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জা লা লা বা দ গ্যা স  টি এ্যা ন্ড ড ি ডস স্ট েম ড লড মস্ট েি 

(পেপরোবোাংলোর একটি ককোম্পোনি) 

গ্যোস ভবি, কেনিবোগ, নসপলট। 
 

 

নসটিপেি চোট টোর 

১.০.০ নভশি ও নেশি :  

১.১.০ রূ পকল্প :  

 জ াল া ল াব া দ গ্য া স অ ড ি ভুক্ত এ্ ল া কা য়  প্র া কৃড িক গ্যা স্টসর  দক্ষ ও  ড ি র া পদ পড র ব হি  এ্ ব ং  ডব িরণ । 

১.২.০ অ ডি লক্ষ্য :  

 সম্ম া ড ি ি গ্রাহকস্টদর  উ ন্নি স সব া  প্র দা ি ,  প্র া কৃড িক গ্য া স্টসর  দক্ষ ব্যব হা র  ড ি ড ি িকর ণ এ্ব ং  গ্য া স ডব পণস্টি  সুশ া সি  ড ি ড ি িকর ণ। 

   

২.০.০ িোগনরক কসবো :  

২.১.০ িতুি গ্যোস সাংপ োগ :  

 জ্ব া ল া ডি  ও  খড ি জ  সম্পদ ড ব ি া স্টের  অ ড ি স আ স্ট দশ  ি ং-২ ৮. ০০.০০০০. ০২ ৮ . ০৬. ০০১ . ১ ৯-১০২, িা ড র খ-১ ৫  সম ২ ০১৯  ক্রড মক  ি ং-২  ( ঘ) সমা িা স্টব ক  গৃ হস্থা ল ী  ও  ব া ড ণডজ যক  সেড ণস্টি  ি তুি  গ্য া স সং স্ট  া ে প্র দা ি  স্থড েি  আ স্ট ে, িস্টব  হা সপা িা ল, ড শ ক্ষা  প্র ড িষ্ঠা ি  এ্ ব ং  কা র া োর  এ্  ড ি স্টদ েশ ি া র 

আ ও িা  ব ড হর্ভ েি  থা কস্টব। 

    

ক্রনেক িাং কসবোর িোে 
কসবো প্রদোপির 

সপব টোচ্চ সেয় 
প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী ও ই-কেইল উর্ধ্টিি কে টকিটোর েদনব , কেইল এবাং ঠিকোিো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.১.১ িতুি গ্যোস সাংপ োগ 

প্রদোি (আবোনসক কেনি, 

সরকোরী নিপদ টশিো 

কেোিোপবক ককবলেোত্র 

হ া সপ া িা ল, ড শ ক্ষা  

প্রড িষ্ঠোি  এ্বং  কা রাো র-

এর নিধ টোনরি স্থোপি) 

গ্রোহপকর  থো থ/ 

স্বয়াং সম্পূি ট আপবদি 

প্রোনি ও গ্রোহক কর্তটক 

সম্পোদিপ োগ্য  কোে 

ব্যনিপরপক ৪৫ 

কে টনদবস। 

ক) আপবদিকোরীর েোসপেোট ট সোইপের ৩ (নিি) কনে 

রনিি ছনব ১ে কেনির কে টকিটো কর্তটক সিযোনয়ি। 

খ) েোিীয় েনরচয় েপত্রর ১ে কেনির কে টকিটো কর্তটক 

সিযোনয়ি ফপটোকনে। 

গ) েনের েোনলকোিো দোনলনলক প্রেোি নহপসপব 

দনলল/িোেেোরীর কোগে (প  ককোি একটি) এবাং 

দোনখলো/ভূনে উন্নয়ি কর েনরপশোপধর রনশদ (প  ককোি 

একটি)। 

ঘ) লীে/ভোড়োকৃি স্থোপি স্থোনেি হপল ভোড়ো/লীে গ্রহপির 

চুনিেত্র। 

ি) লীে/ভোড়ো গ্রহীিোর কক্ষ্পত্র নিয়নেি েোনসক গ্যোসনবল 

েনরপশোপধর অঙ্গীকোরিোেো এবাং ভোড়োটিয়ো /লীে গ্রহীিো 

নবল েনরপশোপধ ব্যথ ট হপল বো অববধ কো টকলোপে নলি 

থোকপল েোনলক দোয়ভোর বহি করপবি েপে ট কিোটোরী 

েোবনলক কর্তটক সিযোনয়ি অঙ্গীকোরিোেো। 

চ) আপবদি নফ েেো বোবদ ৩০০/- টোকো েেোদোপির 

রনশদ। 

ছ) ঠিকোদোর নিপয়োগেত্র। 

ে) প্রস্তোনবি অভযন্তনরি েোইেলোইপির ৩(নিি) কনে িক্সো। 

সরবরোহিব্য কোগেেত্র গ্রোহক স্ব-উপযোপগ 

সাংগ্রহ করপবি। গ্যোস সাংপ োপগর আপবদিেত্র 

সাংনিষ্ট নবেিি দির বো স কা ম্পা ড ির ওপয়বসোইট 

কথপক ডোউিপলোড করো  োপব। 

 

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট: 

www.jalalabadgas.org.bd 

আপবদি নফ বোবদ টোকো ৩০০/- েোত্র নিধ টোনরি 

ব্যোাংক অথবো স কা ম্পা ড ির সাংনিষ্ট নহসোব শোখোর 

কযোশ কোউন্টোপর েনরপশোধ করপি হপব।  

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট  কথপক স কা ম্পাড ির 

অনুপেোনদি ব্যোাংপকর িোে েোিো  োপব। 

 

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট: 

www.jalalabadgas.org.bd 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্ট হ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ) ।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 
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ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে 

কসবো প্রদোপির 

সপব টোচ্চ সেয় 
প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি দোনয়ত্ব প্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী ও ই-কেইল উর্ধ্টিি কে টকিটোর েদনব, কেইল এবাং ঠিকোিো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.১.২ িতুি গ্যোস সাংপ োগ 

প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ 

চো-বোগোি) 

গ্রোহপকর 

 থো থ/স্বয়াং সম্পূি ট 

আপবদি প্রোনি ও 

গ্রোহক কর্তটক 

সম্পোদিপ োগ্য  

কোে ব্যনিপরপক ৬০ 

কে টনদবস। 

ক) আপবদিকোরীর েোসপেোট ট সোইপের ৩(নিি) কনে রনিি 

ছনব ১ে কেনির কে টকিটো কর্তটক সিযোনয়ি। 

খ) েোিীয় েনরচয় েপত্রর ১ে কেনির কে টকিটো কর্তটক 

সিযোনয়ি ফপটোকনে। 

গ) হোলিোগোদ িবোয়িকৃি করড লোইপসপের ১ে কেনির 

কে টকিটো কর্তটক সিযোনয়ি কনে। 

ঘ)  টিআইএি সিদেত্র। 

ি) নিবন্ধিকৃি স কা ম্পা ডি হপল কেপেোপরন্ডোে এন্ড 

আটি টপকলস অফ এপসোনসপয়শি এবাং সোটি টনফপকট অব 

ইিকরপেোপরশি। 

চ) েনের েোনলকোিো দোনলনলক প্রেোি নহপসপব 

দনলল/িোেেোরীর কোগে (প  ককোি একটি) এবাং 

দোনখলো/ভূনে উন্নয়ি কর েনরপশোপধর রনশদ (প  ককোি 

একটি)। 

ছ) ভোড়োকৃি স্থোপি স্থোনেি হপল েনের েোনলকোিো েন্য চ 

িাং ক্রনেপক বনি টি দোনলনলক প্রেোিোনদ, ভোড়োর চুনিেত্র 

এবাংআপবদিেত্র মূল েোনলপকর স্বোক্ষ্রসহ দোনখল করপি 

হপব। 

ে) লীেকৃি েনেপি স্থোনেি প্রনিষ্ঠোপির কক্ষ্পত্র লীে 

প্রদোিকোরী সাংনিষ্ট প্রনিষ্ঠোপির সোপথ সম্পোনদি চুনিেত্র 

এবাং চ িাং ক্রনেপক বনি টি দোনলনলক প্রেোিোনদ। 

ঝ) ফযোক্টরীর কল-আউট প্ল্যোি। 

ঞ) প্রস্তোনবি অভযন্তনরি েোইেলোইপির ৪(চোর) কনে িক্সো। 

ট) গ্যোস সরঞ্জোেোনদ (বয়লোর, কেিোপরটর ও অন্যোন্য)-এর 

জ্বোলোনি দক্ষ্িো নূন্যিে েোিদন্ড অনু োয়ী হপি হপব। এ 

সাংক্রোন্ত কযোটোলগ/ম্যোনুপয়ল েেো প্রদোি করপি হপব। 

ঠ) প্রস্তোনবি স্থোপি চোলু/নবনিন্নকৃি গ্যোস সাংপ োপগর 

নবেরীপি েোওিো েনরপশোধ সাংক্রোন্ত রোেস্ব ছোড়েত্র। 

ড) আপবদি নফ বোবদ ৫০০ /-(োঁচশি) টোকো েেোদোপির 

রনশদ। 

ঢ) েনরপবশ অনধদিপরর ছোড়েত্র (প্রপ োেয কক্ষ্পত্র)। 

ি) ঠিকোদোর নিপয়োগেত্র। 

সরবরোহিব্য কোগেেত্র গ্রোহক স্ব-উপযোপগ 

সাংগ্রহ করপবি। গ্যোস সাংপ োপগর আপবদিেত্র 

সাংনিষ্ট নবেিি দির বো স কা ম্পা ডির 

ওপয়বসোইট কথপক ডোউিপলোড করো  োপব। 

 

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট: 

www.jalalabadgas.org.bd 

আপবদি নফ বোবদ  টোকো ৫০০ /- (োঁচশি) 

নিধ টোনরি ব্যোাংপক েেো নদপি হপব।  

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট  কথপক স কা ম্পা ডির 

অনুপেোনদি ব্যোাংপকর িোে েোিো  োপব। 

 

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট: 

www.jalalabadgas.org.bd 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্ট হ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো    

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/ কেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ) ।  

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

২.১.৩ িতুি গ্যোস সাংপ োগ 

প্রদোি (বোনিনেযক 

কেিী) 

--- --- --- --- --- গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪ িতুি গ্যোস সাংপ োগ 

প্রদোি (ড স এ্িড জ 

ড ি ড লং  স েশস্ট ি) 

--- --- --- --- --- গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 
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২.২.০ নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ :  
 

ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে কসবো প্রদোপির সপব টোচ্চ সেয় প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী ও ই-কেইল উর্ধ্টিি কে টকিটোর েদনব, কেইল এবাং ঠিকোিো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.২.১ নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ 

(আবোনসক কেনি) 

