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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

বফদ্যুৎ, জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাগ 

ফাাংরাদদ ততর, গ্যা ও খবনজ ম্পদ কযদাদযন (পদরাফাাংরা) 

www.petrobangla.org.bd 

 

 

পফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (বটিপজন্ চার্ টায) 

 

১. ববন ও বভন: 

 

    রূকল্প (Vision): প্রাথবভক জ্বারাবনয বনযাদ উৎাদন ও যফযা বনবিতকযণ। 

 

    অববরক্ষ (Mission): প্রাকৃবতক গ্যা ও কয়রা অনুন্ধান, উদতারন, আযণ, বফতযণ ও সুষ্ঠ ুব্যফস্থানায ভাধ্যদভ পদদয 

                                 কর অঞ্চর এফাং আথ ট-াভাবজক গ্রুদয অন্তর্ভ টক্ত করদক জ্বারাবন যফযা বনবিতকযণ। 

 

২. প্রবতশ্রুত পফামূ 

 

২.১ নাগবযক পফা 

 

ক্রমভক 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রামিস্থান 

সফামূল্য এফং 

মযয়াধ দ্ধমত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দফী, সপান ও ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। বক্ষাথীদদয বথব/ 

ইন্টাণ টব 

পদরাফাাংরায অনুদভাদন স্বাদদক্ষ 

াংস্থা ফা এয অধীন পকাম্পাবনদত 

উবস্থত পথদক প্রদয়াজনীয় ডার্া 

ব্যফায কদয বক্ষাথীদদয বথব/ 

ইন্টাণ টব  কাদম ট ায়তা কযা 

য়। 

১। বক্ষাথীয বফবাগীয় প্রধান/ বথব / 

বএইচবড সুাযবাইজায কর্তটক পদরাফাাংরায 

পচয়াযম্যান ফযাফয আদফদন ত্র 

২। Confidentiality & Safety 

Bond (অনুদভাবদত দর ইদভইদর পপ্রযণ 

কযা য়) 

বফনামূদে 

 

২০ (বফ)  

কাম টবদফ 

নাভ: জনাফ পভাোঃ আব্দু সুরতান 

দবফ: ভাব্যফস্থাক 

বযজাব টায এন্ড ডার্া ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ 

পপান: ০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.

bd 

 

http://www.petrobangla.org.bd/
mailto:gmrdm@petrobangla.org.bd
mailto:gmrdm@petrobangla.org.bd
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২। বক্ষাথীদদয 

বএইচবড গদফলণা 

(স্বদদী) 

পদরাফাাংরায অনুদভাদন স্বাদদক্ষ 

পকান পকাম্পাবনদত প্রদয়াজনীয় 

ডার্া ব্যফায কদয স্বদদী 

বফশ্ববফদ্যারদয় বএইচবড গদফলণা 

কাদম ট ায়তা কযা য়। 

১। বক্ষাথীয বফবাগীয় প্রধান/ বথব / 

বএইচবড সুাযবাইজায কর্তটক পদরাফাাংরায 

পচয়াযম্যান ফযাফয আদফদন ত্র 

 

২। Confidentiality & Safety 

Bond (অনুদভাবদত দর ইদভইদর পপ্রযণ 

কযা য়) 

বফনামূদে 

 

৬০ (লার্)  

কাম টবদফ 

নাভ: জনাফ পভাোঃ আব্দু সুরতান 

দবফ: ভাব্যফস্থাক 

বযজাব টায এন্ড ডার্া ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ 

পপান: ০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.

bd 

৩। বক্ষাথীদদয 

বএইচবড গদফলণা 

(বফদদী) 

ভন্ত্রণারয় ও পদরাফাাংরায 

অনুদভাদন স্বাদদক্ষ পকান 

পকাম্পাবনয প্রদয়াজনীয় ডার্া গ্রণ 

কদয বফদদী বফশ্ববফদ্যারদয় 

বএইচবড গদফলণা কাদম ট ায়তা 

কযা য়। 

১। বক্ষাথীয বফবাগীয় প্রধান/ বথব / 

বএইচবড সুাযবাইজায কর্তটক পদরাফাাংরায 

পচয়াযম্যান ফযাফয আদফদন ত্র 

২। Confidentiality & Safety 

Bond (অনুদভাবদত দর ইদভইদর পপ্রযণ 

কযা য়) 

বফনামূদে 

 

৭০ (তয)  

কাম টবদফ 

নাভ: পভাোঃ আব্দু সুরতান 

দবফ: ভাব্যফস্থাক 

বযজাব টায এন্ড ডার্া ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ 

পপান: ০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.

bd 

৪। গ্যা াইরাইন 

বনভ টাণ কাদজ ১.৩ ও 

১.৪ পেণীদত 

ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠান 

তাবরকার্ভবক্ত । 

পদরাফাাংরায অধীন বফতযণ ও 

ঞ্চারন পকাম্পাবনমূদয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত পদরাফাাংরা কর্তটক 

