ি ট িটার েেফব, রুি নম্বর, 

কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

উর্ধ্টিন  ি ট িটার েেফব, রুি 

নম্বর, কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

৩৩ 

ফিিাস ফিদল্ডর কলাদ শন-এ  

কি ওদেলদহড  দরসর স্থােন 

ে ল্প। 

ফডদসম্বর ২০২০ 

েয টন্ত 

যথাদযাগ্য  র্তবপদের 

অনুিফি পে 
ে ল্প অফিস ফবনামূদে 

িনাব কিাোঃ আবুল  াদশি খান 

ে ল্প েফরচাল  

কিাবাাঃ ০১৭৩০ -৩১৭৯৯০  

ই-কিইলাঃ 

cpta.bgfcl@gmail.com 

 

 

 

 

 

কিাোঃ আলী কিাদেিার 

িহাব্যবস্থাে  (েফর ল্পনা ও 

উন্নেন) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

 

৩৪ 

ফিিাস, হফবগঞ্জ, নরফসাংেী ও 

বাখরাবাে ফিদল্ড ৭টি কূদের 

ওো টওিার ে ল্প। 

 

ফডদসম্বর ২০১৯ 

েয টন্ত 
'' ে ল্প অফিস ফবনামূদে 

েদ ৌাঃ িীর কিাাঃ আশরাফুল 

ইসলাি 

ে ল্প েফরচাল  

কিাবাাঃ ০১৭৩০৭০৭৩০৪ 

ই-কিইলাঃ 

wp7wells@gmail.com 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

 

৩৫ কূেসমূদহর উৎোেন েরীিণ 
েদোেন 

কিািাদব  
'' ওদেল সাফি টদসস ফবিাগ 

- ফবফেএিফসএল এর 

ফনেিানুযােী 

- ফবফেএিফসএল 

 র্তট  ফবল োফখল 

 

৩৬ ওেূারলাইন অোদরশন 
েদোেন 

কিািাদব  
'' ওদেল সাফি টদসস ফবিাগ 

- ফবফেএিফসএল এর 

ফনেিানুযােী 

- ফবফেএিফসএল 

 র্তট  ফবল োফখল 

mailto:gmop@bgfcl.org.bd
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ক্রফি  

নাং 
কসবার নাি 

কসবা প্রোদন 

সদব বাচ্চ সিয় 
েদোেনীে  াগেেত্র  

েদোেনীে 

 াগেেত্র/আদবেন 

িরি োফিস্থান 

কসবার মূে এবাং 

েফরদশাধেদ্ধফি (যফে 

থাদ ) 

শাখার নািসহ োফেত্বোি 

 ি ট িটার েেফব, রুি নম্বর, 

কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

উর্ধ্টিন  ি ট িটার েেফব, রুি 

নম্বর, কেলা/উেদেলার ক াড, 

অফিফসোল কেফলদিান ও 

ইদিইল 

৩৭ 

এনিােরণদিন্ট এন্ড কসিটি 

ফবষে  িাফস  েফিদবেন 

কেদরাবাাংলাে কেরণ। 

েফিিাদসর ১৫ 

িাফরদখর িদে 

যথাদযাগ্য  র্তবপদের 

অনুিফি পে 

ফিল্ড/স্থােনার ফরদোদে টর 

 ফে। 

ইএস ফবিাগ। 

ফবনামূদে 

 

 াফত্তব  চন্দ্র কঘাষ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (এনিাাঃ এন্ড 

কসিটি) 

কিাবাইল : ০১৭৩০০৯৩৬৭৬ 

ইদিইল : 

dgmes@bgfcl.org.bd 
ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

কিাোঃ আলী কিাদেিার 

িহাব্যবস্থাে  (েফর ল্পনা ও 

উন্নেন) 

কিাবাাঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফবরাসার, ব্রাহ্মণবাফিয়া-৩৪০০ 

 
৩৮ 

ফবদফার  িালািাল ব্যবহার 

ও িজুদের েফিদবেন 

ফবদফার  েফরেিদর কেরণ। 

েফিিাদসর ১০ 

িাফরদখর িদে 
'' 

ে ল্প অফিস হদি োি 

েফিদবেন। 

ইএস ফবিাগ। 

ফবনামূদে 
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২.২) প্রাতিষ্ঠাতিক সেবা: (সকাম্পাতি েতিব তিতিশি) 

ক্রতিক 

িং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ 

েময় 

প্রয়োানিয়ো 

কাগনপত্র  

প্রয়োানিয়ো 

কাগনপত্র/আয়বদি 

ফরি প্রাতিস্থাি 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধপদ্ধতি (যতদ 

থায়ক) 

শাখার িািেহ দাতোত্বপ্রাি 

কি মকিমার পদতব, রুি িম্বর, 

সনলা/উপয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও 

ইয়িইল 

উর্ধ্মিি কি মকিমার পদতব, রুি 

িম্বর, সনলা/উপয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও 

ইয়িইল 

৩9 
েরকার, েংেদ, িন্ত্রণালো, 

সপয়রাবাংলার িাতহদানুযাোয় িথ্য 

উপাত্ত প্রতিয়বদি সপ্ররণ। 

যথাশয়ঘ্র 

যথানযাগ্য 

কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 

নিেংয়যাগ তবিাগ তবিামূয়ল্য 

সিাোঃ িতিরুল হক 

উপ-িহাব্যবস্থাপক (নিেংয়যাগ) 