ড ম ো রড বহ ীি  গৃহ স্থা লী গ্র াহ কেণ  স রবরাহ কৃি 

ড বলবই  এ্র ম া ধ্য স্ট ম  প্রড িম া স্ট স র গ্যা স ড বল 

প রবিী  ম া স্ট স র ২১ (এ্ কুশ )  িা ড রস্টখর ম স্ট ধ্য  

স কাি  প্রকা র স া রচা জে ো ি া ই  প ড রস্ট শা ি 

করস্ট ি প া রস্টবি ।  ড ম ো রযুক্ত গৃহ স্থা লী 

গ্র া হ কস্টদ র ম াড স ক ড বল ই সু য করা র িা ড রখ 

হ স্ট ি ( া  ড বস্টল উস্ট েখ  থা কস্ট ব)  প রবিী  ২০ 

(ড বশ )  ড দস্ট ি র মস্ট ধ্য  স কাি  প্রকা র সা রচা জে 

ো ি া ই  প ড রস্টশ া ি করা   া স্ট ব।  ড বল 

প ড রস্ট শ া স্ট ির স ব েস্টশ ষ িা ড রখ স রকা রী ছুটি র 

ড দ ি  ড কং বা অন্য স কাি  কা রস্টণ  সং ডি ষ্ট 

ব্য াং স্ট কর স লি স্ট দ ি বন্ধ থা কস্ট ল  প রবিী  কা  ে 

ড দ বস্টস  ড বল প ড রস্টশ া ি করা   া স্ট ব। নপ্র-কেইড 

গ্রোহকপদর কক্ষ্পত্র িোৎক্ষ্নিক। 

ড ম ো রড বহ ীি  গৃহ স্থা লী গ্র া হ কেণ 

স রবরাহ কৃি ড বল বই এ্র 

ম া ধ্য স্টম, ড ম ো রযুক্ত গৃহ স্থা লী 

গ্র া হ কগি আনবকো কথপক ম াড স ক 

ই সু যকৃি ড বল এর েোধ্যপে এবাং 

নপ্র-কেইড নেটোরযুি গ্রোহকগি 

নিধ টোনরি নপ্র-কেইড কোড ট 

ব্যবহোর/নরচোেট কপর নবল 

েনরপশোধ করপবি। 

ড ম ো রড বহ ীি গৃহ স্থা লী গ্রাহ কস্ট দ র সংক োেকা লীি 

স মকয় স রবরাহ কৃি ড বল বই দ্ব া রা স রকা র 

কর্ত েক এ্ কমুখী/ ড দ্ব-মুখী  চুল া র জন্য  ড ি ি ো ড রি 

হ া স্ট র ড বল প ড রকশোি করস্ট ি হ স্ট ব এ্বং  প্রথম  

ড বল বইকয়র প রবিী  স কল ড বল  বই স কা ম্পা ড ি র 

স জা ি/ আ ঞ্চড ল ক কা  ো লয় হ স্ট ি ড বি া মূস্ট ে 

প া ওয়ো  া স্ট ব। নপ্র-কেইড গ্রোহকগি নিধ টোনরি 

কভন্ডপরর/অপথোরোইেড আউটপলট কথপক নপ্র-

কেইড কোড ট নিনদ টষ্ট মূপল্য ক্রয়পূব টক সাংগ্রহ 

করপি েোরপবি। 

সরকোর কর্তটক নিধ টোনরি গ্যোস ট্যোনরফ 

কেোিোপবক প্রস্তুিকৃি নবল অনু োয়ী নিধ টোনরি 

ব্যোাংক, নফপিনেয়োল সোনভ টস বো কেোবোইল 

এযোপের েোধ্যপে েনরপশোধ করপি হপব। 

 নপ্র-কেইড নেটোরযুি গ্রোহকগপির কক্ষ্পত্র ক  

মূপল্যর কোড ট ক্রয় করপি ইচ্ছুক কস েনরেোি 

টোকো েনরপশোধ করপবি। 

ব্যবস্থোেক/রোেস্ব উে-শোখো প্রধোি সাংনিস্ট 

আনবকো। 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্টহ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ) ।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

২. ২.২ নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ 

(নশল্প/কযোেটিভ/ 

চো-বোগোি/ নসএিনে/ 

বোনিনেযক) 

ড স এ্ি ড জ ব্য িীি অন্যা ন্য গ্রা হ কস্ট দ র স ক্ষস্টে 

প্রড িম া স্ট স র ড বল প রবিী  মা স্ট স র ১ ৫ 

িা ড রস্টখর ম স্ট ধ্য  এ্বং  ড স এ্ি ড জ স ে ডণ র 

গ্র া হকপদর নিকট প্রড ি ম া স্টস র ড বল প রবিী 

ম া স্ট স র ১ ০  িা ড রস্টখর ম স্ট ধ্য  স প্ররণ  করা  হয়। 

স কাি  কা রস্টণ  গ্র া হ ক সম   ম ি ড বল ি া  স প স্টল 

স কা ম্পা ডি র স ংড ি ষ্ট দপ্ত র হ স্ট ি ডুড িস্ট কে 

ড বল স ং গ্রহ  করস্ট ি প া রস্টব ি । 

গ্রোহকগি নবপল উনিনখি নবল েেোপ্রদোপির 

কশষ িোনরপখর েপধ্য সোরচোেট ব্যোনিি নবল 

েনরপশোধ করপি েোপরি। 

সরবরোহকৃি নবল সাংনিষ্ট  আনবকো ড স এ্ি ড জ ব্য িীি অন্যা ন্য গ্র া হ কস্ট দ র স ক্ষস্টে 

ম া ড স ক ড বল ই সু য করা র িা ড রখ হ স্ট ি ( া  ড বস্টল 

উস্ট েখ থা কস্ট ব)  প রবিী  ২০ (ড বশ)  ড দ স্ট ি র ম স্ট ধ্য 

এ্বং  ড স এ্িড জ স েড ণ র গ্র াহ কস্ট দ র ম াড স ক ড বল 

ই সু য করা র িা ড রখ হ স্ট ি ( া  ড বস্টল উস্ট েখ  

থা কস্ট ব)  প রবিী  ১ ০  (দ শ )  ড দ স্ট ি র ম স্ট ধ্য  স কাি 

প্রকা র স া রচা জে োড়োই  ড বল প ড রকশোি করা 

 া স্ট ব।  ড বল প ড রকশোস ির স ব েস্ট শ ষ িা ড রখ 

স রকা রী ছুটি র ড দ ি  হ স্ট ল  প রবিী  কা  ে ড দ বস্ট স  

ড বল প ড রকশোি করা   া স্ট ব। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্টহ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড,নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ) ।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী।  

২.২.৩ নবলবই/নবল হোরোপিো বো 

িষ্ট হপয়  োওয়োর 

কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় 

প্রদোি/ইস্যযকরি । 

১ কো ট নদবস গ্রোহপকর আপবদি েত্র গ্রোহক স্ব-উপযোপগ সাংনিষ্ট ডকুপেন্ট সরবরোহ 

করপবি। 

নবিোমূপল্য সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

 

 

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্টহ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ) ।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 
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২.৩.০ ম া ড লকা িা /িা ম  প ড র বি েি :  

 

ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে কসবো প্রদোপির সপব টোচ্চ সেয় প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী ও ই-কেইল উর্ধ্টিি কে টকিটোর েদনব, কেইল এবাং ঠিকোিো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.৩.১ েোনলকোিো/িোে েনরবিটি গ্রোহপকর  থো থ/স্বয়াং সম্পূি ট আপবদি প্রোনি 

ও গ্রোহক কর্তটক সম্পোদিপ োগ্য  কোে 

ব্যনিপরপক ১০ কে টনদবস। 

িতুি েোনলপকর স্বেপক্ষ্ 

প্রপয়োেিীয় সকল কোগেেত্র 

কিোটোরী েোবনলক দ্বোরো 

প্রিযয়িপূব টক েেো প্রদোিসহ উি 

সাংপ োপগর নবেরীপি পূপব টর 

েোনলক/েোনলকগপির ককোি 

বপকয়ো থোকপল েোনলকোিো/িোে 

েনরবিটপির সেয় িো েনরপশোধ 

করপি হপব। 

সরবরোহিব্য কোগেোনদ গ্রোহক স্ব-উপযোপগ 

সাংগ্রহ করপবি। গ্যোস সাংপ োপগর আপবদিেত্র 

সাংনিষ্ট নবেিি দির বো স কা ম্পা ডির 

ওপয়বসোইট কথপক ডোউিপলোড করো  োপব। 

 

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট: 

www.jalalabadgas.org.bd  

আবা ড স ক-ো কা  ৫০০ /- (প াঁচ শ ি) েোত্র চা জে 

প ড রকশোি করস্ট ি হ স্ট ব। 

 

নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি-

টোকো ১০,০০০/- (দশ হোেোর) হোপর চোেট 

নিধ টোনরি ব্যোাংপক েেো নদপি হপব। 

 

বোনিনেযক-টোকো ৪,০০০/- (চোর হোেোর) হোপর 

চোেট নিধ টোনরি ব্যোাংপক েেো নদপি হপব। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্টহ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ) ।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

 

২.৪.০ র াইজা র/ আ রএ্মএ্স /ডস এ্মএ্স  স্থািান্তর :  

 

ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে কসবো প্রদোপির সপব টোচ্চ সেয় প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী ও ই-কেইল উর্ধ্টিি কে টকিটোর েদনব, কেইল এবাং ঠিকোিো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.৪.১ রোইেোর/ আরএেএস/ 

নসএেএস স্থোিোন্তর 

গ্রোহপকর  থো থ/স্বয়াং সম্পূি ট আপবদি প্রোনি 

ও গ্রোহক কর্তটক সম্পোদিপ োগ্য  কোে 

ব্যনিপরপক ৩০ কে টনদবস। 

ক)নিধ টোনরি ফরে সাংগ্রহপূব টক 

 থো থ  পূরিকরি ; 

খ) ঠিকোদোর নিপয়োগেত্র ; 

গ) প্রস্তোনবি স্থোপির িক্সো ; 

ঘ) প্রপ োেয কক্ষ্পত্র গ্রোহক কর্তটক 

নিে উপযোপগ সাংগৃহীি রোস্তো 

কোটোর অনুপেোনদি। 

ি) নবল ও েোেোিি েনরপশোধ 

সাংক্রোন্ত কোগেোনদসহ সাংনিষ্ট 

কেোি/কো টোলয় প্রধোপির বরোবর 

েেো প্রদোি করপি হপব। 

(প্রপ োেয কক্ষ্পত্র স কা ম্পাড ির চোনহদো 

অনু োয়ী অন্যোন্য কোগেেত্র)  

সরবরোহকৃি কোগেোনদ গ্রোহক স্ব-উপযোপগ 

সাংগ্রহ করপবি।  

আপবদিেত্র ফরে সাংনিষ্ট নবেিি দির বো 

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট কথপক ডোউিপলোড করো 

 োপব। 

 

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট: 

www.jalalabadgas.org.bd  

স কাি গ্র াহ স্ট কর রাই জা র/আরএ্ম এ্স /ড স এ্মএ্স 

স্থা ি া ন্ত স্ট রর প্রকয়োজি ীয়িা  স দ খা  ড দ স্ট ল উক্ত 

কা স্ট জর জন্য  ড বিরণ / স া ড ি েস  লা ই স্টি র 

প্রকয়োজি ীয় ম া লা ম া স্ট লর প্রকৃি মূস্ট ের ১৫%  

ও িা রস্টহ ি খরচস হ  মূে ও  স্থা প স্ট ি র প্রকৃি ব্যয় 

োড়োও  

 

আবা ড স ক - ো কা  ১০ ০০/- (এ্ক হ া জা র)   

 

নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি - 

টোকো ৫০০০ /- (োঁচ হোেোর)  

 

বোনিনেযক - টোকো ১৫০০ /-(এক হোেোর 

োঁচশি)  

চা জে গ্র া হ ককক পড রকশোি করস্ট ি হ স্ট ব। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্টহ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ) ।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 
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২.৫.০ স লা ি হ্রা স /বৃ ড ি /পু িড ব েন্য া স /স ংস্ট শ া িি :  

জ্ব া ল া ডি  ও  খড ি জ  সম্পদ ড ব ি া স্টের  অ ড ি স আ স্ট দশ  ি ং-২ ৮. ০০/-০০. ০২ ৮. ০৬. ০০১. ১৯-১০২, িা ড র খ-১ ৫  সম  ২ ০১৯ ক্রড মক ি ং-২  ( ঘ) স মা িা স্টব ক গৃ হস্থা ল ী সেড ণ স্টি ি তুি  গ্য া স  সং স্ট া ে  প্র দা ি  স্থড েি আ স্টে (চুলো/পলোড বৃনদ্ধসহ)। িস্টব  হা স পা িা ল, ড শ ক্ষা  প্র ড ি ষ্ঠা ি  এ্ ব ং  কা রা ো র  এ্  ড ি স্টদ েশ ি া র  আ ওি া 

ব ড হর্ভ েি  থ া কস্টব; (ঘ) সমা িা স্টব ক ব া ড ণডজ যক সেড ণস্টি ি তুি  গ্য া স  সং স্ট া ে (চুলো/পলোড বৃনদ্ধসহ) প্র দা ি  স্থড েি  আ স্ট ে। 
 

ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে কসবো প্রদোপির সপব টোচ্চ সেয় প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী ও ই-কেইল উর্ধ্টিি কে টকিটোর েদনব, কেইল এবাং ঠিকোিো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.৫.১ কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ 

পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

গ্রোহপকর  থো থ/স্বয়াং সম্পূি ট আপবদি প্রোনি 

ও গ্রোহক কর্তটক সম্পোদিপ োগ্য  কোে 

ব্যনিপরপক ৩০ কে টনদবস। 

গ্রোহকপক সাংনিষ্ট আঞ্চনলক 

নবিরি কো টোলপয় আপবদি করপি 

হপব (প্রপ োেয কক্ষ্পত্র কলোড 

হ্রোস/বৃনদ্ধ/পুিনব টন্যোস /সাংপশোধি 

এর স্বেপক্ষ্  অন্যোন্য কোগেোনদ)। 

সরবরোহকৃি কোগেোনদ গ্রোহক স্ব-উপযোপগ 

সাংগ্রহ করপবি।  

আপবদিেত্র ফরে সাংনিষ্ট নবেিি দির বো  

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট কথপক ডোউিপলোড করো 

 োপব । 

 

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট: 

www.jalalabadgas.org.bd 

 

গ্যোস সরঞ্জোপের ককোিরূে েনরবিটি িো করো 

হপল, 

 

নেটোর নবহীি আবা ড স ক কেনি (হ া সপ া িা ল, 

ড শ ক্ষা  প্রড িষ্ঠোি  এ্বং  কা রাে া র) ও অন্যোন্য 

আবা ড স ক (স ল া ি হ্রা স/ পুি ড ব েন্য া স) -গ্রোহকপক 

চুলো প্রনি ২০০ /- (দুইশি) টোকো; 

 

নেটোরযুি আবোনসক গ্রোহক (হ াস প া িা ল, ড শ ক্ষা 

প্রড িষ্ঠোি  এ্বং  কা রাে া র)- ১৫০০ /- (এক হোেোর 

োঁচশি) টোকো; 

 

নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি-

৫০০০ /-(োঁচ হোেোর) টোকো; 

 

বোনিনেযক (স ল া ি হ্রা স / পুি ড ব েন্যা স)- টোকো 

৩ ০ ০ ০/- (ড িি  হ া জা র) টোকো হোপর চোেট 

নিধ টোনরি ব্যোাংপক েেো নদপি হপব। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্টহ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ) ।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

 

২.৬.০ পুিঃস ংস্ট  াগ :  

ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে কসবো প্রদোপির সপব টোচ্চ সেয় প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী ও ই-কেইল উর্ধ্টিি কে টকিটোর েদনব, কেইল এবাং ঠিকোিো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.৬.১ পুিঃসাংপ োগ নবযেোি গ্যোস নবেিি নিয়েোবলী অনু োয়ী 

নিধ টোনরি সেপয়র েপধ্য (সাংপ োগ নবনিপন্নর 

প্রকৃনির উের নিভটরশীল)। 

গ্রোহকপক সাংনিষ্ট নবেিি 

কো টোলপয় নিধ টোনরি ফরপে বো 

সোদো কোগপে আপবদিেত্রসহ 

হোলিোগোদ গ্যোস নবল েনরপশোপধর 

প্রেোিক েেো নদপি হপব (প্রপ োেয 

কক্ষ্পত্র অন্যোন্য কোগেোনদ) 

সরবরোহিব্য কোগেোনদ গ্রোহক স্ব-উপযোপগ 

সাংগ্রহ করপবি। গ্যোস সাংপ োপগর আপবদিেত্র 

সাংনিষ্ট নবেিি দির বো স কা ম্পা ডির 

ওপয়বসোইট কথপক ডোউিপলোড করো  োপব। 

 

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট: 

www.jalalabadgas.org.bd 

 

পুিঃ সাংপ োগ ব্যয়ঃ 

 আবোনসক গ্রোহপকর আপবদি কপ্রনক্ষ্পি  -৫০০ /- 

(োঁচশি) টোকো; 

 

নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি-

গ্রোহপকর আপবদি কপ্রনক্ষ্পি ৫০০০ /-(োঁচ 

হোেোর) টোকো, অন্যোন্য কোরপি ১৫,০০০ /-

(েপির হোেোর) টোকো; 

 

বোনিনেযক গ্রোহপকর আপবদি কপ্রনক্ষ্পি ১৫০০ /-

(এক হোেোর োঁচশি) টোকো, অন্যোন্য কোরপি 

৫,০০০ /-(োঁচ হোেোর) টোকো। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্টহ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ) ।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 
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২.৭.০ গ্রাহ স্ট ক র অ নু স্ট রাস্ট ি র সপ্রড ক্ষস্টি  স ংস্ট  াে ডবডিন্ন ক রি :  

 

ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে কসবো প্রদোপির সপব টোচ্চ সেয় প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী ও ই-কেইল উর্ধ্টিি কে টকিটোর েদনব, কেইল এবাং ঠিকোিো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.৭.১ গ্রোহপকর অনুপরোপধর 

কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ 

নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

গ্রোহপকর  থো থ/স্বয়াং সম্পূি ট আপবদি 

প্রোনি, গ্যোস নবল হোলিোগোদ ও গ্রোহক কর্তটক 

সম্পোদিপ োগ্য  কোে ব্যনিপরপক ০৭ 

কে টনদবস। 

গ্রোহকপক সাংনিষ্ট নবেিি 

কো টোলপয় আপবদি করপি হপব 

(প্রপ োেয কক্ষ্পত্র অন্যোন্য 

কোগেোনদ) 

প্রপয়োেিীয় কোগেোনদ গ্রোহক স্ব-উপযোপগ সাংগ্রহ 

করপবি।  

আবোনসক - অস্থোয়ী নবনিপন্নর কক্ষ্পত্র ৩০০ /- 

(নিিশি) টোকো এবাং স্থোয়ী নবনিপন্নর কক্ষ্পত্র 

৫০০ /-(োঁচশি) টোকো ও প্রকৃি ব্যয়; 

 

নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি- 

৫০০০ /-(োঁচ হোেোর) টোকো ও প্রকৃি ব্যয়; 

 

বোনিনেযক -১৫০০ /- (এক হোেোর েপিরশি) 

টোকো।  

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্ট হ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ) ।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

 

২.৮.০ ডি রাপ ত্তা  জাম ািি  ও জম াদ া ি পিনি :  

ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে ড ি র া পত্তা  জা মা ি ি ও  জ মা দা ি  পিনির সাংনক্ষ্ি নববরি 

(১) (২) (৩) 

২.৮.১ নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি 

(নেটোরনবহীি আবোনসক) 

আবোনসক গ্রোহপকর নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি : 

সাংনিষ্ট গ্রোহপকর েন্য একক/বদ্বি চুলোর সাংখ্যো নহপসপব ফ্লোট করইপটর নভনত্তপি ৩(নিি) েোপসর (লীে গ্রহীিো হপল ৬(ছয়) েোস) নবপলর সেেনরেোি অথ ট নিরোেত্তো েোেোিি নহপসপব আনবকো কর্তটক ইস্যযকৃি চোনহদোেপত্রর নবেরীপি নিধ টোনরি ব্যোাংপক েেো নদপি 

হপব।  

২.৮.২ নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি 

(নেটোরযুি আবোনসক) 

সাংনিষ্ট গ্রোহপকর েন্য অনুপেোনদি ঘন্টো প্রনি কলোড এবাং প্রপ োেয চোলিোধাঁচ অনুসোপর েোনসক অনুপেোনদি কলোপডর নভনত্তপি ৩(নিি)/৬(ছয়) েোপসর সেেনরেোি নবল (ভোড়োকৃি স্থোি হপল ৬ েোস) নিরোেত্তো েোেোিি নহপসপব েেো নদপি হপব।  

এছোড়ো গ্যোপসর ট্যোনরফ ক  িোনরখ হপি বৃনদ্ধ েোপব কস িোনরপখর েরবিী ৩(নিি) েোপসর েপধ্য িতুি হোপর েোেোিি পুিনিধ টোরিকরিঃ চোনহদোেত্র গ্রোহপকর নিকট সরবরোহ করো হপব এবাং িো েরবিী সপব টোচ্চ ৬(ছয়) েোপসর েপধ্য সপব টোচ্চ সেোি ২(দুই)  নকনস্তপি 

নিধ টোনরি ব্যোাংপক েেো প্রদোি করপি হপব। 

 

২.৮.৩ নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি 

(নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

নশল্প গ্রোহপকর নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি : 

সাংনিষ্ট গ্রোহপকর েন্য অনুপেোনদি ঘন্টো প্রনি কলোড এবাং প্রপ োেয চোলিোধাঁচ অনুসোপর েোনসক অনুপেোনদি কলোপডর নভনত্তপি ৩(নিি)/৬(ছয়) েোপসর সেেনরেোি নবল (ভোড়োকৃি স্থোি হপল ৬ েোস) নবযেোি গ্যোস নবেিি নিয়েোবলীপি  উড েড খি নিরোেত্তো 

েোেোিপির সূত্র অনু োয়ী নহসোবকরিঃ কেোট নিরোেত্তো েোেোিপির েনরেোি েোওয়ো  োপব।  

নশল্প গ্রোহপকর নিরোেত্তো েোেোিি েেোদোি েদ্ধনি : 

নিধ টোনরি েোেোিপির এক-র্তিীয়োাংশ িগদ(নডনড/পে-অড টোপরর েোধ্যপে) ও বোকী দুই-র্তিীয়োাংশ িফনসলী ব্যোাংক কর্তটক ইস্যযকৃি ৫(োঁচ) বছপরর েন্য গ্রহিপ োগ্য ব্যোাংক গ্যোরোনন্ট অথবো নলপয়পি এফনডআর/সঞ্চয়েত্র/পসনভাংস সোটি টনফপকট/অন্য ককোি প্রকোর 

গ্রহিপ োগ্য বন্ড এর েোধ্যপে েেো কদয়ো  োপব। 

এছোড়ো গ্যোপসর ট্যোনরফ ক  িোনরখ হপি বৃনদ্ধ েোপব কস িোনরপখর েরবিী ৩(নিি) েোপসর েপধ্য িতুি হোপর েোেোিি পুিনিধ টোরিকরিঃ চোনহদোেত্র গ্রোহপকর নিকট সরবরোহ করো হপব এবাং িো েরবিী সপব টোচ্চ ৬(ছয়) েোপসর েপধ্য সপব টোচ্চ সেোি ২(দুই) নকনস্তপি 

নিধ টোনরি ব্যোাংপক েেো প্রদোি করপি হপব। 

কযোেটিভ গ্রোহক : 

নশল্প কেনির গ্রোহকপদর অনুরুে। 

নসএিনে গ্রোহক : 

এ কেনির গ্রোহপকর নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরিঃ 

সাংনিষ্ট গ্রোহপকর েন্য অনুপেোনদি ঘন্টো প্রনি কলোড এবাং প্রপ োেয চোলিোধাঁচ অনুসোপর েোনসক অনুপেোনদি কলোপডর নভনত্তপি ২(দুই)/৩(নিি) েোপসর সেেনরেোি নবল (ভোড়ো/লীেকৃি স্থোি হপল ৩ েোস) নবযেোি গ্যোস নবেিি নিয়েোবলীপি  উড েড খি নিরোেত্তো 

েোেোিপির সূত্র অনু োয়ী নহসোবকরিঃ কেোট নিরোেত্তো েোেোিপির েনরেোি েোওয়ো  োপব।  
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নসএিনে গ্রোহপকর নিরোেত্তো েোেোিি েেোদোি েদ্ধনি : 

নিধ টোনরি েোেোিপির অথ ট িফনসলী ব্যোাংক কর্তটক ইস্যযকৃি ৫(োঁচ) বছপরর েন্য গ্রহিপ োগ্য ব্যোাংক গ্যোরোনন্ট অথবো নলপয়পি এফনডআর/সঞ্চয়েত্র/পসনভাংস সোটি টনফপকট/অন্য ককোি প্রকোর গ্রহিপ োগ্য বন্ড এর েোধ্যপে েেো কদয়ো  োপব। 

এছোড়ো গ্যোপসর ট্যোনরফ ক  িোনরখ হপি বৃনদ্ধ েোপব কস িোনরপখর েরবিী ৩(নিি) েোপসর েপধ্য িতুি হোপর েোেোিি পুিনিধ টোরিকরিঃ চোনহদোেত্র গ্রোহপকর নিকট সরবরোহ করো হপব এবাং িো েরবিী ৩(নিি) েোপসর েপধ্য েেো প্রদোি করপি হপব। 