বনবদ টষ্ট পেণীদত তাবরকার্ভবক্তয 

জন্য  ার্কটরায জাবয; তদদপ্রবক্ষদত 

ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠান দত আদফদন 

গ্রণ এফাং প্রবিয়াকযণ। অতোঃয 

সুাবয প্রাপ্ত ঠিকাদাযী 

প্রবতষ্ঠানমূদয দক্ষ 

তাবরকার্ভবক্তয বনবভত পদরাফাাংরা 

পফাড ট কর্তটক অনুদভাদন গ্রণ কযত: 

ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠান তাবরকার্ভবক্ত 

কযণ।   

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: তাবরকার্ভবক্তয 

তপবদর ফবণ টত কাগজত্র 

প্রাবপ্তস্থান: াংবিষ্ট পকাম্পাবন/ পদরাফাাংরায 

ইবিবনয়াবযাং বডববন 

পফামূে: 

তপবদর 

উবিবখত মূে 

বযপাধ দ্ধবত: 

নগদ/পচক/প-

অড টায 

০৬ ভা দত 

০১ ফছয 

নাভ: প্রদকৌ. াবফফ উবিন আাম্মদ 

দবফ: ভাব্যফস্থাক  (ইবিবনয়াবযাং) 

পপান: ৫৫০১৪১০৮ 

ই-পভইর: 

engineeringpb 

20@gmail.com 

 

 

 

 

 

৫। ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠাদনয 

ভাবরকানা স্তান্তয। 

১.৩ ও ১.৪ পেণীদত তাবরকাভূক্ত  

ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠাদনয আদফদদনয 

বযদপ্রবক্ষদত ভাবরকানা স্তান্তদযয 

বফলদয়  তাবরকার্ভবক্ত তপবর 

অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।   

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র/আদফদনত্র 

 

বফনামূদে ০২ ভা নাভ: প্রদকৌ. াবফফ উবিন আাম্মদ 

দবফ: ভাব্যফস্থাক  (ইবিবনয়াবযাং) 

পপান: ৫৫০১৪১০৮ 

ই-পভইর: 

engineeringpb 

20@gmail.com 
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৬। উচ্চতয গয়ফলণায 

(ভাস্টা ম ও 

মএইচমি মথম) 

জন্য তথ্য যফযা 

ও কয়রায নমুনা 

প্রদান।  

আয়ফদন প্রামিয য কর্তময়েয 

অনুয়ভাদন ায়য়ে ত্রজাযীয 

ভাধ্যয়ভ মরমিত অনুভমত প্রদান 

ংমিষ্ট মথম সুাযবাইজায/প্রয়পয কর্তমক 

সুাময প্রামতষ্ঠামনক সরটাযয়ি প্যায়ি 

সয়রাফাংরায সচয়াযম্যান ফযাফয মরমিত 

আয়ফদনত্র দামির কযয়ত য়ফ  

মফনামূয়ল্য আয়ফদন প্রামিয 

য ২ (দুই) 

কাম মমদফ  

নাভ: মি.এভ. সজাফায়য়দ সায়ন 

দমফ: ভাব্যফস্থাক, ভাইন অায়যন 

মফবাগ 

সয়রাফাংরা, সয়রায়ন্টায (৫ভ তরা), ঢাকা। 

সপান: ০২-৮১৮৯৯৮৫, সভাফাইর: ০১৭৯১-

৮২১৬০০ 

ই-সভইর: 

pbmineoperation@gmail.c

om 

 

 

 

২.২ প্রামতষ্ঠামনক সফা: 

 

ক্রমভক 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত 

প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রামিস্থান 

সফামূল্য এফং 

মযয়াধ দ্ধমত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দফী, সপান ও ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ববটিবব ফুদর্জ 

াংিান্ত তথ্য প্রদান 

আদফদদনয পপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয অনুদভাদনিদভ 

এ াংিান্ত তথ্য উাত প্রদান 

 

ববটিবব ফুদর্দজয জন্য াদা 

কাগদজ আদফদনত্র/চাবদাত্র 

বফনামূদে ০৩ (বতন) 

কাম টবদফ 

নাভ: জনাফ পভাোঃ আবতর্কয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (পফা) 

পপান নম্বয: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পভইর: 

gmservice@petrobangla.org.bd 

২। সয়রাফাংরায় মফমবন্ন 

বা অনুষ্ঠায়নয 

রয়েে অমিটমযয়াভ, 

সফাি ম রুভ, কনপায়যন্স 

রুভ, কমভটি রুভ 

প্রস্তুত কযা এফং 

প্রয়য়াজয়ন 

আপ্যায়য়নয 

ব্যফস্থা আনুলমিক 

কাম মক্রভ গ্রণ। 

ভন্ত্রণারয়/পকাম্পাবন/াংস্থায বফবাগ ও 

বডার্ টপভদন্টয চাবদায পপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ সয়রাফাংরায় মফমবন্ন বা 