সিাবাোঃ ০১৭৩০-৩১৭৯৬৮ 

ইয়িইলোঃ 

dgmprs@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০   

সিাোঃ িামুনুর রতশদ 

সকাম্পাতি েতিব 

সিাবাোঃ ০১৭৩০০৯৯৯৭০ 

ইয়িইলোঃ cs@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 
 

40 
দুদক/িথ্য কতিশি/ সনলা প্রশােি 

প্রভৃতির িাতহদা অনুযাোয় িথ্য উপাত্ত 

প্রতিয়বদি সপ্ররণ। 

যথাশয়ঘ্র '' নিেংয়যাগ তবিাগ তবিামূয়ল্য 

41 

প্রািাণ্য তিত্র / েতিত্র বাংলায়দশ 

তবতিন্ন ম্যাগাতনি/নাণ মায়লর নন্য 

িথ্য/প্রতিয়বদি প্রদািেহ েরকাতর 

উয়যায়গ আয়োাতনি তবতিন্ন সিলাো 

অংশগ্রহণ 

যথাশয়ঘ্র '' নিেংয়যাগ তবিাগ তবিামূয়ল্য 

৪2 সকাম্পাতির উন্নোি কায মক্রি 

নিোধারয়ণর নন্য প্রদশ ময়ির ব্যবস্থা 
যথাশয়ঘ্র '' নিেংয়যাগ তবিাগ তবিামূয়ল্য 

৪3 

বাংলায়দশ গ্যাে আইি' ২০১০, িথ্য 

অতধকার আইি '২০০৯, প্রভৃতির 

প্রিার প্রোর এবং এিদেংতিষ্ট িথ্য / 

প্রতিয়বদি প্রদাি। 

যথাশয়ঘ্র '' নিেংয়যাগ তবিাগ তবিামূয়ল্য 

৪4 

সকাম্পাতির োতব মক িথ্যাবলয় েম্বতলি 

বাতষ মক প্রতিয়বদি। 

শুয়িচ্ছা তবজ্ঞাপি। 

যথাশয়ঘ্র '' নিেংয়যাগ তবিাগ তিধ মাতরি দয়র 

mailto:dgmprs@bgfcl.org.bd
mailto:cs@bgfcl.org.bd
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২.২) প্রাতিষ্ঠাতিক সেবা: (সেকতিকযাল োতি ময়েে) 

ক্রতিক 

িং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ 

েময় 

প্রয়োানিয়ো 

কাগনপত্র  

প্রয়োানিয়ো 

কাগনপত্র/আয়বদি 

ফরি প্রাতিস্থাি 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধপদ্ধতি (যতদ 

থায়ক) 

শাখার িািেহ দাতোত্বপ্রাি 

কি মকিমার পদতব, রুি িম্বর, 

সনলা/উপয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও 

ইয়িইল 

উর্ধ্মিি কি মকিমার পদতব, রুি 

িম্বর, সনলা/উপয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও 

ইয়িইল 

৪5 

সকাম্পাতির তবতিন্ন 

অতফে/স্থাপিােমূয়হর েংতিষ্ট 

ভূতি/িহতশল অতফয়ের দাতবকৃি 

েরকাতর ভূতি উন্নোি ও অন্যান্য 

ট্যাক্স। 

যথাশয়ঘ্র 

যথানযাগ্য 

কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 

এয়েে তবিাগ 
েরকার কর্তমক 

তিধ মাতরি তিোয়ি। 

ফয়োন উতিি আহয়িদ 

ব্যবস্থাপক  (এয়েে) 

সফািোঃ ০১৭৮৭৬৭৭৮৩১ 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০   
 

সিাোঃ আিয়র ফোোল 

িহাব্যবস্থাপক(টিএে)  

সিাবাোঃ ০১৭০৯৬৫৪৫৭০ 

ইয়িইলোঃ ts@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০   

 

 

mailto:ts@bgfcl.org.bd
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২.২) প্রাতিষ্ঠাতিক সেবা: (প্রশােি তিতিশি) 

ক্রতিক 

িং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ 

েময় 
প্রয়োানিয়ো কাজনত্  

প্রয়োানিয়ো 

কাজনত্/আয়বদি 

ফরি প্রাতিস্থাি 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি (যতদ 

থায়ক) 

শাখার িািেহ দাতোত্বপ্রাি কি মকিমার 

তদতব, রুি িম্বর, সনলা/উতয়নলার 

সকাি, অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও ইয়িইল 

উর্ধ্মিি কি মকিমার তদতব, রুি 

িম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও ইয়িইল 

৪6 
প্রাতিষ্ঠাতিক োিাতনক 

দাোবদ্ধিা (CSR)। 
বছয়রর তবতিন্ন েিয়ো। 

যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 

ওয়োলয়ফোার 

তবিাজ 
তবিামূয়ল্য। 

সিাোঃ রশয়দুল ইেলাি  

উত-িহাব্যবস্থাতক (ওয়োলয়ফোার)  

সিাবাইলোঃ ০১৩১৩-৭৭২৫৩৭ 

ই-সিইলোঃ 
dgmw@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০  

 

 

 

এ,টি,এম, শাহ আলম 

মহাব্যবস্থাপক (প্রশােন) 

সিাবাইলোঃ ০১৭১৩০১৮৫৮৬ 

ই-সিইলোঃ 

gmadmin@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 
47 

েরকাতর প্রয়োানয়ি 

যািবাহি প্রদাি। 

অতধযাচয়ি উতিতখি 

েিো অনুযাোয়। 
” ট্রান্সয়তাে ম তবিাজ 

স্থািয়ো প্রশােি  কর্তমক 

জ্বালাতি মূল্য 

ততরয়শাধ করা হো। 

সিাোঃ িাহমুদুল হাোি 

উত-িহাব্যবস্থাতক (ট্রান্সয়তাে ম) 

সিাবাইল : ১৭৩০৩১৭৯৮৪ 

ইয়িইল : 

dgmtr@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 
 

mailto:dgmw@bgfcl.org.bd
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২.২) প্রাতিষ্ঠাতিক সেবা: (অর্ থ ও তিোব তিতিশি) 

ক্রতিক 

িং 
সেবার নাম সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ েময় প্রয়োানিয়ো কাজনত্  

প্রয়োানিয়ো 

কাজনত্/আয়বদি ফরি 

প্রাতিস্থাি 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি (যতদ 

র্ায়ক) 

শাখার িািেি দাতোত্বপ্রাি 

কি থকিথার তদতব, রুি িম্বর, 

সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও ইয়িইল 

উর্ধ্থিি কি থকিথার তদতব, রুি 

িম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও 

ইয়িইল 

৪8 
কর ও বয়িা 

েংক্রান্ত 
েম্ভাব্য স্বল্পিি েিয়ো যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 
কর ও বয়িা শাখা তবিা মূয়ল্য 

জয়িশ চন্দ্র িজুিদার 

উত-িিাব্যবস্থাতক (অর্ থ) 

সিাবাইলঃ ০১৭৩০৩১৭৯৭৮ 

ইয়িইলঃ 

dgmf@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

 

 

সিাঃ খাোরুল আলি ভূঞা 

িিাব্যবস্থাতক (অর্ থ ও তিোব) 

সিাবাইলঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭২ 

ইয়িইলঃ 

gmfa@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৪9 
সরতিতিউ 

েংক্রান্ত 
েম্ভাব্য স্বল্পিি েিয়ো '' 

সরতিতিউ শাখা তবিা মূয়ল্য 

50 
এেতি ও িযাে 

েংক্রান্ত 
েম্ভাব্য স্বল্পিি েিয়ো '' 

এেতি ও িযাে শাখা তবিা মূয়ল্য 

৫১ 
সকাম্পাতির 

তিোব প্রণোি 

ও েংরক্ষণ 

যর্াশয়ঘ্র '' 
সনিায়রল তিোব শাখা তবিা মূয়ল্য 

 