কেৌস্যেী গ্রোহক : 

এ গ্রোহপকর নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরিঃ 

সাংনিষ্ট গ্রোহপকর েন্য অনুপেোনদি ঘন্টো প্রনি কলোড এবাং প্রপ োেয চোলিোধাঁচ অনুসোপর েোনসক অনুপেোনদি কলোপডর নভনত্তপি ৩(নিি)/৬(ছয়) (ভোড়োকৃি স্থোি হপল ৬ েোস) েোপসর এবাং ইটোপখোলোর েন্য ৫(োঁচ) েোপসর সেেনরেোি নবল নবযেোি গ্যোস নবেিি 

নিয়েোবলীপি  নশল্প গ্রোহপকর েন্য উড েড খি নিরোেত্তো েোেোিপির সূত্র অনু োয়ী নহসোবকরিঃ কেোট নিরোেত্তো েোেোিপির েনরেোি েোওয়ো  োপব।  

কেৌস্যেী গ্রোহপকর নিরোেত্তো েোেোিি েেোদোি েদ্ধনি : 

নিধ টোনরি কেোট েোেোিপির  ৫০% িগপদ (নডনড/পে-অড টোপরর েোধ্যপে) ও ৫০% িফনসলী ব্যোাংপকর ব্যোাংক গ্যোরোনন্ট অথবো নলপয়পি এফনডআর/সঞ্চয়েত্র/পসনভাংস সোটি টনফপকট এর েোধ্যপে েেো কদয়ো  োপব। 

এছোড়ো গ্যোপসর ট্যোনরফ বৃনদ্ধ কেপল ১(এক) েোপসর েপধ্য অনিনরি েোেোিি নিধ টোনরি ব্যোাংপক েেো প্রদোি করপি হপব। 

২.৮.৪ নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি 

(বোনিনেযক) 

বোনিনেযক গ্রোহপকর নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি : 

সাংনিষ্ট গ্রোহপকর েন্য অনুপেোনদি ঘন্টো প্রনি কলোড এবাং প্রপ োেয চোলিোধাঁচ অনুসোপর েোনসক অনুপেোনদি কলোপডর নভনত্তপি ৩(নিি)/৬(ছয়) েোপসর সেেনরেোি নবল (ভোড়োকৃি স্থোি হপল ৬ েোস) নবযেোি গ্যোস নবেিি নিয়েোবলীপি  নশল্প গ্রোহপকর েন্য উড েড খি 

নিরোেত্তো েোেোিপির সূত্র অনু োয়ী নহসোবকরিঃ কেোট নিরোেত্তো েোেোিপির েনরেোি েোওয়ো  োপব।  

বোনিনেযক গ্রোহপকর নিরোেত্তো েোেোিি েেোদোি েদ্ধনি : 

নিধ টোনরি েোেোিপির নিরোেত্তো েোেোিপির সমুদয় অথ ট িগদ নডনড/পে-অড টোপরর েোধ্যপে েেো নদপি হপব। 

এছোড়ো গ্যোপসর ট্যোনরফ ক  িোনরখ হপি বৃনদ্ধ েোপব কস িোনরপখর েরবিী ৩(নিি) েোপসর েপধ্য িতুি হোপর েোেোিি পুিনিধ টোরিকরিঃ চোনহদোেত্র গ্রোহপকর নিকট সরবরোহ করো হপব এবাং িো েরবিী সপব টোচ্চ ৬(ছয়) েোপসর েপধ্য সপব টোচ্চ সেোি ২(দুই) নকনস্তপি 

নিধ টোনরি ব্যোাংপক েেো প্রদোি করপি হপব। 

 

২.৯.০ গ্যোস কডম শনিাং :  

 

ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে কসবো প্রদোপির সপব টোচ্চ সেয় প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী ও ই-কেইল উর্ধ্টিি কে টকিটোর েদনব, কেইল এবাং ঠিকোিো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.৯.১ গ্যোস কনেশনিাং িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রনক্রয়োর অাংশ নহপসপব 

চোনহদোেত্র কপ্ররিকোপল অন্তভূ টি থোপক। 

সাংনিষ্ট গ্রোহপকর আপবদপির 

প্রনক্ষ্পি আনবকো কথপক 

সরবরোহকৃি চোনহদোেপত্রর সোপথ 

গ্রহি করো হয়। 

সরবরোহিব্য কোগে-েত্রোনদ গ্রোহক স্ব-উপযোপগ 

সাংগ্রহ করপবি। 

গ্রোহপকর গ্যোস সাংপ োপগর েন্য করগুপলটর/ 

নেটোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোেপির ের 

বোি টোর চোলু কপর গ্যোস সরবরোহ করপল নিপনোি 

হোপর কনেশনিাং চোেট প্রদোি করপি হপব: 

আবোনসক- ৫০০ /- (োঁচশি) টোকো; 

নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি - 

(ঘন্টোপ্রনি কলোড ৪০০০ ঘিফুট এর নিপন)- 

৫,০০০ /- (োঁচ হোেোর টোকো +ভযোট); 

নশল্প (ঘন্টোপ্রনি কলোড ৪০০০ ঘিফুট ও িদুপদ্ধট)- 

১০,০০০ /-(দশ হোেোর টোকো +ভযোট); 

বোনিনেযক-১,০০০ /-(এক হোেোর টোকো +ভযোট); 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্টহ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ)।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 
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২.১০.০ ডম ো র ক্ষডি গ্রস্থ ও হ স্তস্ট ক্ষে :  

 

ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে কসবো প্রদোপির সপব টোচ্চ সেয় প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী ও ই-কেইল উর্ধ্টিি কে টকিটোর েদনব, কেইল এবাং ঠিকোিো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.১০.১ নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও 

হস্তপক্ষ্ে 

নেটোর ক্ষ্নিগ্রপস্তর কোরি ও ধরি  অনু োনয় 

এবাং িদন্ত প্রনিপবদি প্রোনি স্বোপেপক্ষ্ 

যুনিযুি সেয়। 

নবযেোি গ্যোস নবেিি 

নিয়েোবলী/গ্যোস আইি অনু োয়ী 

প্রপ োেয িয় নেটোর ক্ষ্নিগ্রপস্তর কোরি, ধরি  ও নবযেোি 

গ্যোস নবেিি নিয়েোবলী অনু োয়ী ।  

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্টহ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ) ।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

 

২.১১.০ প্রি য য়িপ ে  প্রদ াি/ইস্যয :  

ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে কসবো প্রদোপির সপব টোচ্চ সেয় প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী ও কেইল উর্ধ্টিি কে টকিটোর েদনব, কেইল এবাং ঠিকোিো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.১১.১ প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয সাংনিষ্ট েনঞ্জকো বছপরর প্রিযয়িেত্র েরবিী 

বছপরর জুি েোপসর েপধ্য সরবরোহ করো 

হয়। 

মূল গ্রোহপকর ব্যবহৃি কেোবোইল 

িোম্বোর 

প্রপ োেয িয় নবিোমূপল্য সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্টহ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর / হনবগঞ্জ)। 

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

 

২.১২.০ গ্যোস সাংপ োগ কোপে ঠিকাদ ার ডিস্ট য়া স্ট ে  করণীয় :  

ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে ঠি কা দা র ড ি স্ট য়া ে  প িড ির স ং ড ক্ষপ্ত  ড ববরণ 

(১) (২) (৩) 

২.১২.১ ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) নশল্প গ্রোহক ঠিকোদোপরর কযোটোগরী নিধ টোরি :   

ক) অভযন্তনরি লোইি নিে টোপির েন্য স কা ম্পা ডির িোনলকোভূি ১.২ কযোটোগরীর এবাং  

খ) সোনভ টস লোইি ও প্রপ োেয কক্ষ্পত্র আরএেএস/নসএেএস ও নবিরি লোইি নিে টোপির েন্য স কা ম্পাড ির িোনলকোভূি নূন্যিে ১.৩ কযোটোগরীর ঠিকোদোর নিপয়োগ করপি হপব। 

নশল্প গ্রোহক ঠিকোদোর নিপয়োপগ করিীয় : 

ক) স কা ম্পাড ির অনুপেোনদি উেযু টি কযোটোগরীর ঠিকোদোপরর িোনলকো এবাং হোলিোগোদ ইস্যযকৃি েনরচয়েত্র কদপখ ঠিকোদোর নিপয়োগ ; 

খ) চুনিমুপল্যর নবষপয় ঠিকোদোপরর সোপথ নলনখি চুনি সম্পোদি করপি হপব ; 

গ) সকল আনথ টক কলিপদি নলনখিভোপব সাংরক্ষ্ি কপর নিপয়োনেি ঠিকোদোপরর স্বোক্ষ্র গ্রহি করপি হপব। ঠিকোদোপরর িোনলকো সাংনিষ্ট কেোি/আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় ও স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট কথপক কেপি নিপি েোরপবি ; 

  

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট: www.jalalabadgas.org.bd 

http://www.jalalabadgas.org.bd/
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২.১২.২ ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) গ্যোস সাংপ োপগ আগ্রহী ব্যনি/প্রনিষ্ঠোি ঠিকোদোর নিপয়োপগর কক্ষ্পত্র নিপনোি নবষয়সমূহ অনুসরি করপি হপব : 

 

ক) স কা ম্পাড ির অনুপেোনদি ১.১ কযোটোগরীর ঠিকোদোপরর িোনলকো এবাং হোলিোগোদ েনরচয়েত্র কদপখ ঠিকোদোর নিপয়োগ ; 

খ) চুনিমুপল্যর নবষপয় ঠিকোদোপরর সোপথ নলনখি চুনি সম্পোদি করপি হপব ; 

গ) সকল আনথ টক কলিপদি নলনখিভোপব সাংরক্ষ্ি কপর নিপয়োনেি ঠিকোদোপরর স্বোক্ষ্র গ্রহি করপি হপব। ঠিকোদোপরর িোনলকো সাংনিষ্ট কেোি/আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় ও স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট কথপক কেপি নিপি েোরপবি ;  

 

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট: www.jalalabadgas.org.bd 

২.১২.৩ ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) গ্যোস সাংপ োপগ আগ্রহী ব্যনি/প্রনিষ্ঠোি ঠিকোদোর নিপয়োপগর কক্ষ্পত্র নিপনোি নবষয়সমূহ অনুসরি করপি হপব : 

 

ক) স কা ম্পাড ির অনুপেোনদি ১.১ কযোটোগরীর ঠিকোদোপরর িোনলকো এবাং হোলিোগোদ েনরচয়েত্র কদপখ ঠিকোদোর নিপয়োগ ; 

খ) চুনিমুপল্যর নবষপয় ঠিকোদোপরর সোপথ নলনখি চুনি সম্পোদি করপি হপব ; 

গ) নবযেোি গ্যোস নবেিি নিয়েোবলী অনুসোপর নিপনোিভোপব েোনরেনেক নিধ টোরপির নবষপয় ঠিকোদোপরর সোপথ নলনখি চুনি সম্পোদি করপি হপব : 

ক্রনেক িাং নববরি ঢোকো ও চরগ্রোে েহোিগর এলোকোর েন্য অিোন্য এলোকোর েন্য 

১। অভযন্তনরি েোইেলোইি ১০ নেটোর ে টন্ত ৫,০০০/- ৪,৫০০/- 

২। অভযন্তনরি েোইেলোইি ১১ নেটোর  হপি ২০ নেটোর ে টন্ত ৬,০০০/- ৫,৫০০/- 

৩। অভযন্তনরি েোইেলোইি ২১ নেটোর  হপি ৩৫ নেটোর ে টন্ত ৭,০০০/- ৬,০০০/- 

৪। অভযন্তনরি েোইেলোইি ৩৬ নেটোর  এর উপধ ট ৮,০০০/- ৮,০০০/- 

 

ঘ) সকল আনথ টক কলিপদি নলনখিভোপব সাংরক্ষ্ি কপর নিপয়োনেি ঠিকোদোপরর স্বোক্ষ্র গ্রহি করপি হপব। ঠিকোদোপরর িোনলকো সাংনিষ্ট কেোি/আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় ও স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট কথপক কেপি নিপি েোরপবি ; 