অনুষ্ঠায়নয রয়েে অমিটমযয়াভ, সফাি ম রুভ, 

কনপায়যন্স রুভ, কমভটি রুভ প্রস্তুত কযা এফং 

প্রয়য়াজয়ন আপ্যায়য়নয ব্যফস্থা আনুলমিক 

কাম মক্রভ গ্রণ। 

 

 

 

 

 

ভন্ত্রণারয়/পকাম্পাবন/ 

াংস্থায বফবাগ ও বডার্ টপভন্ট 

দত প্রাপ্ত 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র 

চাবদাত্র 

অনুমায়ী 

কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন 

পভাতাদফক 

০৩ (বতন) 

কাম টবদফ 

নাভ: জনাফ পভাোঃ আবতর্কয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (পফা) 

পপান নম্বয: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পভইর: 

gmservice@petrobangla.org.bd 
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৩। পদরাদন্টায বফদন 

াংস্থায বফববন্ন বফবাগ 

ও 

বডার্ টপভন্ট/আওতাধী

ন পকাম্পাবনমূদয 

বরয়াদজোঁ অবপদয 

জন্য জায়গা ফযাি 

প্রদান এফাং ফনানীস্থ 

াউবজাং কভদেদে 

অফবস্থত ফ্ল্ুার্মূ 

াংস্থায কভ টকতটা ও 

কভ টচাযীদদয ভদধ্য 

ফযাি প্রদান। 

 

আদফদনত্র/চাবদায পপ্রবক্ষদত পদরাফাাংরায 

স্ট্ুাবন্ডাং কবভটিয সুাবয ও  কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ ফযাি প্রদান কযা য়। 

 

াংস্থায বফববন্ন বফবাগ ও 

বডার্ টপভন্ট/ 

আওতাধীন পকাম্পাবনমূদয 

বরয়াদজোঁ অবপ/ াংস্থায 

কভ টকতটা ও কভ টচাযীদদয বনকর্ 

দত দত প্রাপ্ত 

চাবদাত্র/আদফদনত্র 

াংস্থায বফববন্ন 

বফবাগ/ 

বডার্ টপভন্ট-এয 

জন্য বফনামূদে। 

াংস্থায 

আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূদয 

বরয়াদজোঁ 

অবপদয জন্য 

কবভটিয বায 

বদ্ধান্ত 

পভাতাদফক বাড়া 

এফাং ফনানীস্থ 

ফ্ল্ুার্ বাড়া 

যকাবয বফবধ 

অনুমায়ী। 

৩০ (বত্র) 

কাম টবদফ  

নাভ: জনাফ পভাোঃ আবতর্কয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (পফা) 

পপান নম্বয: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পভইর: 

gmservice@petrobangla.org.bd 

৪। এবডবর্ভক্ত 

(বফবনদয়াগ, বনজস্ব ও 

বজবডএপ) প্রকদল্পয 

বডবব াংবিষ্ট তথ্য 

প্রদান 

কর্তময়েয অনুয়ভাদনিদভ ইয়ভইর/াি মকম চাবদাকাযীয আদফদনত্র এফাং 

াংবিষ্ট দপ্তয 

বফনামূূ্দে ০৭ (াত)   

কাম টবদফ 

নাবভা খানভ 

ভাব্যফস্থাক 

োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং বফবাগ 

পর্বরদপান নাং- ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ই-পভইর: pbgmppm@gmail.com 

 

৫। চরভান প্রকল্পমূদয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত 

াংবিষ্ট তথ্য প্রদান 

কর্তময়েয অনুয়ভাদনিদভ ইয়ভইর/াি মকম চাবদাকাযীয আদফদনত্র এফাং 

াংবিষ্ট দপ্তয 

বফনামূূ্দে ০৭ (াত)   

কাম টবদফ 

নাবভা খানভ 

ভাব্যফস্থাক 

োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং বফবাগ 

পর্বরদপান নাং- ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ই-পভইর: pbgmppm@gmail.com 
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৬। পদরাফাাংরা ও এয 

আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূ কর্তটক 

ফাস্তফাবয়ত ভাপ্ত 

প্রকদল্পয ববআয 

এফাং পদরাফাাংরা ও 

এয আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূদয 

ভীক্ষা ও কাবযগযী 

ায়তা প্রকদল্পয 

মথািদভ বএপএ 

ও টিএবব এয 

বফলদয় চাবদাকৃত 

তথ্যাবদ। 

 

পচয়াযম্যান ভদাদদয়য অনুদভাদনিদভ তা 

জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগ পপ্রযণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: প্রকদল্পয 

ববআয, বএপএ ও 

টিএবব এয বফলদয় চাবদাকৃত 

তথ্যাবদ। 

 

প্রাবপ্ত স্থান: অনুন্ধান ও ভীক্ষা 

প্রকল্প বফবাগ। 

বফনামূদে ০৭ (াত)  

