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বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
পার্সোনেল শাখা

নম্বর: ২৮.১০.১২১৩.০৩৩.০৭.০০২.২১-৪৪১

জরুরি
তারিখ:

১৬ আষাঢ় ১৪২৮
৩০ জুন ২০২১

অফিস আদেশ
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২০৩ তারিখ ৩০.০৬.২০২১ এর প্রেক্ষিতে করোনা ভাইরাস (Covid-19)
এর সংক্রমণের ঝুঁকি ও প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জরুরী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে

কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও ফিল্ডভিত্তিক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে জরুরী টিম (Emergency Response
Team) গঠন করা হলো :
ক) প্রধান কার্যালয় ও তিতাস ফিল্ড :
ক্র.নং
নাম, পদবী ও বিভাগ/ফিল্ড
১ জনাব মো: জাকির হোসেন তরফদার
উপ-মহাব্যবস্থাপক (তিতাস ফিল্ড-দক্ষিণ)
তিতাস ফিল্ড
২ জনাব মো: ছায়েদুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক (সার্ভিসেস)
সার্ভিসেস বিভাগ
৩ ডা: জাভেদ আজিজ
ডেপুটি চীফ মেডিক্যাল অফিসার
মেডিক্যাল বিভাগ
৪ ডা: ইসমত আরা বেগম
এসিসটেন্ট চীফ মেডিক্যাল অফিসার
মেডিক্যাল বিভাগ
৫ জনাব মহম্মদ শামসুল আলম বিশ্বাস
ব্যবস্থাপক (ফিল্ড প্রশাসন)
তিতাস ফিল্ড (দক্ষিণ) বিভাগ

পদ
আহবায়ক

মোবাইল নম্বর
০১৭৩০-৩১৭৯৭৩

সদস্য

০১৭৩০-০৯৩৬৮২

সদস্য-সচিব

০১৭৩০-৩১৭৯৬৭

সদস্য

০১৭৮৭-৬৭৭৮৫৭

সদস্য

০১৭৫৫-৬৭৬৯৯৬

পদ
আহবায়ক

মোবাইল নম্বর
০১৭৩০-৩১৭৯৭২

খ) হবিগঞ্জ ফিল্ড :
ক্র.নং
১

নাম, পদবী ও বিভাগ/ফিল্ড
জনাব মাহবুব উল আলম
উপ-মহাব্যবস্থাপক(হবিগঞ্জ)
হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড
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২

ডা: মোহাম্মদ আলমাস
এসিসটেন্ট চীফ মেডিক্যাল অফিসার
মেডিক্যাল বিভাগ, হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড
জনাব তাছলিম আহাম্মেদ
উপ-ব্যবস্থাপক (ফিল্ড মেইনটেন্যান্স)
হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড

৩

সদস্য

০১৭৩০-৩১৭৯৫১

সদস্য

০১৭১৮-৭৭১৫৫৭

পদ
আহবায়ক

মোবাইল নম্বর
০১৭৫৫-৬৭৭৪৬২

সদস্য

০১৭১৫-১৫৬৯৭৭

সদস্য

০১৭১১-৩৫৫৬৯০

গ) বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড :
ক্র.নং
১
২
৩

নাম, পদবী ও বিভাগ/ফিল্ড
জনাব মো: আবুল বাশার মিজি
ব্যবস্থাপক (ফিল্ড প্রশাসন)
বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড
জনাব মোহাম্মদ মাসুদ রানা
উপ-ব্যবস্থাপক (ফিল্ড মেইনটেন্যান্স)
বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড
জনাব মো: আশফ খান
উপ-ব্যবস্থাপক (নিরাপত্তা)
বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড

ঘ) নরসিংদী গ্যাস ফিল্ড :
ক্র.নং
১
২
৩

নাম, পদবী ও বিভাগ/ফিল্ড
জনাব মো: ইমরান হোসেন
উপ-মহাব্যবস্থাপক (নরসিংদী)
নরসিংদী গ্যাস ফিল্ড
জনাব মো: আবু তারেক
উপ-ব্যবস্থাপক (ফিল্ড মেইনটেন্যান্স)
নরসিংদী গ্যাস ফিল্ড
জনাব মো: তাহমিদুর রহমান তাহমিদ
সহকারী ব্যবস্থাপক
নরসিংদী গ্যাস ফিল্ড

পদ
আহবায়ক

মোবাইল নম্বর
০১৭৩০-০৯৩৬৯২

সদস্য

০১৭১৬-৭১৯২৩৯

সদস্য

০১৭১৭-১৭৭৩৫৭

ঙ) মেঘনা গ্যাস ফিল্ড :
ক্র.নং
১
২

নাম, পদবী ও বিভাগ/ফিল্ড
জনাব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন
ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
মেঘনা গ্যাস ফিল্ড
জনাব মো: রফিকুল ইসলাম
সহকারী ব্যবস্থাপক
মেঘনা গ্যাস ফিল্ড

https://bgfcl.nothi.gov.bd

পদ
আহবায়ক

মোবাইল নম্বর
০১৭৮৭-৬৯০২৪৮

সদস্য

০১৭৬৮-৭৩৬৬১৯
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ঙ) সিলিমপুর প্লান্ট (সাঙ্গু ফিল্ড-চট্টগ্রাম) :
ক্র.নং
১
২

নাম, পদবী ও বিভাগ/ফিল্ড
জনাব মো: আখতার মঈনুল হক
উপ-ব্যবস্থাপক
সিলিমপুর প্লান্ট
জনাব পিকলু বিশ্বাস
উপ-ব্যবস্থাপক
সিলিমপুর প্লান্ট

পদ
আহবায়ক

মোবাইল নম্বর
০১৭০১-৩৬১৫৮৭

সদস্য

০১৭৭৭-৯৫১৫২৮

ঙ) ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস :
ক্র.নং
১
২

নাম, পদবী ও বিভাগ/ফিল্ড
জনাব মো: মাহমুদুন নবী
উপ-মহাব্যবস্থাপক (ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস)
ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস
জনাব মো: সফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া
উপ-ব্যবস্থাপক
ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস

পদ
আহবায়ক

মোবাইল নম্বর
০১৭৩০-৩১৭৯৯৬

সদস্য

০১৭৪৩-০৫০১৪৪

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ অফিস আদেশ জারি করা হলো।

৩০-৬-২০২১
এ.টি.এম. শাহ আলম
মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
দৃষ্টি আকর্ষণঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্কোম্পানী লিমিটেড
নম্বর: ২৮.১০.১২১৩.০৩৩.০৭.০০২.২১-৪৪১/১(১৫৭)

তারিখ:

১৬ আষাঢ় ১৪২৮
৩০ জুন ২০২১

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:
১) মহাব্যবস্থাপক (সকল), বিজিএফসিএল।
২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সকল)/ব্যবস্থাপক (সকল), বিজিএফসিএল।
৩) উপ-ব্যবস্থাপক, সিলিমপুর প্লান্ট, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্কোম্পানী লিমিটেড

৩০-৬-২০২১
এ.টি.এম. শাহ আলম
মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
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