     

স কা ম্পা ডির ওপয়বসোইট: www.jalalabadgas.org.bd 

 

২.১৩.০ জরু রী স া ড ি েস :  

 

ক্রনেক  

িাং 
কসবোর িোে কসবো প্রদোপির সপব টোচ্চ সেয় প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী ও ই-কেইল উর্ধ্টিি কে টকিটোর েদনব, কেইল এবাং ঠিকোিো 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.১৩.১ েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, 

েরুরী কসল, সাংনিস্ট 

আনবকো বো অেোপরশি 

নডনভশপির েোধ্যপে) 

গ্রোহপকর অনভপ োগ প্রোনি সোপেপক্ষ্ দ্রুি 

সেপয়র েপধ্য কসবো প্রদোি করো হয়। 

 

সপব টোচ্চ ১ কো টনদবস 

অনভপ োগ প্রোি হপয় কসবো প্রদোি 

করো হয় নবধোয় কোগেেপত্রর 

প্রপয়োেি কিই। 

 

প্রপ োেয িয় ক্ষ্নিগ্রস্থ সরঞ্জোপের ধরি ও অবস্থো অনু োয়ী 

গ্রোহক অথ টোয়পি বো স কা ম্পাড ি খরপচ সম্পোদি 

করো হয়। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয় (আনবকো) 

প্রধোি/ব্যবস্থোেক।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্টহ র 

নিয়ন্ত্রক নবেিি নডনভশি (উত্তর/দনক্ষ্ি) বো 

উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো/ 

নসপলট/পেৌলভীবোেোর /হনবগঞ্জ)।  

 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

অনু োয়ী। 
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নবপশষ দ্রষ্টব্য : 

1। গ্যোস সাংপ োগ সাংক্রোন্ত  োবিীয় কসবো প্রদোপির কক্ষ্পত্র সরকোর কর্তটক সেয় সেয় কঘোনষি নিপদ টশিোবলী প্রপ োেয হপব; 

2। জ্ব া ল া ডি  ও  খড ি জ  সম্পদ ড ব ি া স্টের  অ ড ি স আ স্ট দশ  ি ং-২ ৮. ০০.০০০০. ০২ ৮. ০৬. ০০১. ১৯-১০২, িা ড র খ-১ ৫  সম  ২ ০১৯ ক্রড মক  ি ং-২  ( ঘ) সমা িা স্টব ক গৃ হস্থা ল ী ও বোনিনেযক সেড ণস্টি ি তুি  গ্য া স সং স্ট া ে  প্র দা ি  স্থড েি  আ স্ট ে, িস্টব  হা সপা িা ল, ড শ ক্ষা  প্র ড ি ষ্ঠ া ি  এ্ ব ং  কার া োর  এ্  ড ি স্টদ েশ ি ার 

আ ও ি া  ব ড হর্ভ েি  থ া কস্টব । 

3। জ্বোলোনি ও খনিে সম্পদ নবভোপগর অনফস আপদশ িাং-২৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০১.১৯-১০২, িোনরখ-১৫ কে ২০১৯ কেোিোপবক ড সএ্ িড জ  ডি ড লং  সে শ স্টি  ি তুি  গ্য া স সং স্ট া ে প্র দা ি  স্থনগি , কযোেটিভ কেনিপি সাংপ োগ নিরুৎসোনহি করো  ও সকল নবিরি ককোম্পোনির েনরচোলিো েষ টদ 

ককোম্পোনির গ্যোস প্রোনির সোপথ সোেন্েস্য করপখ কলোডবৃনদ্ধ সাংপ োপগর আপবদি নিস্পনত্ত করোসহ অথ টবিনিক অঞ্চপল নশল্প স্থোেপি উৎসোহ প্রদোি করো হপয়পছ। এছোড়ো জ্বোলোনি ও খনিে সম্পদ নবভোপগর অনফস আপদশ িাং-২৮.০০.০০০০.০২৯.১০.০৪৬.১৯-১৬৭, িোনরখ-২৭ িপভম্বর ২০১৯ 

অনু োনয় কযোেটিভ েোওয়োর প্ল্োপন্ট গ্যোস সাংপ োপগর আপবদপির কক্ষ্পত্র প্ল্যোপন্টর ক্ষ্েিো ১০ কে.ও. এর কবশী হপল সাংনিষ্ট নবদুযৎ নবিরি ককোম্পোনি হপি অিোেনত্ত গ্রহপির নবষপয় উপিখ রপয়পছ। 

 

4। জ্বোলোনি ও খনিে সম্পদ নবভোপগর অনফস আপদশ িাং-২৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০১.১৯-১০২, িোনরখ-১৫ কে ২০১৯ কেোিোপবক (ক) কবসর কা ডর  প ো স্টয়  এ্ ল ড পডজ ’র  সহজল ি যিা  এ্ব ং  ব্যবহা র  দ্রুি বৃ ড ির  কার স্টণ গৃ হস্থা ল ী ও  ব া ড ণনেযক সেড ণস্টি ি তুি  গ্যোস সংক োে প্র দা ি  পূস্টব ের  ন্যা    

স্থনগি থোকপব। িস্টব  হা সপা িা ল, ড শ ক্ষা  প্র ড িষ্ঠোি  এ্ ব ং  কোরোগোর এ নিপদ টশিোর আওিো বনহভূ টি থোকপব। (খ) ি ডব ষ্যস্টি ড সএ্ ি ড জ  ব্যব হা র  ক্রমা ন্ব স্টয়  হা স্টসর  সম্ভ া ব ি া  এ্ বং  সহজ  ড ব কল্প ড হস্টসস্ট ব অপটোো স থ া কার  কা র স্টি  ড সএ্ ি ডজ  ড ি ডল ং  সেশ স্টি  ি তু ি  গ্য াস সং স্ট া ে  প্র দা ি  পূস্টব ের  ড সিা ন্ত  

অ নু া   ী স্থনগি  থোকপব; 

 

২.১৪.০ গ্যোস নবল েনরপশোপধর েদ্ধনি সমূহ :  

  

 স কাম্পাড ির গ্যাস ডব ল অ িলাইস্ট ি প্রদ াস্ট ির স ক্ষস্ট ে  

 

 ব্য াংস্ট কর ি াড লকা ডিম্নরুপ  : 
 

ক) িাচ ব াংলা ব্য াংক ড ল:-এর কেপেন্ট কগটওপয়র েোধ্যপে (নভসো/েোস্টোর কোড ট);  

খ) ম া স্ট কেন্টা ইল ব্য াংক ড ল: ও   

ে) ওয়া ি ব্য াংক ড ল: । 

 

 স ম াব াইল ড ি ন্যা িড স য় া ল সা ড ি েস্ট স স  স কা ম্পা ড িস মূস্ট হর  িা ড লকা  ড িম্নরুপ  : 
 

ক) ডব কাশ  এ্য াপ;  

খ) ডশ ওর কযাশ এ্যাপ ও  

ে) অগ্রিী দু য়া র সোনভ টপসস। 

 

 স ম াব াইল সি াি অ পাস্ট র েরস মূস্টহ র ি াড লকা ডিম্নরুপ  : 
 

ক) গ্রাম ীি স ি াি ড ল: ও  

খ) র ডব এ্ডজয়া ো ড ল:। 

 

 আ ডব কা নভনত্তক গ্যোসডব ল প ড রস্ট শ া স্টি র  জন্য  স কা ম্পা ড ি কর্ত েক ড িি ো ড রি ব্য াংকসমূস হর  ি াড লকা সকাম্পাড ি র  ওস্ট য়ব স াইে স থ স্ট ক স জস্ট ি স িয়া  াস্টব ।  এ্ে াড় াও গ্রাহ কে স্ট ির  ডব ল স জডজটিডিএ্স এ্ল এ্যা স্ট প র ম াধ্যস্ট ম  প ডর স্ট শাি  এ্ব ং বস্ট কয়া  ডব স্ট লর  প ডর ম াি 

স র াস ডর অ ে স কাম্পাড ির ওস্ট য়ব স াইে ব া স জডজটিডিএ্স এ্ল এ্যা স্ট পর ম াধ্যস্ট ম স দখো  োপব। 
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২.১৫.০ প্রনিশ্রুি ও কোনিি কসবো প্রোনির েন্য গ্রোহক/সব টসোধোরপির করিীয় :  

 

ক্রনেক  

িাং 
কসবো প্রোনির েন্য গ্রোহক/সব টসোধোরপির করিীয় 

(১) (২) 

১। নিধ টোনরি ফরপে  থো থভোপব আপবদি েেোকরি। 

২।  থোসেপয় নিধ টোনরি ব্যোাংক অথবো নফপিনেয়োল সোনভ টপসর েোধ্যপে টোকো েেো প্রদোি কপর সাংনিষ্ট দিরপক অবনহিকরি। 

৩। প্রপয়োেিীয় সকল কোগেেত্র/দনললোনদ ও িথ্যোনদ সঠিকভোপব েেোপ্রদোি। 

 

২.১৬.০ সক াম্পাডির েরুরী কটনলপফোি িম্বর, ই-কেইল ও ওপয়ব সোইট এপেস :  

 

২.১৬.১ হেল া ই ি:   ১৬৫ ১১  ; 

২.১৬. ২ জ রুর ী সসব া:   কেোবোইলঃ ০১৭১১-৪ ০১৫৫ ৭ (নসপলট শহপরর েন্য) ; 

২.১৬. ৩ নবেিি নডনভশি/নডেোট টপেন্টসমূহ ও উদ্ধটিি কে টকিটোপদর েদনব , ই-কেইল, কটনলপফোি ও কেোবোইল িম্বর : 

ক্রনেক  

িাং 

সাংনিষ্ট আঞ্চনলক নবিরি কা  ো ল য়স মূস্ট হ র  নিয়ন্ত্রক 

 কো টোলপয়র দোনয়ত্ব প্রোি কে টকিটোর েদবী 
কটনলপফোি িম্বর কেোবোইল িম্বর ই-কেইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১। নবেিি দনক্ষ্ি নডনভশি, েহোব্যবস্থোেক (নবেিি-দনক্ষ্ি) ০৮২১-৭১১৭০৩ ০১৭৩ ০-৩ ১২ ০৭৭ monzur.jg@gmail.com 

২। নবেিি উত্তর নডনভশি, েহোব্যবস্থোেক (নবেিি-উত্তর) ০৮২১-৭১১৭০৩ ০১৭৩ ০-৩৩১২৯৮ jgmarketinggm@gmail.com 

৩। নরনেয়িোল নডনিনবউশি নডেোট টপেন্ট, নসপলট-কেপরো, উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট-কেপরো) --- ০১৭১৬-৯৬৮৭০৯ rddsylhetmetro@gmail.com 

৪। নরনেয়িোল নডনিনবউশি নডেোট টপেন্ট, নসপলট, উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, নসপলট কেোি) --- ০১৭১১১৯৬০৮৯ rddsylhetzone@gmail.com 

৫। নরনেয়িোল নডনিনবউশি নডেোট টপেন্ট, কেৌলভীবোেোর, উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, কেৌলভীবোেোর)  --- ০১৭১১০০৪৬৪১ rdd.moulvibazar@gmail.com 

৬। নরনেয়িোল নডনিনবউশি নডেোট টপেন্ট, হনবগঞ্জ, উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড, হনবগঞ্জ) ০৮২১-৭১৩৭৬৩ ০১৭১৫-৫৭৫৩৯৫ rdd.habigonj@gmail.com 

 



-12- 

 

২.১৬.৪ আনবকোসমূহ ও দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোপদর েদনব , ই-কেইল, কটনলপফোি ও কেোবোইল িম্বর : 

ক্রনেক  

িাং 
আঞ্চনলক নবিরি কো টোলপয়র িোে/দোনয়ত্ব প্রোি কে টকিটোর েদবী কটনলপফোি িম্বর কেোবোইল িম্বর ই-কেইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, ড সস্টল ে-পূব ে, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি ০২৯৯৬৬৩৩১৩০ ০১৭৩ ০-৩ ১২ ০৭৯ jgtdsl.sylheteast@gmail.com 

২। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, ড সস্টল ে-পড ি ম, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি --- ০১৭৩ ০-৩ ১২ ০৮০ jgtdsl.sylhetwest@gmail.com 

৩। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, ড সস্টল ে-উত্তর, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি ০২৯৯৬৬৩১৭৭২ ০১৭৩ ০-৩ ১২ ০৭৪ jgtdsl.sylhetnorth@gmail.com 

৪। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, ড সস্টল ে-দড ক্ষণ, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি ০২৯৯৬৬৩৫৪৫০ ০১৭৩০-৩১২০৮১ jgtdsl.sylsouth@gmail.com 

৫। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, সো ল া পেঞ্জ, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি ০২৯৯৬৬৪৫৫৯৩ ০১৭১৪-০৪০০৮৪ jgtdsl.golap@gmail.com 

৬। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, সি ঞ্চুেঞ্জ, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি ০৯৬০১১০২১০৯ ০১৭১১-৮৯৬২১৭ jgtdsl.fenchugonj@gmail.com 

৭। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োলয়, ড বয়োি ীবা জা র, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি ০২ ৯৯৬ ৬৪ ৬৩ ০ ৬ ০১৭১৩-৪ ৫ ২ ৮০২ jgtdsl.beanibazar@gmail.com 

৮। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, ো িক, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি --- ০১৭১৪-০৪ ০০৮৩ jgtdsl.chhatak@gmail.com 

৯। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, সুি া মেঞ্জ, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি ০৮৭১-৬১৩৫৭ ০১৭১৪-০৪ ০০৮২ jgtdsl.sunamgonj@gmail.com 

১০। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, সমৌল ি ীব াজ ার, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি ০৮৬১-৬৩৮২৫ ০১৭১১-৮৯৬২১৪ jgtdsl.moulvibazar@gmail.com 

১১। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, শ্রীমঙ্গল, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি ০২৯৯৬৬৮৬৪৭১ ০১৭১১-৪০১৫৫৯ jgtdsl.srimangal@gmail.com 

১২। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, কু ল া উড়া, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি ০২৯৯৬৬৮৪৬৫৮ ০১৭১১-৪০১৫৫৬ jgtdsl.kulaura@gmail.com 

১৩। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, ি ব ীেঞ্জ, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি ০২৯৯৬৬০৭৫১৭ ০১৭৫৫-৬৩০৪৮৫ rdonobigonj@gmail.com 

১৪। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, হড ব েঞ্জ, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি ০৮৩ ১-৬১৯৯ ৯ ০১৭১১-৪ ০১৫ ৫ ৮ jgtdsl.hobigonj@gmail.com 

১৫। আ ঞ্চড ল ক ড ব ি র ণ  কা  োল য়, শ া হজ ীব াজ ার, ব্যবস্থোেক/আনবকো প্রধোি -- ০১৭১১-৮৯৬২১৯ jgtdsl.shahjibazar@gmail.com 

 

২.১৬.৫ ওপয়ব সোইট এপেস :   www.jalalabadgas.org.bd 

 

৩.০.০) প্রোনিষ্ঠোনিক কসবোঃ 

ক্রনেক 

িাং 
কসবোর িোে কসবো প্রদোপির সপব টোচ্চ সেয় প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির স্থোি কসবোর মূল্য এবাং েনরপশোধ েদ্ধনি 

দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটো (িোে, েদবী, কফোি িম্বর ও ই-

কেইল) 

ঊর্ধ্টিি কে টকিটো,  োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ 

করো  োপব(িোে, েদবী, কফোি িম্বর ও ই-কেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩.১ 

 

সরকোনর/আধো-

সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ 

কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস 

সাংপ োগ প্রদোি 

 

নবযেোি গ্যোস নবেিি 

নিয়েোবলী 

অনু োয়ী(সাংপ োপগর ধরপির 

উের নিভটরশীল) 

 

এই নসটিপেি চোট টোপরর ক্রনেক িাং-২.১ ১, 

২.১.২ ও ২.১.৩ এ বনি টি  থোক্রপে আবোনসক, 

নশল্প ও বোনিেয কেনির গ্রোহপকর ন্যোয় (গ্রোহক 

ক  কেনির অন্তগ টি কস কেনির কোগেেত্র) 

 

এই নসটিপেি চোট টোপরর ক্রনেক 

িাং-২.১ ১, ২.১.২ ও ২.১.৩ এ 

বনি টি  থোক্রপে আবোনসক, নশল্প 

ও বোনিেয কেনির গ্রোহপকর ন্যোয় 

(গ্রোহক ক  কেনির অন্তগ টি কস 

কেনির গ্রোহপকর ন্যোয়) 

 

আবোনসক, নশল্প ও বোনিেয 

কেনির েপধ্য ক  কেনির অন্তগ টি 

কস কেনির গ্রোহপকর ন্যোয় 

 

সাংনিষ্ট নবেিি কো টোলপয়র শোখো প্রধোি বো 

ব্যবস্থোেক। 

সাংযুি দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোনলকো 

হপি অথবো 

গ্রোহপকর অনধপক্ষ্ত্রোধীি এলোকো নিপমোি 

ওপয়ব সোইট কথপক কেপি নিপি েোরপবি- 

www.jalalabadgas.org.bd  

 

সাংনিষ্ট নবেিি কো টোলপয়র প্রধোি বো উে-

েহোব্যবস্থোেক। 

দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর সাংযুি িোনলকো 

অনু োয়ী অথবো 

গ্রোহপকর অনধপক্ষ্ত্রোধীি এলোকো নিপমোি 

ওপয়ব সোইট কথপক কেপি নিপি েোরপবি- 

www.jalalabadgas.org.bd  
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৪.০) আভযন্তরীি কসবোঃ 

ক্রনেক 

িাং 
কসবোর িোে 

কসবো প্রদোপির 

সপব টোচ্চ সেয় 
প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র 

প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির 

স্থোি 

কসবোর মূল্য এবাং 

েনরপশোধ েদ্ধনি 
দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটো (িোে, েদবী, কফোি িম্বর ও ই-কেইল) 

ঊর্ধ্টিি কে টকিটো,  োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব 

(িোে, েদবী, কফোি িম্বর ও ই-কেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪.১ কে টকিটো-কে টচোরীপদর অনেটি ছুটি 

েঞ্জুর 

 

৭নদি 

 

নিধ টোনরি ছপক আপবদিেত্র (শোনন্ত নবপিোদি ছুটির কক্ষ্পত্র 

সব টপশষ কে-নিে সাংযুি) দোনখল করপবি। 

 

কে টকিটো: প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কে টচোরী: সাংস্থোেি 

নডেোট টপেন্ট 

 

নবিোমূপল্য 

 

ক) স মা হা ম্মদ  স বলা স্ট য়ি সহ া সা ই ি, ব্যবস্থোেক 

েোপস টোপিল শোখো, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৮ ১৯-৯৫৬২৭২ 

ই-কেইল-balayettaj@gmail.com 

খ) স ম াঃ  শ াহ জা লা ল, ব্যবস্থোেক 

স ং স্থা প ি  শা খা, সাংস্থোেি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১ ৯১৩ ৫৮১১ ৮ ২ 

ই-কেইল-mdshajalal827@gmail.com 

ক) স মা ঃ  আডি সু র রহ মা ি  র্ভ ঞা,  

উে-েহোব্যবস্থোেক, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৭১১ ৫৮৮ ৭৭৮ 

ই-কেইল-anismjg@gmail.com 

খ) কৃষ্ণা  রাি ী  প া ল 

উে-েহোব্যবস্থোেক, সাংস্থোেি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৭১৬৮ ৮ ৫৬০০ 

ই-কেইল- Kpaul3727@gmail.com 

৪.২ 

 

কে টকিটো-কে টচোরীপদর প্রনশক্ষ্ি ভোিো 

েঞ্জুর 

 

১ কথপক ১৫ নদি 

 

নিয়েোনু োয়ী সাংনিষ্ট নবভোগ প্রদোি করপব বো 

আপবদিকোরী প্রনশক্ষ্ি সাংনিষ্ট েপিোিয়ি, সোটি টনফপকট 

ও অন্যোন্য কোগেেত্র সাংযুিপূব টক সাংনিষ্ট নবভোপগ 

দোনখল করপবি। 

 

সাংনিষ্ট নবভোগ/শোখো অথবো 

আপবদিকোরী নিে উপযোপগ 

সাংগ্রহ করপব 

 

নবিোমূপল্য 

 

প্রনশক্ষ্ি শোখো/নহসোব নডেোট টপেপন্টর নবল এযোন্ড কে শোখোর 

সহকোরী কে টকিটো বো সহকোরী ব্যবস্থোেক/উে-ব্যবস্থোেক 

 

ক) স মা ঃ  আডি সু র রহ মা ি  র্ভ ঞা,  

উে-েহোব্যবস্থোেক, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৭১১ ৫৮৮ ৭৭৮ 

ই-কেইল-anismjg@gmail.com 

খ) স ম াহ া ম্মদ  স বলা স্ট য়ি স হা স্ট স ি,  

উে-েহোব্যবস্থোেক, ডহ স া ব  ড িপ া ে েস্টম ন্ট 

কফোি-০১৭১৬৬৯৩৯০৭ 

ই-কেইল-belayet.jgtdsl@yahoo.com 

৪.৩ 

 

কে টকিটো-কে টচোরীপদর বনহঃ 

বোাংলোপদশ ছুটি েঞ্জুর 

 

৭ নদপির েপধ্য 

কেপরোবোাংলোয় কপ্ররি 

করো হয়। 

 

১। আপবদিেত্র 

২। বনহঃবোাংলোপদপশ ছুটির আপবদিেত্র ৩কনে 

৩। OFVIS ফরে ৩কনে 

৪। আনথ টক উৎপসর কঘোষিোেত্র 

৫। সফর সঙ্গীর অঙ্গীকোরিোেো ৩কনে (প্রপ োেয 

কক্ষ্পত্র) 

৬। আয়কর প্রিযয়িেত্র/নরটোি ট নিে 

৭। েোসপেোপট টর ফপটোকনে 

৮। প্রপ োেয কক্ষ্পত্র অন্যোন্য প্রোসনঙ্গক কোগেেত্র 

কে টকিটো প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

হপি এবাং কে টচোরী সাংস্থোেি 

নডেোট টপেন্ট হপি নিে 

উপযোপগ সাংগ্রহ ও সরবরোহ 

করপব 

 

নবিোমূপল্য 

 

ক) স মা হা ম্মদ  স বলা স্ট য়ি সহ া সা ই ি, ব্যবস্থোেক 

েোপস টোপিল শোখো, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৮ ১৯-৯৫৬২৭২ 

ই-কেইল-balayettaj@gmail.com 

খ) স ম াঃ  শ াহ জা লা ল, ব্যবস্থোেক 

স ং স্থা প ি  শা খা, সাংস্থোেি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১ ৯১৩ ৫৮১১ ৮ ২ 

ই-কেইল-mdshajalal827@gmail.com 

ক) স মা ঃ  আডি সু র রহ মা ি  র্ভ ঞা,  

উে-েহোব্যবস্থোেক, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৭১১ ৫৮৮ ৭৭৮ 

ই-কেইল-anismjg@gmail.com 

খ) কৃষ্ণা  রাি ী  প া ল 

উে-েহোব্যবস্থোেক, সাংস্থোেি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৭১৬৮ ৮ ৫৬০০ 

ই-কেইল- Kpaul3727@gmail.com 
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ক্রনেক 

িাং 
কসবোর িোে 

কসবো প্রদোপির 

সপব টোচ্চ সেয় 
প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র 

প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির 

স্থোি 

কসবোর মূল্য এবাং 

েনরপশোধ েদ্ধনি 
দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটো (িোে, েদবী, কফোি িম্বর ও ই-কেইল) 

ঊর্ধ্টিি কে টকিটো,  োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব 

(িোে, েদবী, কফোি িম্বর ও ই-কেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪.৪ 

 

কে টকিটো-কে টচোরীপদর কেিশি েঞ্জুর 

 

সপব টোচ্চ ১০নদপির 

েপধ্য (প্রকৃনির 

উের নিভটরশীল) 