কাম টবদফ 

জনাফ পভাোঃ জাবরুর ইরাভ 

ভাব্যফস্থাক 

অনুন্ধান ও ভীক্ষা প্রকল্প বফবাগ 

পপান: ০২-৯১২২৮৮২ 

ই-পভইর: 

zahirul.splpb@yahoo.com 

৭। পদরাফাাংরা ও এয 

আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূ কর্তটক 

ফাস্তফাবয়ত ভাপ্ত 

প্রকদল্পয ববআয 

এফাং পদরাফাাংরা ও 

এয আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূদয 

ভীক্ষা ও কাবযগযী 

ায়তা প্রকদল্পয 

মথািদভ বএপএ 

ও টিএবব এয 

বফলদয় চাবদাকৃত 

তথ্যাবদ। 

 

বযচারক (বযকল্পনা) ভদাদদয়য 

অনুদভাদনিদভ তা পদরফাাংরায আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূদ পপ্রযণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: প্রকদল্পয 

ববআয, বএপএ ও 

টিএবব এয বফলদয় চাবদাকৃত 

তথ্যাবদ। 

 

প্রাবপ্ত স্থান: অনুন্ধান ও ভীক্ষা 

প্রকল্প বফবাগ। 

বফনামূদে ০৭ (াত) 

কাম টবদফ 

জনাফ পভাোঃ জাবরুর ইরাভ 

ভাব্যফস্থাক 

অনুন্ধান ও ভীক্ষা প্রকল্প বফবাগ 

পপান: ০২-৯১২২৮৮২ 

ই-পভইর: 

zahirul.splpb@yahoo.com 

৮। পদরাফাাংরায 

কভ টকতটাদদয পপাকার 

দয়ন্ট/প্রবতবনবধ 

বদদফ ভদনানয়ন। 

জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাগ, াংস্থায 

আওতাধীন পকাম্পাবনমূ এফাং বফববন্ন 

যকাবয/স্বায়তাবত প্রবতষ্ঠাদনয চাবদায 

পপ্রবক্ষদত বফববন্ন কবভটিদত কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ পদরাফাাংরায কভ টকতটাদদয পপাকার 

দয়ন্ট/প্রবতবনবধ বদদফ ভদনানয়ন প্রদান। 

 

ভন্ত্রণারয়/পকাম্পাবন/ বফববন্ন 

যকাবয/ স্বায়তাবত প্রবতষ্ঠান 

দত প্রাপ্ত 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র 

বফনামূদে ০৭ (াত) 

কাম টবদফ 

নাভ: যনমজত কুভায যকায 

দফী: ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

পপান: +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পভইর: 

gmadmin@petrobangla.or

g.bd 
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৯। Drilling & 

Workover, 

Production 

Testing (PT) 

& Pressure 

Transient 

Testing 

(PTT) কাদজ 

ায়তা প্রদান  

পদরাফাাংরায অধীন পকান পকাম্পাবনয সুবফধা 

অনুমায়ী পকান Drilling, Workover, 

নতুন কূদয  PT এফাং উৎাদনযত কূমূদয 

PTT এয কাদজ দযজবভন উবস্থত পথদক 

ায়তা প্রদান কযা। 

 

পকাম্পাবন প্রধান কর্তটক 

পদরাফাাংরায পচয়াযম্যান 

ফযাফয আদফদন ত্র 

বফনামূদে ১৫ (দনয) 

কাম টবদফ 

পভাোঃ আব্দু সুরতান 

ভাব্যফস্থাক 

বযজাব টায এন্ড ডার্া ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ 

০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.

bd 

১০। Production 

Projection 

(PP) 

পকাম্পাবনমু দত প্রাপ্ত কূদয াভবগ্রক 

তথ্যাবদ এফাং Petrel দত প্রাপ্ত GIIP তথ্য  

Eclipse পর্ওয়ায এ ইনপুর্ বদদফ 

ব্যফাদযয ভাধ্যদভ গ্যা বপল্ডমূদয 

Production Projection কযা য়। 

পকাম্পাবনমু দত প্রাপ্ত কূদয 

াভবগ্রক তথ্যাবদ 

 

বফনামূদে 

 

২৫ (পঁবচ) 

কাম টবদফ 

পভাোঃ আব্দু সুরতান 

ভাব্যফস্থাক 

বযজাব টায এন্ড ডার্া ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ 

০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.

bd 

১১। Data যফযা পদরাফাাংরায অনুদভাদন স্বাদদক্ষ পকান 

প্রবতষ্ঠান-পক প্রদয়াজনীয় ডার্া যফযা কযা। 

প্রবতষ্ঠান  প্রধান কর্তটক  

পদরাফাাংরায পচয়াযম্যান 

ফযাফয আদফদন ত্র 

বফনামূদে ২৫ (পঁবচ) 

কাম টবদফ 

পভাোঃ আব্দু সুরতান 

বযজাব টায এন্ড ডার্া ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ 

ভাব্যফস্থাক 

০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.

bd 

 