েয়তি সুধা দত্ত 

উত-িিাব্যবস্থাতক (তিোব) 

সিাবাইলঃ 01730317957 

ইয়িইলঃ 

dgmac@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৫২ 

মুয়িবল/িি 

মুয়িবল ও 

স্থাোয় েম্পয়দর 

তিোব েংরক্ষণ 

যর্াশয়ঘ্র '' 
সটারে তিোব শাখা তবিা মূয়ল্য 

৫৩ 
িজদ ততরয়শাধ 

ও ব্যাংক 

তিোব েংক্রান্ত 

যর্াশয়ঘ্র '' 
কযাশ এন্ড ব্যাংক শাখা তবিা মূয়ল্য 

 

 

 

 

mailto:dgmf@bgfcl.org.bd
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ক্রতিক 

িং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ 

েময় 
প্রয়োানিয়ো কাজনত্  

প্রয়োানিয়ো 

কাজনত্/আয়বদি 

ফরি প্রাতিস্থাি 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি (যতদ 

র্ায়ক) 

শাখার িািেি দাতোত্বপ্রাি 

কি থকিথার তদতব, রুি িম্বর, 

সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও 

ইয়িইল 

উর্ধ্থিি কি থকিথার তদতব, রুি 

িম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও 

ইয়িইল 

৫৪ বায়নে এন্ড বায়নোরয় 

কয়রাল 
যর্াশয়ঘ্র 

যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 
বায়নে শাখা তবিা মূয়ল্য 

এ সক এি ইেকান্দার 

উত-িিাব্যবস্থাতক (এিআইএে 

এন্ড বায়নে) 

সিাবাইলঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৫ 

ইয়িইলঃ 

dgmmisb@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

 

সিাঃ খাোরুল আলি ভূঞা 

িিাব্যবস্থাতক (অর্ থ ও তিোব) 

সিাবাইলঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭২ 

ইয়িইলঃ gmfa@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

৫৫ 

প্রতিষ্ঠায়ির িথ্যাবলয় 

(ম্যায়িনয়িন্ট 

ইিফরয়িশি তেয়টি) 

যর্াশয়ঘ্র '' 
এিআইএে শাখা তবিা মূয়ল্য 

৫৬ 

সকাম্পাতির 

যাবিয়ো তবল 

অনুয়িাদি ও 

ততরয়শাধ 

অগ্রাতধকার তিতত্তয়ি 

তাতক্ষক ও িাতেক 

তিতত্তয়ি 

িাৎক্ষতণক 

প্রতিিায়ে 

িাৎক্ষতণক 

এক িায়ের িয়ে 

েরকারয় সেনাতরয়ি 

নিাকরণ 

'' 
তবল শাখা তবিা মূয়ল্য 

েয়তি সুধা দত্ত 

উত-িিাব্যবস্থাতক (তিোব) 

ও 

উত-িিাব্যবস্থাতক (তবল এন্ড 

সত)অঃ দাঃ 

সিাবাইলঃ০১৭৩০৩১৭৯৫৭ 

ইয়িইলঃ 

dgmbp@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 
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ক্রতিক 

িং 
সেবার নাম সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ েময় 

প্রয়োানিয়ো 

কাজনত্  

প্রয়োানিয়ো 

কাজনত্/আয়বদি 

ফরি প্রাতিস্থাি 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি (যতদ 

র্ায়ক) 

শাখার িািেি দাতোত্বপ্রাি 

কি থকিথার তদতব, রুি িম্বর, 

সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও 

ইয়িইল 

উর্ধ্থিি কি থকিথার তদতব, রুি 

িম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও 

ইয়িইল 

৫৭ 
সবিি-িািা 

েংতিট যাবিয়ো 

কায থাবলয় 

প্রতি িায়ের ২৫ িাতরয়খর 

িয়ে ব্যাংয়ক সপ্ররণ। 

প্রতি িায়ের ১৫ িাতরয়খর 

িয়ে ব্যাংয়ক সপ্ররণ। 

দ্রুিিি েিয়োর িয়ে। 

প্রতি িায়ের সশয়ে তিোব 

তবিায়জ সপ্ররণ করা িো। 

প্রতি িায়ে সবিি িয়ি কিথি 

করা িো। 

প্রতিিায়ে। 

 

যথানযাগ্য 

কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 

সত-সরাল শাখা তবিা মূয়ল্য 

েয়তি সুধা দত্ত 

উত-িিাব্যবস্থাতক (তিোব) 

ও 

উত-িিাব্যবস্থাতক (তবল এন্ড 

সত)অঃ দাঃ 

সিাবাইলঃ০১৭৩০৩১৭৯৫৭ 

ইয়িইলঃ 

dgmbp@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 
সিাঃ খাোরুল আলি ভূঞা 

িিাব্যবস্থাতক (অর্ থ ও তিোব) 

সিাবাইলঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭২ 

ইয়িইলঃ gmfa@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৫৮ 

সকাম্পাতির আওিাো 

বাস্তবাোিাধয়ি প্রকল্প 

েমূয়ির তবতরয়য়ি 

ঋণ গ্রিণ ও 

ততরয়শাধ এবং 

ববয়দতশক ও স্থািয়ো 

মুদ্রাো তবল ততরয়শাধ 

ও তিোব েংরক্ষণ 

- যর্াশয়ঘ্র '' সিয়িলতয়িন্ট ফান্ড শাখা তবিা মূয়ল্য 

সিাঃ কািরুজ্জািাি 

উত-িিাব্যবস্থাতক (ফান্ড) 

সিাবাইলঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৪ 

ইয়িইলঃ 

dgmfund@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 
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ক্রতিক 

িং 
সেবার নাম সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ েময় 

প্রয়োানিয়ো 

কাজনত্  

প্রয়োানিয়ো 

কাজনত্/আয়বদি 

ফরি প্রাতিস্থাি 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি 

(যতদ র্ায়ক) 

শাখার িািেি দাতোত্বপ্রাি 

কি থকিথার তদতব, রুি িম্বর, 

সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও ইয়িইল 

উর্ধ্থিি কি থকিথার তদতব, রুি 

িম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফাি ও 

ইয়িইল 

৫৯ 

তেততএফ, তনততএফ, 

িতিউতততত এন্ড 

িতিউএফ এবং 

কল্যাণ িিতবল 

েংক্রান্ত 

যর্াশয়ঘ্র 
যথানযাগ্য 

কর্তবপনের অনুমতি 

পত্র 

সনিায়রল ফান্ড শাখা তবিা মূয়ল্য 
সিাঃ কািরুজ্জািাি 

উত-িিাব্যবস্থাতক (ফান্ড) 

সিাবাইলঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৪ 

ইয়িইলঃ  

dgmfund@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

সিাঃ খাোরুল আলি ভূঞা 

িিাব্যবস্থাতক (অর্ থ ও তিোব) 

সিাবাইলঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭২ 

ইয়িইলঃ gmfa@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৬০ 
তনএফ এবং সতিশি 

ফান্ড েংক্রান্ত 
যর্াশয়ঘ্র '' 

সতিশি ফান্ড শাখা তবিা মূয়ল্য 

৬১ 
অিযন্তরয়ণ তিরয়ক্ষা 

েংক্রান্ত 
যর্াশয়ঘ্র '' ম্যায়িনয়িন্ট অতিে 

শাখা 
তবিা মূয়ল্য 

সিাঃ রুহুল আতিি 

উত-িিাব্যবস্থাতক (তিরয়ক্ষা) 

সিাবাইলঃ ০১৭৩০৩১৭৯৮৯ 

ইয়িইলঃ 

dgmad@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৬২ 
বতিঃ তিরয়ক্ষা 

েংক্রান্ত 
যর্াশয়ঘ্র '' 

বতিঃ তিরয়ক্ষা শাখা তবিা মূয়ল্য 

৬৩ 
প্রকল্প তিরয়ক্ষা 

েংক্রান্ত 
যর্াশয়ঘ্র '' 

প্রকল্প তিরয়ক্ষা শাখা তবিা মূয়ল্য 

 

mailto:dgmfund@bgfcl.org.bd
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২. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিিঃ    

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবািঃ (প্রশােন তিতভ্শন) 

 

 

 

 

ক্রতিক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন 

েনব বাচ্চ েময় 
প্রয়োাননীো কাজনত্  

প্রয়োাননীো 

কাজনত্/আয়বদন 

ফরি প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি 

(যতদ থায়ক) 

শাখার নািেহ দাতোত্বপ্রাি 

কি মকিমার তদতব, রুি নম্বর, 

সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও ইয়িইল 

উর্ধ্মিন কি মকিমার তদতব, রুি 

নম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

১ 

চাকুরীয়ি তনয়োাজ/ 

তনোতিিকরণ/স্থাোীকরণ/তয়দান্ন

তি/ব্যতিজি নতথ েংরক্ষণ, বদলী 

ও শংখলানতনি ব্যবস্থা গ্রহণ। 

যথােিয়ো 
যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 

প্রশােন তবভ্াজ/েংস্থাতন 

তবভ্াজ 
তবনামূয়ল্য 

কি মকিমায়দর নন্যিঃ 

এে, এি রাতহব োরওোার 

ব্যবস্থাতক (তায়ে মায়নল) 

সিাবাইল: ০১৭১১ -৭০৭৭০৭  

ইয়িইল: 

rahib.pial@gmail.com 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

কি মচারীয়দর নন্যিঃ 

 
সমাোঃ নাতের উতিন 

উত-িহাব্যবস্থাতক (েংস্থাতন) 

সিাবাইল: ০১৭৩০-০৭৩৭০৭ 

ইয়িইল: 

dgme@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

এ টি এি শাহ আলি 

িহাব্যবস্থাতক (প্রশােন) 

সিাবাইল: ০১৭১৩০১৮৫৮৬ 

ইয়িইল: 

gmadmin@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

২ 

 

সকাম্পাতনর 

কি মকিমা/কি মচারীয়দর 

ততরচোত্ প্রদান করণ। 

যথােিয়ো '' 
প্রশােন তবভ্াজ/েংস্থাতন 

তবভ্াজ 
তবনামূয়ল্য 

৩ 
দির আয়দশ এবং তবতভ্ন্ন 

তবজ্ঞতি নারী করণ। 
যথােিয়ো '' 

প্রশােন তবভ্াজ/েংস্থাতন 

তবভ্াজ 
তবনামূয়ল্য 

৪ 
কি মকিমা/কি মচারীয়দর  চূড়ান্ত 

তাওনাতদর তহোব(এফএেএ) 

প্রস্তুি করণ। 

যথােিয়ো '' 
প্রশােন তবভ্াজ/েংস্থাতন 

তবভ্াজ 
তবনামূয়ল্য 

৫ 

কি মকিমা/কি মচারীয়দর 

বাৎেতরক, ননতিতিক, 

অসুস্থিানতনি এবং 

িাতৃত্বকালীন ছুটি সরকি মভূি 

করণ। 

যথােিয়ো '' 
প্রশােন তবভ্াজ/েংস্থাতন 

তবভ্াজ 
তবনামূয়ল্য 

৬ 
কি মকিমা/কি মচারীয়দর 

অবেয়রাির ছুটি প্রদান । 
যথােিয়ো '' 

প্রশােন তবভ্াজ/েংস্থাতন 

তবভ্াজ 
তবনামূয়ল্য 

৭ 
কি মকিমা/কি মচারীয়দর সতনশন 

প্রদান। 
যথােিয়ো '' 

প্রশােন তবভ্াজ/েংস্থাতন 

তবভ্াজ 
তবনামূয়ল্য 
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ক্রতিক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন 

েনব বাচ্চ েময় 

প্রয়োাননীো 

কাজনত্  

প্রয়োাননীো 

কাজনত্/আয়বদন ফরি 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি (যতদ 

থায়ক) 

শাখার নািেহ দাতোত্বপ্রাি কি মকিমার 

তদতব, রুি নম্বর, সনলা/উতয়নলার 

সকাি, অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

উর্ধ্মিন কি মকিমার তদতব, রুি 

নম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

৮ বােস্থান বরাদ্দ। যথােিয়ো 

যথানযাগ্য 

কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 

প্রশােন তবভ্াজ/েংস্থাতন 

তবভ্াজ 
তবনামূয়ল্য 

এে, এি রাতহব োরওোার 

ব্যবস্থাতক (তায়ে মায়নল) 

সিাবাইল: ০১৭১১ -৭০৭৭০৭  

ইয়িইল: 

rahib.pial@gmail.com 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

এ টি এি শাহ আলি 

িহাব্যবস্থাতক (প্রশােন) 