 

১। আপবদিেত্র 

২। সিযোনয়ি ছনব ৩কনে 

৩। েোিীয়িোর সিদেত্র ৩কনে 

৪। বোাংলোপদপশর প্রনি আনুগপিযর সিদেত্র (হলফিোেো) 

৩কনে 

৫। িো-দোবীর সিদেত্র ৩কনে 

৬। সিোিকরি ফরে ৩কনে 

৭। কবিি সম্পনকটি সব টপশষ নিপদ টশ ৩কনে 

৮। চুড়োন্ত নিকোশেত্র ৩কনে  

৯। িমুিো স্বোক্ষ্র ও আঙ্গুপলর ছোে সম্বনলি কোড ট ৩কনে 

কে টকিটো: প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কে টচোরী: সাংস্থোেি 

নডেোট টপেন্ট 

 

নবিোমূপল্য 

 

ক) স মা ঃ  শ াহ জা লা ল, ব্যবস্থোেক 

স ং স্থা প ি  শা খা, সাংস্থোেি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১ ৯১৩ ৫৮১১ ৮ ২ 

ই-কেইল-mdshajalal827@gmail.com  

খ) স ম াঃ  আদ ি াি  আহম দ, ব্যবস্থোেক, ি া ন্ড শ া খা 

কফোি-০ ১৭১৫১৪ ১০ ৫১ 

ই-কেইল- 

ক) কৃষ্ণা  রাি ী প া ল 

উে-েহোব্যবস্থোেক, সাংস্থোেি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৭১৬৮ ৮ ৫৬০০ 

ই-কেইল- Kpaul3727@gmail.com 

খ) স ম াহ া ম্মদ  স বলা স্ট য়ি স হা স্ট স ি,  

উে-েহোব্যবস্থোেক, ডহ স া ব  ড িপ া ে েস্টম ন্ট 

কফোি-০১৭১৬৬৯৩৯০৭ 

ই-কেইল-belayet.jgtdsl@yahoo.com 

৪.৫ 

 

কে টকিটো-কে টচোরীপদর নবনভন্ন প্রকোর 

ঋি েঞ্জুর 

 

ঋি েঞ্জুর ও 

অনুপেোদপির ের 

১৫ কথপক ২০ নদি 

(প্রপয়োেিীয় 

কোগেেত্র দোনখল 

সোপেপক্ষ্) 

 

নিধ টোনরি ফরপে আপবদি করপি হপব। 

 

কে টকিটো: প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কে টচোরী: সাংস্থোেি 

নডেোট টপেন্ট 

 

নবিোমূপল্য 

 

দ ীপ ক  চক্র বিী, উে-ব্যবস্থোেক 

সোধোরি প্রশোসি শোখো, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০ ১৫৫২৪ ৩ ৮ ৮ ৭১ 

ই-কেইল-dipokjg@gmail.com 

ক) স মা ঃ  আডি সু র রহ মা ি  র্ভ ঞা,  

উে-েহোব্যবস্থোেক, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৭১১ ৫৮৮ ৭৭৮ 

ই-কেইল-anismjg@gmail.com 

খ) স ম াহ া ম্মদ  স বলা স্ট য়ি স হা স্ট স ি,  

উে-েহোব্যবস্থোেক, ডহ স া ব  ড িপ া ে েস্টম ন্ট 

কফোি-০১৭১৬৬৯৩৯০৭ 

ই-কেইল-belayet.jgtdsl@yahoo.com 

৪.৬ 

 

কে টকিটো-কে টচোরীপদর উচ্চ নশক্ষ্ো 

গ্রহপির অনুপেোনি প্রদোি 

 

সপব টোচ্চ ৭নদি 

 

আপবদিকোরীপক স্বহপস্ত নলনখি আপবদিসহ উচ্চ 

নশক্ষ্োর স্বেপক্ষ্ প্রপয়োেিীয় কোগেেত্রসহ েেো নদপি 

হপব 

 

আপবদিকোরী নিে উপযোপগ 

সাংগ্রহ ও সরবরোহ করপবি 

 

নবিোমূপল্য 

 

ক) স মা হা ম্মদ  স বলা স্ট য়ি সহ া সা ই ি, ব্যবস্থোেক 

েোপস টোপিল শোখো, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৮ ১৯-৯৫৬২৭২ 

ই-কেইল-balayettaj@gmail.com 

খ) স ম াঃ  শ াহ জা লা ল, ব্যবস্থোেক 

স ং স্থা প ি  শা খা, সাংস্থোেি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১ ৯১৩ ৫৮১১ ৮ ২ 

ই-কেইল-mdshajalal827@gmail.com 

ক) স মা ঃ  আডি সু র রহ মা ি  র্ভ ঞা,  

উে-েহোব্যবস্থোেক, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৭১১ ৫৮৮ ৭৭৮ 

ই-কেইল-anismjg@gmail.com 

খ) কৃষ্ণা  রাি ী  প া ল 

উে-েহোব্যবস্থোেক, সাংস্থোেি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৭১৬৮ ৮ ৫৬০০ 

ই-কেইল-Kpaul3727@gmail.com 
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ক্রনেক 

িাং 
কসবোর িোে 

কসবো প্রদোপির 

সপব টোচ্চ সেয় 
প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র 

প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র প্রোনির 

স্থোি 

কসবোর মূল্য এবাং 

েনরপশোধ েদ্ধনি 
দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটো (িোে, েদবী, কফোি িম্বর ও ই-কেইল) 

ঊর্ধ্টিি কে টকিটো,  োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব 

(িোে, েদবী, কফোি িম্বর ও ই-কেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪.৭ 

 

কে টকিটো-কে টচোরীপদর েোসপেোট ট 

সাংক্রোন্ত এিওনস প্রদোি 

 

সপব টোচ্চ ৭নদি 

 

আপবদিকোরীপক স্বহপস্ত নলনখি আপবদিসহ পূপব টর 

েোসপেোপট টর ফপটোকনে েেো নদপি হপব (প্রপ োেয কক্ষ্পত্র 

অন্যোন্য কোগেেত্র) 

 

আপবদিকোরী নিে উপযোপগ 

সাংগ্রহ ও সরবরোহ করপবি 

 

নবিোমূপল্য 

 

ক) স মা হা ম্মদ  স বলা স্ট য়ি সহ া সা ই ি, ব্যবস্থোেক 

েোপস টোপিল শোখো, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৮ ১৯-৯৫৬২৭২ 

ই-কেইল-balayettaj@gmail.com 

খ) স ম াঃ  শ াহ জা লা ল, ব্যবস্থোেক 

স ং স্থা প ি  শা খা, সাংস্থোেি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১ ৯১৩ ৫৮১১ ৮ ২ 

ই-কেইল-mdshajalal827@gmail.com 

ক) স মা ঃ  আডি সু র রহ মা ি  র্ভ ঞা,  

উে-েহোব্যবস্থোেক, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৭১১ ৫৮৮ ৭৭৮ 

ই-কেইল-anismjg@gmail.com 

খ) কৃষ্ণা  রাি ী  প া ল 

উে-েহোব্যবস্থোেক, সাংস্থোেি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৭১৬৮ ৮ ৫৬০০ 

ই-কেইল- Kpaul3727@gmail.com 

৪.৮ 

 

কে টকিটো-কে টচোরীগপির সন্তোিপদর 

নশক্ষ্ো েহোয়িো প্রদোি 

 

৩০ নদপির েপধ্য 

কেপরোবোাংলোয় কপ্ররি 

করো হয়। 

 

আপবদিকোরীপক স্বহপস্ত নলনখি আপবদি ও সন্তোপির 

নশক্ষ্ো সহোয়িো প্রোনির কক্ষ্পত্র িীনিেোলো/অনফস আপদপশ 

বনি টি প্রপয়োেিীয় কোগেেত্র েেো নদপি হপব 

 

আপবদিকোরী নিে উপযোপগ 

সাংগ্রহ ও সরবরোহ করপবি 

 

নবিোমূপল্য 

 

ক) স মা হা ম্মদ  স বলা স্ট য়ি সহ া সা ই ি, ব্যবস্থোেক 

েোপস টোপিল শোখো, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৮ ১৯-৯৫৬২৭২ 

ই-কেইল-balayettaj@gmail.com 

খ) স ম াঃ  শ াহ জা লা ল, ব্যবস্থোেক 

স ং স্থা প ি  শা খা, সাংস্থোেি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১ ৯১৩ ৫৮১১ ৮ ২ 

ই-কেইল-mdshajalal827@gmail.com 

ক) স মা ঃ  আডি সু র রহ মা ি  র্ভ ঞা,  

উে-েহোব্যবস্থোেক, প্রশোসি নডেোট টপেন্ট 

কফোি-০১৭১১ ৫৮৮ ৭৭৮ 

ই-কেইল-anismjg@gmail.com 

 

 

৫.০.০ অনভপ োগ ব্যবস্থোেিো েদ্ধনি (GRS) :  

 কসবো প্রোনিপি অসন্তুষ্ট হপল দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর সোপথ ক োগোপ োগ করুি । নিনি সেোধোি নদপি ব্যথ ট হপল নিপনোি েদ্ধনিপি ক োগোপ োগ কপর আেিোর সেস্যো অবনহি করুি : 

ক্রনেক  

িাং 
কখি ক োগোপ োগ করপবি ককোথোয় ক োগোপ োগ করপবি নিস্পনত্তর সেয়সীেো েন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১। দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটো সেোধোি নদপি িো েোরপল অনভপ োগ নিস্পনত্ত কে টকিটো ১০ (দশ) কো টনদবস অনভপ োগ নিস্পনত্ত কে টকিটো ও আনেল কে টকিটোর িোে, ঠিকোিো, কেোবোইল 

িম্বর, ইপেইল ঠিকোিো ও সকা ম্পা ড ির ওপয়বসোইপট েোওয়ো  োপবঃ  

সকা ম্পা ড ির ওপয়বসোইট: www.jalalabadgas.org.bd 
২। অনভপ োগ নিস্পনত্ত কে টকিটো নিনদ টষ্ট সেপয়র েপধ্য সেোধোি নদপি িো েোরপল আনেল কে টকিটো ২০ (নবশ) কো টনদবস 
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জা লা লা বা দ গ্যা স  টি এ্যা ন্ড ড ি ডস স্ট েম ড লড মস্ট েি 

(পেপরোবোাংলোর একটি ককোম্পোনি) 

গ্যোস ভবি, কেনিবোগ, নসপলট। 

 

 

নসটিপেি চোট টোর: দোনয়ত্ব প্রোি কে টকিটোপদর িোনলকো 

    

 

ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-কেইল 
উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) 

 

নসপলট পূব ট 

 

িোেঃ শাংকর চন্দ্র শে টো 

েদবীঃ আনবকো প্রধোি, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, নসপলট 

পূব ট 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭৩০-৩১২০৭৯ 

ইপেইলঃ jgtdsl.sylheteast@gmail.com 

 

 

িোেঃ প্রপকৌ. কেোঃ আবু বকর 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক ( আরনডনড নসপলট কেপরো) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৬-৯৬৮৭০৯ 

ইপেইলঃ rddsylhetmetro@gmail.com 

 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-কেইল 
উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) 

 

নসপলট েনিে 

 

িোেঃ প্রপকৌ. স্যচয়ি দোশ 

েদবীঃ ব্যবস্থোেক, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, নসপলট েনিে 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭৩০৩১২০৮০, ০১৯১৭৮৮৭৭৯৪ 

ইপেইলঃ jgtdsl.sylhetwest@gmail.com 

 

িোেঃ প্রপকৌ. কেোঃ আবু বকর 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক ( আরনডনড নসপলট কেপরো) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৬-৯৬৮৭০৯ 

ইপেইলঃ rddsylhetmetro@gmail.com 

 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-কেইল 

উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো 

 োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) 

 

নসপলট উত্তর 

 

িোেঃ কেোঃ েপিোয়োর কহোপসি 

েদবীঃ ব্যবস্থোেক, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, নসপলট উত্তর 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭৩০৩১২০৭৪, ০১৯১৩-৭৮৩৬০১  

ইপেইলঃ jgtdsl.sylhetnorth@gmail.com 

 