১২। মনযীো আমিয 

তথ্য 

ভন্ত্রণারয়/প্রমতষ্ঠায়নয চামদায সপ্রমেয়ত 

কর্তময়েয অনুয়ভাদন সভাতায়ফক তথ্য প্রদান 

আয়ফদনত্র/চামদাত্র মফনামূয়ল্য ৫ (াঁচ) 

কাম টবদফ 

জনাফ সভাোঃ আব্দুর জমরর 

ভাব্যফস্থাক 

মনযীো মফবাগ 

০২-৮১৮৯৯৭৭ 

pbaudit2013@gmail.com 

 

১৩। ফাাংরাদদ জাতীয় 

াংদদ ভাভান্য 

যাষ্ট্রবত কর্তটক 

প্রদদয় বালদণ 

অন্তটর্ভবক্তয জন্য 

পদরাফাাংরা াংবিষ্ট 

তথ্যাবদ পপ্রযণ  

 

 

চাবদা অনুমায়ী কর্তটদক্ষয অনুদভাদন পভাতাদফক 

তথ্যাবদ পপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

াংবিষ্ট দপ্তদযয 

আদফদনত্র/চাবদাত্র 

মফনামূয়ল্য জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

বফবাদগয 

চাবদাভত ভয় 

ফা াধাযণত ৩-

৫  কাম টবদফ 

এভ নাবমুর আরীভ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

বববজদরন্স  বডার্ টপভন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

mailto:gmrdm@petrobangla.org.bd
mailto:gmrdm@petrobangla.org.bd
mailto:pbaudit2013@gmail.com
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১৪। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

কর্তটক জাতীয় 

াংদদয অবধদফদন 

বরবখত পভৌবখক 

প্রদেয উতযদাদনয 

জন্য পদরাফাাংরা 

াংবিষ্ট প্রদেয খড়া 

উতয পপ্রযণ 

 

 

চাবদা অনুমায়ী কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

পভাতাদফক তথ্যাবদ পপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

াংবিষ্ট দপ্তদযয 

আদফদনত্র/চাবদাত্র 

মফনামূয়ল্য জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

বফবাদগয 

চাবদাভত 

ভয় ফা 

াধাযণত ১-২  

কাম টবদফ 

এভ নাবমুর আরীভ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

বববজদরন্স  বডার্ টদভন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

১৫। জাতীয় াংদদ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

কর্তটক প্রদত 

প্রবতশ্রুবতয ফাস্তফায়ন 

অগ্রগবত প্রবতদফদন 

পপ্রযণ 

 

চাবদা অনুমায়ী কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

পভাতাদফক তথ্যাবদ পপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

াংবিষ্ট দপ্তদযয 

আদফদনত্র/চাবদাত্র 

মফনামূয়ল্য জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

বফবাদগয 

চাবদাভত 

ভয় ফা 

াধাযণত ২-৩  

কাম টবদফ 

এভ নাবমুর আরীভ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

বববজদরন্স  বডার্ টপভন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

১৬। জাতীয় াংদদয 

বফদ্যুৎ, জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় ম্পবকটত 

স্থায়ী কবভটি’য বায 

পদরাফাাংরা াংবিষ্ট 

কাম টত্র পপ্রযণ ও 

কবভটিয বায় গৃীত 

পদরাফাাংরা াংবিষ্ট 

বদ্ধান্তমূদয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত 

প্রবতদফদন পপ্রযণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

চাবদা অনুমায়ী কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

পভাতাদফক তথ্যাবদ পপ্রযণ কযা দয় থাপক। 

াংবিষ্ট দপ্তদযয 

আদফদনত্র/চাবদাত্র 

মফনামূয়ল্য জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

বফবাদগয 

চাবদাভত 

ভয় ফা 

াধাযণত ১৫  

কাম টবদফ 

এভ নাবমুর আরীভ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

বববজদরন্স  বডার্ টপভন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
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১৭। জাতীয় াংদদয 