সিাবাইল: ০১৭১৩০১৮৫৮৬ 

ইয়িইল: 

gmadmin@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

৯ 

েংতিষ্ট িন্ত্রণালো ও 

সতয়রাবাংলার অধীনস্ত 

প্রতিষ্ঠায়নর তনয়দ মশনা, 

চাতহদাত্ ও প্রশােতনক তবষো 

েংক্রান্ত  তবতভ্ন্ন িথ্যাতদ সপ্ররণ। 

যথােিয়ো '' প্রশােন তবভ্াজ তবনামূয়ল্য 

১০ 

এ তবভ্াজ ও এর অধীনেহ 

অতধদির, ততরদির, েংস্থা ও 

সকাম্পাতনেমূয়হর 

কি মকিমা/কি মচারীজয়ণর 

অভ্যন্তরীণ ও নবয়দতশক 

প্রতশক্ষণ। 

যথােিয়ো '' 
িানব েম্পদ তবভ্াজ 

 

সকাম্পাতনর 

অনুয়িাতদি বায়নে 

বরাদ্দ হয়ি স্থানীো ও 

নবয়দতশক প্রতশক্ষয়ণর 

সক্ষয়্  প্রতশক্ষণ 

প্রতিষ্ঠান কতৃমক 

দাতখলকৃি তবয়লর 

তবতরীয়ি নবয়দতশক/ 

স্থানীো মুদ্রাো 

প্রতশক্ষণ ব্যো 

ততরয়শাধ করা হো। 

সমাোঃ তবল্লাল স ানেন 

উত-িহাব্যবস্থাতক (তহউম্যান 

তরয়োয়ে মে) 

সিাবাইল: ০১৭৩০০৭৩৭০৫ 

ইয়িইল: 

dgmhr@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 
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ক্রতিক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন 

েনব বাচ্চ েময় 
প্রয়োাননীো কাজনত্  

প্রয়োাননীো 

কাজনত্/আয়বদন ফরি 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি 

(যতদ থায়ক) 

শাখার নািেহ দাতোত্বপ্রাি 

কি মকিমার তদতব, রুি নম্বর, 

সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

উর্ধ্মিন কি মকিমার তদতব, রুি 

নম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

১১ 

সকততআই তনরাতিা 

তবতধতবধায়নর আয়লায়ক 

প্রয়োাননীো তনরাতিা ব্যবস্থাতদ 

গ্রহণ। 

স্বল্পিি েিয়োর 

িয়ে 

যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 
তনরাতিা তবভ্াজ তবনামূয়ল্য 

সমাোঃ হুমায়ুন কতবর  

উত-িহাব্যবস্থাতক (তনরাতিা) 

সিাবাইলিঃ ০১৭৩০০৭৩৭৭৫ 

ই-সিইলিঃ 

dgms@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-

৩৪০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এ টি এি শাহ আলি 

িহাব্যবস্থাতক (প্রশােন) 

সিাবাইল: ০১৭১৩০১৮৫৮৬ 

ইয়িইল: 

gmadmin@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

১২ 

সকাম্পাতনর স্থাোী কি মকিমা ও 

কি মচারীজণয়ক তিয়ির আওিাো 

তবতভ্ন্ন ঋণ প্রদান। 

যথােিয়ো '' ওয়োলয়ফোার তবভ্াজ তবতধয়িািায়বক 

সিািঃ রশীদুল ইেলাি  

উত-িহাব্যবস্থাতক 

(ওয়োলয়ফোার)  

সিাবাইলিঃ ০১৩১৩ -৭৭৫৫৩৭  

ই-সিইলিঃ 
dgmw@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-

৩৪০০ 

১৩ 

সকাম্পাতনর স্থাোী কি মকিমা ও 

কি মচারীজয়ণর েন্তানাতদয়ক 

তশক্ষামূলক বৃতি প্রদান। 

নীতিিালার 

আয়লায়ক 
'' ওয়োলয়ফোার তবভ্াজ তবনামূয়ল্য 

১৪ তবতভ্ন্ন নািীো তদবে উদযাতণ। যথােিয়ো '' ওয়োলয়ফোার তবভ্াজ তবনামূয়ল্য 

১৫ 

সকাম্পাতনর স্থাোী 

কি মকিমা/কি মচারীজয়ণর সজাতষ্ট 

বীিা েংক্রান্ত যাবিীো কায মক্রি 

গ্রহণ ও তনতিি করণ। 

যথােিয়ো '' তবভ্াজীো সবকি ম তবনামূয়ল্য 

১৬ 
বাতষ মক বনয়ভ্ানন, সখলাধূলা ও 

তবয়নাদন  আয়োানন । 
যথােিয়ো '' ওয়োলয়ফোার তবভ্াজ তবনামূয়ল্য 
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২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবািঃ (য়কাম্পাতন েতচবালো) 

ক্রতিক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন 

েনব বাচ্চ েময় 
প্রয়োাননীো কাজনত্  

প্রয়োাননীো 

কাজনত্/আয়বদন 

ফরি প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি (যতদ 

থায়ক) 

শাখার নািেহ দাতোত্বপ্রাি 

কি মকিমার তদতব, রুি নম্বর, 

সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও ইয়িইল 

উর্ধ্মিন কি মকিমার তদতব, রুি 

নম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

১৭ বাতষ মক প্রতিয়বদন প্রণোন, প্রকাশ ও 

তবিরণ। 
যথাশীঘ্র যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 
ননেংয়যাজ তবভ্াজ বায়নে সিািায়বক 

সিািঃ িতনরুল হক 

উত-িহাব্যবস্থাতক 

(ননেংয়যাজ) 

সিাবািঃ ০১৭৩০-৩১৭৯৬৮ 

ইয়িইলিঃ 

dgmprs@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

 

সিািঃ িামুনুর রতশদ 

সকাম্পাতন েতচব 

সিাবািঃ ০১৭৩০০৯৯৯৭০ 

ইয়িইলিঃ 

cs@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

১৮ সনিয়েে, তভ্তনটিং কাি ম, অনার 

সবাি ম ইিযাতদ নিরী ও তবিরণ। 
যথাশীঘ্র '' 

ননেংয়যাজ তবভ্াজ বায়নে সিািায়বক 

১৯ নদতনক তত্কা েরবরায়হর ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 
যথাশীঘ্র '' 

ননেংয়যাজ তবভ্াজ বায়নে সিািায়বক 

২০ তবতভ্ন্ন নািীো তদবয়ে স্থানীো 

প্রশােয়নর েহাোিা 
যথাশীঘ্র '' 

ননেংয়যাজ তবভ্াজ বায়নে সিািায়বক 

২১ ননেংয়যাজ েংতিষ্ট প্রয়োাননীো 

কায মক্রি েম্পাদন। 
যথাশীঘ্র '' 