িোেঃ প্রপকৌ. কেোঃ আবু বকর 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক ( আরনডনড নসপলট কেপরো) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৬-৯৬৮৭০৯ 

ইপেইলঃ rddsylhetmetro@gmail.com 

 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-কেইল 
উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) 

 

নসপলট দনক্ষ্ি 

 

িোেঃ কেোহোম্মদ কসনলে উনিি  

েদবীঃ ব্যবস্থোেক, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, নসপলট দনক্ষ্ি 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭৩০৩১২০৮১, ০১৮১৬-৩২৪০৫৪  

ইপেইলঃ jgtdsl.sylsouth@gmail.com 

 

িোেঃ প্রপকৌ. কেোঃ আবু বকর 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড নসপলট কেপরো) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৬-৯৬৮৭০৯ 

ইপেইলঃ rddsylhetmetro@gmail.com 

 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-কেইল 
উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) কগোলোেগঞ্জ 

 

 

িোেঃ কেোঃ ওপয়ছ আহপেদ 

েদবীঃ ব্যবস্থোেক, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, 

কগোলোেগঞ্জ 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৪০৪০০৮৪ 

ইপেইলঃ jgtdsl.golap@gmail.com  

 

 

িোেঃ আল ফোরুক কেোহোম্মদ আেোদ কোেোল 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক  (আরড িড ি, ড স স্ট লে  স জা ি) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১১৯৬০৮৯ 

ইপেইলঃ rddsylhetzone@gmail.com 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো 
দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-

কেইল 

উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) কফঞ্চুগঞ্জ 

 

 

িোেঃ কেোঃ নলয়োকি আলী গোেী 

েদবীঃ আনবকো প্রধোি, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, 

কফঞ্চুগঞ্জ 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১-৮৯৬২১৭ 

ইপেইলঃjgtdsl.fenchugonj@gmail.com 

 

 

 

িোেঃ আল ফোরুক কেোহোম্মদ আেোদ কোেোল 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক  (আরড িড ি, ড স স্ট লে  স জা ি) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১১৯৬০৮৯ 

ইপেইলঃ rddsylhetzone@gmail.com 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-কেইল 

উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো 

 োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) নবয়োিীবোেোর 

 

িোেঃ ফেলুর রহেোি নেয়ো 

েদবীঃ আনবকো প্রধোি, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, নবয়োিীবোেোর 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৩-৪৫২৮০২ 

ইপেইলঃ jgtdsl.beanibazar@gmail.com 

 

িোেঃ আল ফোরুক কেোহোম্মদ আেোদ কোেোল 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক  (আরড িড ি, ড স স্ট লে  স জা ি) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১১৯৬০৮৯ 

ইপেইলঃ rddsylhetzone@gmail.com 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো 
দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-

কেইল 

উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) ছোিক 

 

 

িোেঃ কেোঃ শনরফুল ইসলোে  

েদবীঃ আনবকো প্রধোি, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, ছোিক 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৪-০৪০০৮৩ 

ইপেইলঃ jgtdsl.chhatak@gmail.com 

 

িোেঃ আল ফোরুক কেোহোম্মদ আেোদ কোেোল 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক  (আরড িড ি, ড স স্ট লে  স জা ি) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১১৯৬০৮৯ 

ইপেইলঃ rddsylhetzone@gmail.com 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-কেইল 
উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) স্যিোেগঞ্জ 

 

 

িোেঃ েিোব কেোঃ শনফকুল হক 

েদবীঃ ব্যবস্থোেক, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, স্যিোেগঞ্জ 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৪০৪০০৮২, ০১৭১২৯৭৩৩১০ 

ইপেইলঃ jgtdsl.sunamgonj@gmail.com 

 

িোেঃ আল ফোরুক কেোহোম্মদ আেোদ কোেোল 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক  (আরড িড ি, ড স স্ট লে  স জা ি) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১১৯৬০৮৯ 

ইপেইলঃ rddsylhetzone@gmail.com 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং 

(নসটিপেি চোট টোর 

অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-কেইল 
উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) কেৌলভীবোেোর 

 

 

িোেঃ প্রপকৌ. কেোঃ ছোপিোয়োর কহোপসি  

েদবীঃ ব্যবস্থোেক, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়,কেৌলভীবোেোর 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১৮৯৬২১৪, ০১৯৩৫৮১০২০৭ 

ইপেইলঃjgtdsl.moulvibazar@gmail.com 

 

িোেঃ এে আওলোদ কহোপসি  

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড কেৌলভীবোেোর), চঃ দোঃ 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১০০৪৬৪১  

ইপেইলঃ rdd.moulvibazar@gmail.com 

 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো 
দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-

কেইল 

উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) শ্রীেঙ্গল 

 

 

িোেঃ প্রপকৌ. েোস্যদ রোিো 

েদবীঃ ব্যবস্থোেক, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, শ্রীেঙ্গল 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১৪০১৫৫৯ 

ইপেইলঃ 

jgtdsl.srimangal@gmail.com 

masud60@gmail.com 

  

 

িোেঃ এে আওলোদ কহোপসি  

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড কেৌলভীবোেোর), চঃ দোঃ 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১০০৪৬৪১  

ইপেইলঃ rdd.moulvibazar@gmail.com 

 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো 
দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-

কেইল 

উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) কুলোউড়ো 

 

 

িোেঃ কেোঃ আব্দুল ওহোব 

েদবীঃ ব্যবস্থোেক, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, কুলোউড়ো 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১৪০১৫৫৬ 

ইপেইলঃ jgtdsl.kulaura@gmail.com 

wahab.jgtdsl@gmail.com 

 

 

িোেঃ এে আওলোদ কহোপসি  

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড কেৌলভীবোেোর), চঃ দোঃ 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১০০৪৬৪১  

ইপেইলঃ rdd.moulvibazar@gmail.com 

 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো 
দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-

কেইল 

উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) বড়পলখো 

 

 

িোেঃ কেোঃ ফোরুক কহোপসি  

েদবীঃ সহকোরী ব্যবস্থোেক, বড়পলখো সোইট অনফস 

কেোবোইল িাংঃ ০১৯১৩৯৭৭২৩২  

ইপেইলঃ faruck.jgtdsl@gmail.com 

 

িোেঃ এে আওলোদ কহোপসি  

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড কেৌলভীবোেোর), চঃ দোঃ 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১০০৪৬৪১  

ইপেইলঃ rdd.moulvibazar@gmail.com 

 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-কেইল 
উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) িবীগঞ্জ 

 

 

িোেঃ কোেী েোপহদ কহোপসি   

েদবীঃ আনবকো প্রধোি, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, িবীগঞ্জ 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭৫৫৬৩০৪৮৫ 

ইপেইলঃ rdonobigonj@gmail.com 

 

 

িোেঃ নবপ্ল্ব কুেোর নবশ্বোস 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড হনবগঞ্জ) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৫-৫৭৫৩৯৫ 

ইপেইলঃ rdd.habigonj@gmail.com 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-কেইল 
উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) হনবগঞ্জ 

 

 

িোেঃ কেোঃ খোপলদ গনি  

েদবীঃ আনবকো প্রধোি, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, হনবগঞ্জ 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১-৪০১৫৫৮ 

ইপেইলঃ jgtdsl.hobigonj@gmail.com 

 

িোেঃ নবপ্ল্ব কুেোর নবশ্বোস 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড হনবগঞ্জ) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৫-৫৭৫৩৯৫ 

ইপেইলঃ rdd.habigonj@gmail.com 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং 

(নসটিপেি চোট টোর 

অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-কেইল 
উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) শোহেীবোেোর 

 

 

িোেঃ নদলীে রঞ্জি মেত্র  

েদবীঃ ব্যবস্থোেক, আঞ্চনলক নবিরি কো টোলয়, শোহেীবোেোর 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১১-৮৯৬২১৯ 

ইপেইলঃjgtdsl.shahjibazar@gmail.com 

 

িোেঃ নবপ্ল্ব কুেোর নবশ্বোস 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড হনবগঞ্জ) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৫-৫৭৫৩৯৫ 

ইপেইলঃ rdd.habigonj@gmail.com 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 
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ক্রনেক িাং (নসটিপেি 

চোট টোর অনু োয়ী) 

কসবোর িোে অনধপক্ষ্ত্র এলোকো 
দোনয়ত্বপ্রোি কে টকিটোর িোে, েদবী, কেোবোইল িাং ও ই-

কেইল 

উর্ধ্টিি কে টকিটো ( োর কোপছ আেীল বো অনভপ োগ করো  োপব)  

িোে, েদনব , কেোবোইল িাং এবাং ই-কেইল 

২.১.১  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (আবোনসক কেনি, সরকোরী নিপদ টশিো কেোিোপবক ককবলেোত্র হোসেোিোল, নশক্ষ্ো প্রনিষ্ঠোি এবাং কোরোগোর-এর 

নিধ টোনরি স্থোপি) 

 

েোধবপুর 

 

িোেঃ কেোঃ কবলোপয়ি কহোপসি  

েদবীঃ উে-ব্যবস্থোেক, েোধবপুর সোইট অনফস 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৬৬৮৫৫৪৯  

ইপেইলঃbelayet.jgtdsl450@gmail.com  

 

িোেঃ নবপ্ল্ব কুেোর নবশ্বোস 

েদবীঃ উে-েহোব্যবস্থোেক (আরনডনড হনবগঞ্জ) 

কেোবোইল িাংঃ ০১৭১৫-৫৭৫৩৯৫ 

ইপেইলঃ rdd.habigonj@gmail.com 

২.১.২  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি) 

২.১.৩  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (বোনিনেযক কেিী) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.১.৪  িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি (নসএিনে নফনলাং কস্টশপি) *ির্তি গ্যোস সাংপ োগ বন্ধ আপছ 

২.২.১  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (আবোনসক কেনি) 

২.২.২  নবল প্রিয়ি ও েনরপশোধ (নশল্প/কযোেটিভ/ চো-বোগোি/ নসএিনে/ বোনিনেযক) 

২.২.৩  নবলবই/নবল হোরোপিো বো িষ্ট হপয়  োওয়োর কপ্রনক্ষ্পি পুিরোয় প্রদোি/ইস্যযকরি  

২.৩.১  েোনলকোিো/িোে েনরবিটি 

২.৪.১  রোইেোর/ আরএেএস/ নসএেএস স্থোিোন্তর 

২.৫.১  কলোড হ্রোস/বৃনদ্ধ/ পুিনব টন্যোস / সাংপশোধি 

২.৬.১  পুিঃসাংপ োগ 

২.৭.১  গ্রোহপকর অনুপরোপধর কপ্রনক্ষ্পি সাংপ োগ নবনিন্নকরি (আবোনসক) 

২.৮.১  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরনবহীি আবোনসক) 

২.৮.২  নিরোেত্তো েোেোিি ও েেোদোি েদ্ধনি (নেটোরযুি আবোনসক) 

২.৮.৩  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (নশল্প/কযোেটিভ/নসএিনে/পেৌস্যেী/চো-বোগোি) 

২.৮.৪  নিরোেত্তো েোেোিি নিধ টোরি ও েেোদোি েদ্ধনি (বোনিনেযক) 

২.৯.১  গ্যোস কনেশনিাং 

২.১০.১  নেটোর ক্ষ্নিগ্রস্থ ও হস্তপক্ষ্ে 

২.১১.১  প্রিযয়িেত্র প্রদোি/ইস্যয 

২.১২.১  ঠিকোদোর নিপয়োগ (নশল্প) 

২.১২.২  ঠিকোদোর নিপয়োগ (বোনিনেযক) 

২.১২.৩  ঠিকোদোর নিপয়োগ (আবোনসক) 

২.১৩.১  েরুরী সোনভ টস (হটলোইি, েরুরী কসল, সাংনিস্ট আনবকো বো অেোপরশি নডনভশপির েোধ্যপে) 

৩.১  সরকোনর/আধো-সরকোনর/স্বোয়ত্বশোনসি/সাংস্থো/ কবসরকোনর প্রনিষ্ঠোি এ িতুি গ্যোস সাংপ োগ প্রদোি 

 

 