যকাযী বাফ 

ম্পবকটত স্থায়ী 

কবভটি, যকাযী 

প্রবতষ্ঠান ম্পবকটত 

স্থায়ী কবভটি, 

যকাযী প্রবতশ্রুবত 

ম্পবকটত স্থায়ী 

কবভটি, অনুবভত 

বাফ ম্পবকটত 

স্থায়ী কবভটি, 

বযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ম্পবকটত স্থায়ী 

কবভটি ও অথ ট 

ভন্ত্রণারয় ম্পবকটত 

স্থায়ী কবভটি’য বায 

পদরাফাাংরা াংবিষ্ট 

কাম টত্র পপ্রযণ ও 

কবভটিয বায় গৃীত 

পদরাফাাংরা াংবিষ্ট 

বদ্ধান্তমূদয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত 

প্রবতদফদন পপ্রযণ  

চাবদা অনুমায়ী কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

পভাতাদফক তথ্যাবদ পপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

াংবিষ্ট দপ্তদযয 

আদফদনত্র/চাবদাত্র 

মফনামূয়ল্য জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

বফবাদগয 

চাবদাভত 

ভয় ফা 

াধাযণত ১৫  

কাম টবদফ 

এভ নাবমুর আরীভ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

বববজদরন্স  বডার্ টদভন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

১৮। জাতীয় াংদদয 

অবধদফদন ‘বফদ্যুৎ, 

জ্বারাবন ও খবনজ 

ম্পদ ভন্ত্রণারদয়য 

ভাননীয় 

ভন্ত্রী/প্রবতভন্ত্রী কর্তটক 

ভাননীয় াংদ 

দস্যগদণয উত্থাবত 

বফববন্ন বরবখত ও 

পভৌবখক প্রদেয 

উতযদাদনয জন্য 

পদরাফাাংরা াংবিষ্ট 

প্রদেয খড়া জফাফ 

পপ্রযণ  

চাবদা অনুমায়ী কর্তটদক্ষয অনুদভাদন পভাতাদফক 

তথ্যাবদ পপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

াংবিষ্ট দপ্তদযয 

আদফদনত্র/চাবদাত্র 

মফনামূয়ল্য জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

বফবাদগয 

চাবদাভত 

ভয় ফা 

াধাযণত ৪-৫  

কাম টবদফ 

এভ নাবমুর আরীভ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

বববজদরন্স  বডার্ টপভন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
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১৯। জাতীয় াংদদয 

অবধদফদন 

পফযকাযী দস্যদদয 

কাম টবদফদ 

আদরাচনায জন্য 

ভাননীয় াংদ 

দস্যগণ কর্তটক 

উত্থাবত পদরাফাাংরা 

াংবিষ্ট বদ্ধান্ত 

প্রস্তাদফয খড়া জফাফ 

পপ্রযণ 

 

 

 

 

 

চাবদা অনুমায়ী কর্তটদক্ষয অনুদভাদন পভাতাদফক 

তথ্যাবদ পপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

াংবিষ্ট দপ্তদযয 

আদফদনত্র/চাবদাত্র 

মফনামূয়ল্য জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

বফবাদগয 

চাবদাভত 

ভয় ফা 

াধাযণত ১-২  

কার্মবদফ 

এভ নাবমুর আরীভ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

বববজদরন্স  বডার্ টদভন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

২০। জাতীয় াংদদয 

কাম টপ্রণারী বফবধয 

৭১-বফবধ অনুমায়ী 

ভাননীয় াংদ 

দস্যগণ কর্তটক 

উত্থাবত পদরাফাাংরা 

াংবিষ্ট ভদনাদমাগ 

আকল টণ পনাটিদয  

খড়া জফাফ পপ্রযণ 

চাবদা অনুমায়ী কর্তটদক্ষয অনুদভাদন পভাতাদফক 

তথ্যাবদ পপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

াংবিষ্ট দপ্তদযয 

আদফদনত্র/চাবদাত্র 

মফনামূয়ল্য জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

বফবাদগয 

চাবদাভত 

ভয় ফা 

াধাযণত ২-৩  

কাম টবদফ 

এভ নাবমুর আরীভ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

বববজদরন্স  বডার্ টপভন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

২১। জাতীয় াংদদ 

আনীত পদরাফাাংরা 

াংবিষ্ট মুরতফী 

প্রস্তাদফয খড়া জফাফ 

পপ্রযণ 

 

চাবদা অনুমায়ী কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

পভাতাদফক তথ্যাবদ পপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

াংবিষ্ট দপ্তদযয 

আদফদনত্র/চাবদাত্র 

মফনামূয়ল্য জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

বফবাদগয 

চাবদাভত 

ভয় ফা 

াধাযণত ৩-৪  

কাম টবদফ 

 

 

 

 

 

এভ নাবমুর আরীভ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

বববজদরন্স  বডার্ টপভন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
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২২। জাতীয় াংদদয 

অবধদফদন 

পফযকাযী দস্যদদয 

আনীত পদরাফাাংরা 

াংবিষ্ট বফদরয 

বফলদয় ভতাভত 

প্রদান 

 

চাবদা অনুমায়ী কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

পভাতাদফক তথ্যাবদ পপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

াংবিষ্ট দপ্তদযয 

আদফদনত্র/চাবদাত্র 

মফনামূয়ল্য জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

বফবাদগয 

চাবদাভত 

ভয় ফা 

াধাযণত ২-৩  

কাম টবদফ 

এভ নাবমুর আরীভ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

বববজদরন্স  বডার্ টদভন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

২৩। পদরাফাাংরা-এয অধীন 

পকাম্পাবনমূদয 

কভ টকতটা/কভ টচাযীবৃদে

য ফবোঃফাাংরাদদ ছুটি, 

অধ্যয়ন ছুটি ফ 

ধযদণয ছুটি (প্রদমাজু 

পক্ষদত্র) এফাং বরদয়ন 

অনুদভাদদনয প্রবিয়া 

কযা।  

 

 

 

 