ননেংয়যাজ তবভ্াজ বায়নে সিািায়বক 

২২ 
সকাম্পাতনর তবতভ্ন্ন তবভ্াজ/তিতভ্শন 

কতৃমক েম্পাতদিব্য চুতির তবষয়ো 

আইতন িিািি গ্রহণ ও চুতি স্বাক্ষর 

যথাশীঘ্র '' 
সবাি ম এন্ড তলগ্যাল 

এয়ফোাে ম তবভ্াজ 

দাতখলকৃি তবয়লর 

তবতরীয়ি সচক প্রদান 

সিািঃ আব্দুল খায়লক 

উত-িহাব্যবস্থাতক (য়বাি ম এন্ড 

তলগ্যাল) 

সিাবািঃ ০১৭৩০০৭৩৭০৭ 

ইয়িইলিঃ 

dgmbl@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

২৩ উচ্চ, তনম্ন ও শ্রি আদালয়ি চলিান 

িািলােমূহ ততরচালনা। 
যথাশীঘ্র '' 

সবাি ম এন্ড তলগ্যাল 

এয়ফোাে ম তবভ্াজ 

দাতখলকৃি তবয়লর 

তবতরীয়ি সচক প্রদান 

২৪ আইন উতয়দষ্টা ও প্যায়নল আইননীবী 

তনয়োাজ। 
যথাশীঘ্র '' 

সবাি ম এন্ড তলগ্যাল 

এয়ফোাে ম তবভ্াজ 

দাতখলকৃি তবয়লর 

তবতরীয়ি সচক প্রদান 

২৫ 
এতনএি, ইতনএি ও সবাি ম েভ্া। যথাশীঘ্র '' 

সবাি ম শাখা  তবনামূয়ল্য 

২৬ 
অতিে ফাি ম এবং নয়োন্ট স্টক ফাি মেহ 

তবতভ্ন্ন েরকাতর, আধা-েরকাতর 

প্রতিষ্ঠায়নর োয়থ সযাজায়যাজ। 

যথাশীঘ্র '' সবাি ম শাখা  তবনামূয়ল্য 
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২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবািঃ (য়েকতনকযাল োতভ্ ময়েে) 

ক্রতিক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন 

েনব বাচ্চ েময় 

প্রয়োাননীো 

কাজনত্  

প্রয়োাননীো 

কাজনত্/আয়বদন 

ফরি প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি (যতদ 

থায়ক) 

শাখার নািেহ দাতোত্বপ্রাি 

কি মকিমার তদতব, রুি নম্বর, 

সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও ইয়িইল 

উর্ধ্মিন কি মকিমার তদতব, রুি 

নম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

২৭ 

সকাম্পাতনর তবতভ্ন্ন তিতভ্শন/ 

তবভ্াজ/তফল্ড/স্থাতনা গ্যাে কূত 

খনন/ওোাকম ওভ্ার প্রকয়ল্পর 

চাতহদার আয়লায়ক পূিমকান 

বাস্তবাোন। 

PPA 2006 

এবং PPR 

2008 ও 

CPTU 

কতৃমক তনধ মাতরি 

েিোেীিা। 

যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 
তহোব তবভ্াজ 

দাতখলকৃি তবল 

তনরীক্ষা ও 

সুতাতরয়শর তর 

তনোিানুযাোী। 

সিািঃ আিান উল্লাহ বাহার 

উত-িহাব্যবস্থাতক (পুরয়কৌশল) 

সফানিঃ ০১৭৩০৩১৭৯৮৭ 

ই-সিইল-dgm.civil.bgfcl 

@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

সিািঃ আিীর ফোোল 

িহাব্যবস্থাতক(টিএে)  

সিাবািঃ ০১৭০৯৬৫৪৫৭০ 

ইয়িইলিঃ 

ts@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-

৩৪০০ 

২৮ 

সকাম্পাতনর তবতভ্ন্ন 

তবভ্ায়জর/প্রকয়ল্পর চাতহদার 

তবতরীয়ি গ্যাে উৎতাদন/গ্যাে 

কূত খনন/ওোাকম ওভ্ার-এর 

তনতিি যাবিীো যন্ত্রতাতি ও 

েরঞ্জাি নবয়দতশক মুদ্রাো েংগ্রহ। 

PPA 2006 

এবং PPR 

2008 ও 

CPTU 

কতৃমক তনধ মাতরি 

েিোেীিা। 

'' তহোব তবভ্াজ 

দাতখলকৃি তবল 

তনরীক্ষা ও 

সুতাতরয়শর তর 

তনোিানুযাোী। 

প্রয়কৌিঃ এি, সক, িাসুক 

উত-িহাব্যবস্থাতক (ববয়দতশক 

েংগ্রহ) 

সফান : ০১৭৩০০৯৩৬৭৯ 

ই-সিইল: 

prbgfcl@gmail.com 
২৯ 

সকাম্পাতনর তবতভ্ন্ন 

তবভ্ায়জর/প্রকয়ল্পর অতধযাচয়নর 

তবতরীয়ি সদয়শর অভ্যন্তর হয়ি 

স্থানীো মুদ্রাো তবতভ্ন্ন িালািাল 

ক্রো। 

িালািায়লর ধরণ 

এবং ক্রো 

প্রতক্রোার উতর 

তনভ্মরশীল। 

'' তহোব তবভ্াজ 

দাতখলকৃি তবল 

তনরীক্ষা ও 

সুতাতরয়শর তর 

তনোিানুযাোী। 
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২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবািঃ (য়েকতনকযাল োতভ্ ময়েে) 

ক্রতিক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন 

েনব বাচ্চ েময় 
প্রয়োাননীো কাজনত্  

প্রয়োাননীো 

কাজনত্/আয়বদন 

ফরি প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি (যতদ 

থায়ক) 

শাখার নািেহ দাতোত্বপ্রাি 

কি মকিমার তদতব, রুি নম্বর, 

সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও ইয়িইল 

উর্ধ্মিন কি মকিমার তদতব, রুি 

নম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

৩০ 

এনভ্াোরণয়িন্ট এন্ড সেফটি 

তবষোক  তফল্ড/স্থাতনা ততরদশ মন  

ও েংতিষ্ট কি মকিমাজণয়ক তরািশ ম 

প্রদান। 

প্রয়োাননানুোয়র 
যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 
ইএে তবভ্াজ । তবনামূয়ল্য 

কাততবক চন্দ্র স াষ 

উত-িহাব্যবস্থাতক (এনভ্ািঃ এন্ড 

সেফটি) 

সিাবাইল : ০১৭৩০০৭৩৭৭৭ 

ইয়িইল : 

dgmes@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

সমাোঃ আলী সমানেজার 

িহাব্যবস্থাতক (ততরকল্পনা ও 

উন্নোন) 

সিাবািঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৩১ 

তবতভ্ন্ন প্রকয়ল্পর ততরয়বশজি 

ছাড়ত্ গ্রহয়ণর নন্য প্রয়োানন 

অনুযাোী প্রয়যানয সক্ষয়্ 

আইই/ইআইএ/ইএিতত প্রণোন। 

প্রয়োাননানুোয়র '' ইএে তবভ্াজ তবনামূয়ল্য 

৩২ 
তবয়ফারক ততরদির হয়ি 

হালনাজাদকৃি লাইয়েন্স েরবরাহ। 
প্রয়োাননানুোয়র '' ইএে তবভ্াজ তবনামূয়ল্য 

৩৩ 

সিনতিো তদায়থ মর আিদাতন, 

রিাতন ও ততরবহণ লাইয়েন্স প্রকল্প 

অতফয়ে েরবরাহ। 

প্রয়োাননানুোয়র '' ইএে তবভ্াজ তবনামূয়ল্য 

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবািঃ (ততরিঃ ও উন্নোন) 

ক্রতিক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন 

েনব বাচ্চ েময় 
প্রয়োাননীো কাজনত্  

প্রয়োাননীো 

কাজনত্/আয়বদন 

ফরি প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি (যতদ 

থায়ক) 

শাখার নািেহ দাতোত্বপ্রাি 

কি মকিমার তদতব, রুি নম্বর, 

সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও ইয়িইল 

উর্ধ্মিন কি মকিমার তদতব, রুি 

নম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

৩৪ সকাম্পাতনর উন্নোন প্রকয়ল্পর 

খািওোারী বায়নে প্রদান 
যথাশীঘ্র 

যথানযাগ্য 

কর্তবপনের অনুমতি 

পত্র 

ততরকল্পনা তবভ্াজ তবনামূয়ল্য 
প্রয়কৌিঃ সিািঃ বাবুল তিোা 

উত-িহাব্যবস্থাতক 

(ততরকল্পনা) 

সিাবািঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯০  

ই-সিইলিঃ babul_71@yahoo.com 

সমাোঃ আলী সমানেজার 

িহাব্যবস্থাতক (ততরকল্পনা ও 

উন্নোন) 

সিাবািঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৩৫ 
ওয়োবোইে প্রতিয়বদন যথাশীঘ্র '' ততরকল্পনা তবভ্াজ তবনামূয়ল্য 
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২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবািঃ (য়িইনয়েন্যান্স তিতভ্শন) 

ক্রতিক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন 

েনব বাচ্চ েময় 
প্রয়োাননীো কাজনত্  

প্রয়োাননীো 

কাজনত্/আয়বদন 

ফরি প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি 

(যতদ থায়ক) 

শাখার নািেহ দাতোত্বপ্রাি কি মকিমার 

তদতব, রুি নম্বর, সনলা/উতয়নলার 

সকাি, অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

উর্ধ্মিন কি মকিমার তদতব, রুি 

নম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

৩৬ 

বাংলায়দশ গ্যাে তফল্ডে 

সকাম্পানী তলিঃ এর েকল প্রকার 

হালকা ও ভ্ারী যানবাহন এবং 

সিাের োইয়কলেমূয়হর ত্রুটি 

তনরূতন  ও রক্ষণায়বক্ষণ। 

 

 

কায়নর ধরণ 

অনুযাোী   

যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 

সিকাতনকযাল 

সিইনয়েন্যান্স তবভ্াজ 
তবনামূয়ল্য 

সিািঃ আবুল নাতহদ 

উত-িহাব্যবস্থাতক (য়িকাতনকযাল 

সিইনয়েন্যান্স) 

সফান : ০১৭৩০-৩১৭৭৭৩ 

ই-সিইল: 

dgmmmt@bgfcl.org.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিািঃ সরনাউল ইেলাি 

িহাব্যবস্থাতক (য়িইনয়েন্যান্স) 

সিাবািঃ ০১৭১১৭৬২৯৩২ 

ই-সিইলিঃ 

gmmt@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৩৭ 

ভ্ান্ডার হয়ি স্থানীো এবং 

নবয়দতশক ক্রোায়দয়শর তবতরীয়ি 

েংগৃহীি িজুদ িালািাল তবতভ্ন্ন 

তবভ্াজ/ তফয়ল্ড েরবরাহ। 

োংবাৎেতরক '' 
সষ্টারে এন্ড ইনয়ভ্ন্টরী 

কয়রাল তবভ্াজ 
তবনামূয়ল্য সমাোঃ তিয়াে উতিন  

উপ-ম াব্যবস্থাপক (নটারে এন্ড 

ইননেন্টরী কনরাল) 

সিাবািঃ ০১৭৩০৩১৭৭৭৭ 

ইয়িইলিঃ 

dgmst@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৩৮ 

অ্ তবভ্ায়জ েংরতক্ষি সরকি ম 

সথয়ক িজুদ িালািাল এবং 

মুয়ভ্বল এযয়েে িালািায়লর িথ্য 

েরবরাহ। 

োংবাৎেতরক '' '' তবনামূয়ল্য 

৩৯ 

ববদ্যুতিক, সেতলন ান ও আইটি 

ইকুইপনমন্টেমূ  রেনানবেণ ও 

সমরামি। 

দাপ্ততরক কানজ ব্রড-ব্যান্ড ইন্টারননে 

সেবা প্রদান, সকাম্পাতনর 

ওনয়বোইনে বদতনক গ্যাে উৎপাদন 

প্রতদনবদন, সেন্ডারননাটিশ, NOC 

এবং তবতেন্ন উন্নয়নমূলক কম বকানন্ডর 

েতচত্র প্রতিনবদন আপনলাডকরণ। 

কানজর ধরণ 

অনুযায়ী 

'' ইএিটি তবভ্াজ 

সকাম্পাতনর তনজস্ব 

অথ বায়নন। 
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২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবািঃ (কয়েের এন্ড সননায়রের তিতভ্শন) 

 

ক্রতিক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন 

েনব বাচ্চ েময় 
প্রয়োাননীো কাজনত্  

প্রয়োাননীো 

কাজনত্/আয়বদন 

ফরি প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

ততরয়শাধতদ্ধতি 

(যতদ থায়ক) 

শাখার নািেহ দাতোত্বপ্রাি কি মকিমার 

তদতব, রুি নম্বর, সনলা/উতয়নলার 

সকাি, অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

উর্ধ্মিন কি মকিমার তদতব, রুি 

নম্বর, সনলা/উতয়নলার সকাি, 

অতফতেোাল সেতলয়ফান ও 

ইয়িইল 

৪০ 

তিিাে তফয়ল্ডর গ্যাে প্রয়েে 

েযান্ট/কনয়িনয়েে ফ্রাকশয়নশন 

এর ইয়লতিকযাল রক্ষণায়বক্ষণ 

কান 

কায়নর ধরণ 

অনুযাোী েম্ভাব্য 

স্বল্পিি েিয়ো 

যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 
তততনএফএিটি তবভ্াজ সকাম্পাতনর খরয়চ 