চাবদাত্র/আদফদদনয পপ্রবক্ষদত পদরাফাাংরা 

কর্তটক্ষ/ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদন াদদক্ষ পফা 

প্রদান কযা য়। 

বনজ বনজ অবপদয প্রান 

বফবাগ 

বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

যনমজত কুভায যকায 

ভাব্যফস্থাক, প্রান বফবাগ 

পপান (অবপ): ০২-৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পভইর: 

gm-

admin@petrobangla.org.b

d 

 

২৪। গ্যা কনদডনদর্ 

উৎাদন ও যফযা 

তথ্য প্রদান 

আদফদন প্রাবপ্তয য কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ 
াদা কাগদজ/প্রবতষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদনত্র/চাবদাত্র 
বফনামূদে ১৫ (দনয) 

কাম ©বদফ 
আদনায়ারুর ইরাভ 

ভাব্যফস্থাক (উৎাদন ও বফণন) 

পপানোঃ +৮৮০২৮১৮৯৯৭৯ 

ই-পভইরোঃ pb_anwar@yahoo.com 

২৫। Perspective 

Plan, Master 

Plan, Five Year 

Plan ইতুাবদয তথ্য 

প্রদান  

ইএভআযবড/ইআযবড/এবডবফ/বফশ্বব্যাাংক/জাইকা/

বফববন্ন প্রবতষ্ঠাদনয চাবদায পপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ  

নাভ: প্রদকৌ. বফশ্ববজৎ াা 

দফী: ভাব্যফস্থাক 

(বযকল্পনা পকৌর) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদভইর: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:pb_anwar@yahoo.com
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২৬। উচ্চ ম টাদয়য যকাবয 

পয উরদক্ষ 

Briefs/ Inputs/ 

Reports প্রদান 

ইএভআযবডয চাবদায পপ্রবক্ষদত াংস্থায বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্রপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ প্রদান কযা য়।  

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ  

নাভ: প্রদকৌ. বফশ্ববজৎ াা 

দফী: ভাব্যফস্থাক 

(বযকল্পনা পকৌর) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদভইর: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

২৭। আন্তজটাবতক/ 

আঞ্চবরক/উ-

আঞ্চবরক দমাবগতা 

াংস্থা মূদয জন্য 

Briefs/ Inputs/ 

Reports প্রদান 

ইএভআযবডয চাবদায পপ্রবক্ষদত াংস্থায বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্রপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ প্রদান কযা য়।  

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র 

 

বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ  

নাভ: প্রদকৌ. বফশ্ববজৎ াা 

দফী: ভাব্যফস্থাক 

(বযকল্পনা পকৌর) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদভইর: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

২৮। ভাভান্য যাষ্ট্রবতয 

ফক্তৃতায জন্য 

Input প্রদান 

ইএভআযবডয চাবদায পপ্রবক্ষদত াংস্থায বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্রপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ প্রদান কযা য়।  

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ  

নাভ: প্রদকৌ. বফশ্ববজৎ াা 

দফী: ভাব্যফস্থাক 

(বযকল্পনা পকৌর) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদভইর: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

 

 

২৯। ভাননীয় অথ টভন্ত্রীয 

ফাদজর্ ফক্তৃতায জন্য 

Input প্রদান 

ইএভআযবডয চাবদায পপ্রবক্ষদত াংস্থায বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্রপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ প্রদান কযা য়।  

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ  

নাভ: প্রদকৌ. বফশ্ববজৎ াা 

দফী: ভাব্যফস্থাক 

(বযকল্পনা পকৌর) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদভইর: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 
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৩০। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

কাম টারদয়য জন্য 

তথ্যাবদ প্রদান 

ইএভআযবডয চাবদায পপ্রবক্ষদত াংস্থায বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্রপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ প্রদান কযা য়।  

চাবদাত্র/অনুপযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ  

নাভ: প্রদকৌ. বফশ্ববজৎ াা 

দফী: ভাব্যফস্থাক 

(বযকল্পনা পকৌর) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদভইর: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

৩১। বফববন্ন তফদদবক 

াায্য াংস্থায 

চাবদাকৃত তথ্যাবদ 

প্রদান 

এবডবফ/বফশ্বব্যাাংক/জাইকা/বফববন্ন তফদদবক 

প্রবতষ্ঠাদনয চাবদায পপ্রবক্ষদত াংস্থায বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্রপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ প্রদান কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: প্রদকৌ. বফশ্ববজৎ াা 

দফী: ভাব্যফস্থাক 

(বযকল্পনা পকৌর) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদভইর: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

৩২। Preliminary 

Development 

Project 

Proposal 

(PDPP)-য তথ্যাবদ 

প্রদান  

ইএভআযবড/ইআযবড/এবডবফ/বফশ্বব্যাাংক/জাইকা/

বফববন্ন প্রবতষ্ঠাদনয চাবদায পপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা য়। 

 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্য বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ  

নাভ: প্রদকৌ. বফশ্ববজৎ াা 

দফী: ভাব্যফস্থাক 

(বযকল্পনা পকৌর) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদভইর: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