সিািঃ আবদুর রতফক প্রািাতণক 

উত-িহাব্যবস্থাতক 

(তততনএফএিটি) 

সিাবািঃ ০১৭৩০০৯৩৬৮১ 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

সিািঃ আব্দুল হাই 

িহাব্যবস্থাতক  

(কয়েিঃ এন্ড সননািঃ)  

সিাবািঃ ০১৭১১৭৬২৯৩৩ 

ইয়িইলিঃ 

cg@bgfcl.org.bd  

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

৪১ 

তিিাে তফয়ল্ডর সকততআই 

এলাকার লাইটিং 

 

০৩(তিন) তদন '' তততনএফএিটি তবভ্াজ সকাম্পাতনর খরয়চ 

৪২ 

তিিাে তফয়ল্ডর নবদ্যযতিক 

যন্ত্রতাতি, আতথ মং সরতনস্টযান্স, 

ফাোার হাইয়েন্ট তাম্প, ওয়োতল্ডং 

সননায়রের, তাতনর তাম্প এর 

রক্ষণায়বক্ষণ কান 

 

কায়নর ধরণ 

অনুযাোী েম্ভাব্য 

স্বল্পিি েিয়ো 

'' তততনএফএিটি তবভ্াজ সকাম্পাতনর খরয়চ 

৪৩ 

সকাম্পাতনর অন্যান্য 

তফল্ড/অতফয়ের চাতহদানুযাোী 

সননায়রের ইতঞ্জয়নর ত্রুটি তনরূতন 

ও সিরািি কান েম্পাদন। 

কায়নর ধরণ 

অনুযাোী েম্ভাব্য 

স্বল্পিি েিয়ো 

'' োঙ্গু তফল্ড সকাম্পাতনর খরয়চ 

4৪ 
তেতলিপুর োন্ট স্থাতনার 

রক্ষণায়বক্ষণ কান  

কায়নর ধরণ 

অনুযাোী েম্ভাব্য 

স্বল্পিি েিয়ো 

'' োঙ্গু তফল্ড সকাম্পাতনর খরয়চ 
এ এে এি নঈি উতদ্দন 

ব্যবস্থাতক(তেতলিপুর োন্ট) 

সফানিঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯৪ 
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৩. অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোপনো (GRS) 

ক্রভিক  নং কখন য োগোয োগ করযবন ভনষ্পভির 

সিয়সীিো  

কোর সযে য োগোয োগ করযবন 

১ ভিিোস ভিযের ভবভিন্ন য োযকশযন অবভস্থি কূপ সমূহ যেযক গ্যোস উৎপোদন ভবষয়ক য  যকোযনো সিস্যো  েোসিযয় 

যিোোঃ জোভকর যহোযসন িরিদোর 

উপ-িহোব্যবস্থোপক (দভিণ) - ভিিোস, 

যিোবোই : ০১৭৩০৩১৭৯73 

E-mail: jakirtarafder@yahoo.com  

২ 

ভিিোস ভিযের ভবভিন্ন য োযকশযন অবভস্থি কূপ সমূহ যেযক উৎপোভদি কনযেনযসট, হভবগঞ্জ ও নরভসংদী ভিে এবং 

এসভজএিএ  এর ভবয়োনীবোজোর ভিে হযি কনযেনযসট পভরবহন কযর ভিিোস ভিযে আনো এবং ভিিোস ভিযে 

স্থোভপি ফ্রোকশযনশন প্লোন্ট হযি উৎপোভদি এিএস ও এইচএসভে ভপওভসএ  এর ভনকট ভবক্রয় ভবষয়ক য  যকোযনো 

সিস্যো 

 েোসিযয় 

যিোোঃ আশরোফু  আ ি 

উপ-িহোব্যবস্থোপক (ভসভপ), 

যিোবোই : ০১৭১১৮০৭৯৭৯ 

E-mail: dgmcp@bgfcl.org.bd 

৩ হভবগঞ্জ ভিযের ভবভিন্ন য োযকশযন অবভস্থি কূপসমূহ যেযক গ্যোস ও কনযেনযসট উৎপোদন ভবষয়ক য  যকোযনো সিস্যো  েোসিযয় 

িোহবুব-উ -আ ি 

উপ-িহোব্যবস্থোপক (হভবগঞ্জ), 

যিোবোই : ০১৭৩০৩১৭৯৭২ 

E-mail: dgmhbj@bgfcl.org.bd 

৪ 

বোখরোবোদ ভিযের ভবভিন্ন য োযকশযন অবভস্থি কূপসমূহ যেযক গ্যোস ও কনযেনযসট উৎপোদন এবং যিঘনো ভিে এবং 

বোযপযের ভবভিন্ন ভিে হযি কনযেনযসট পভরবহন কযর বোখরোবোদ ভিযে আনোসহ বোখরোবোদ ভিযে স্থোভপি 

ফ্রোকশযনশন প্লোন্ট হযি উৎপোভদি এিএস ও এইচএসভে ভপওভসএ  ও এিভপএ এর ভনকট ভবক্রয় ভবষয়ক য  যকোযনো 

সিস্যো 

 েোসিযয় 

যিোোঃ ভজয়োউ  কবীর 

উপ-িহোব্যবস্থোপক (বোখরোবোদ), 

যিোবোই : ০১৭৩০০৯৩৬৯১ 

E-mail: dgmbkb@bgfcl.org.bd 

৫ 
নরভসংদী ভিযের ভবভিন্ন য োযকশযন অবভস্থি কূপসমূহ যেযক গ্যোস ও কনযেনযসট উৎপোদন ভবষয়ক য  যকোযনো 

সিস্যো 
 েোসিযয় 

যিোোঃ আব্দু  িোয ক 

উপ-িহোব্যবস্থোপক (নরভসংদী), 

যিোবোই : ০১৭৩০০৯৩৬৭৭ 

E-mail: dgmn@bgfcl.org.bd 

৬ যিঘনো ভিযে অবভস্থি কূপটি যেযক গ্যোস ও কনযেনযসট উৎপোদন ভবষয়ক য  যকোযনো সিস্যো  েোসিযয় 

যিোোঃ ইিরোন যহোযসন  

উপ-িহোব্যবস্থোপক (যিঘনো) 

যিোবোই : ০১৭৩০০৯৩৬৯২ 

E-mail: dgmmgf@bgfcl.org.bd 
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