৩৩। ব্লু ইয়কানমভ 

ম্পমকমত 

কভ মমযকল্পনায (স্বল্প, 

ভধ্যভ ও দীর্ ম 

সভয়াদী) ভামক 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

ংক্রান্ত তথ্যামদ 

সপ্রযণ। 

ব্লু-ইয়কানমভ সয়রয চামদা সভাতায়ফক ব্লু-

ইয়কানমভ ম্পমকমত সয়রাফাংরা কর্তমক গৃীত 

কভ মমযকল্পনায (স্বল্প, ভধ্যভ ও দীর্ ম সভয়াদী) 

ভামক ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতয়ফদন কর্তময়েয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ সপ্রযণ কযা য়। 

 

চামদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য 

 

প্রয়তেক ভায়য 

১০ তামযয়িয 

ভয়ধ্য 

নাভ: পাযানা াওন 

দফী: ভাব্যফস্থাক (ইমি) 

সপান নম্বয: +৮৮০২-৫৫০১৩৪৭২ 

ই-সভইর: 

gm.ed@petrobangla.org.b

d 

৩৪। উৎাদন-ফন্টন চুমিয 

আওতায় মফয়দী 

সকাম্পামনমূ কর্তমক 

আমযত িাটা ও 

মযয়াট ম যফযা 

সয়রাফাংরায আওতাধীন সকাম্পামনমূয়য 

চামদা সভাতায়ফক উৎাদন-ফন্টন চুমিয 

আওতায় মফয়দী সকাম্পামনমূ কর্তমক আমযত 

িাটা ও মযয়াট ম  কর্তময়েয অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

যফযা কযা য়। 

চামদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য 

চামদাত্র 

প্রামিয ৩০/৬০ 

কাম মমদফয়য  

ভয়ধ্য 

নাভ: প্রয়কৌ. সভা. আবু াকরায়য়ন 

দফী: ভাব্যফস্থাক (মিমমি) 

সপান নম্বয: +৮৮০২-৮১৮৯৯৪৯ 

ই-সভইর: 

gm.dpd@petrobangla.org.

bd 
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৩৫। নতুন খবনজ ম্পদ 

অনুন্ধাদন 

পদব/বফদদী 

পকাম্পাবন কর্তটক 

দাবখরকৃত প্রস্তাফ 

জ্বারাবন ও খবনজ 

ম্পদ বফবাদগ 

পপ্রযণ। 

বফদদী পকাম্পাবন/এভবজএভবএর এয 

দাবখরকৃত প্রস্তাফ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ 

জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগ পপ্রযণ কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ২০ (বফ) 

কাম টবদফ 

নাভ: পভা: পজলুয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (এভইএন্ডআই) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৭৯২ 

ইদভইর: 

gm.mei@petrobangla.org.

bd 

petrobangla.mei@gmail.c

om 

৩৬। জ্বারামন ও িমনজ 

ম্পদ মফবায়গয 

অমনস্পন্ন কাম মাফরী 

ংক্রান্ত প্রমতয়ফদন 

সপ্রযণ।   

জ্বারামন ও িমনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়য়য চামদায 

সপ্রমেয়ত াংস্থায বফববন্ন বফবাগ/পকাম্পাবন দত 

তথ্য াংগ্রপূফ টক কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ 

প্রদান কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১৫ (দনয) 

কাম টবদফ 

নাভ: পভা: পজলুয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (এভইএন্ডআই) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৭৯২ 

ইদভইর: 

gm.mei@petrobangla.org.

bd 

petrobangla.mei@gmail.c

om 

৩৭। মফমবন্ন 

প্রমতষ্ঠান/মফশ্বমফদ্যার

য় ছাত্র-ছাত্রীয়দয 

ভধ্যাড়া কঠিন মরা 

িমন মযদ মন/ 

গয়ফলণা/ মথম/ 

ইন্টাণ মী।   

মফমবন্ন প্রমতষ্ঠান/মফশ্বমফদ্যারয় এয অনুদযাদধয 

পপ্রবক্ষদত িমন 

মযদ মন/গয়ফলণা/মথম/ইন্টাণ মী াংিান্ত 

মফলয়য় প্রামনক অনুয়ভাদন গ্রণ ও য়মামগতা 

প্রদান কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: পভা: পজলুয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (এভইএন্ডআই) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৭৯২ 

ইদভইর: 

gm.mei@petrobangla.org.

bd 

petrobangla.mei@gmail.c

om 

৩৮। ফাাংরাদদ 

বযাংখ্যান ব্যুদযা 

এয চাবদাকৃত 

তথ্যাবদ প্রদান। 

ফাাংরাদদ বযাংখ্যান ব্যুদযা এয চামদায 

সপ্রমেয়ত এভবজএভবএর দত তথ্য াংগ্রপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ প্রদান কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: পভা: পজলুয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (এভইএন্ডআই) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৭৯২ 

ইদভইর: 

gm.mei@petrobangla.org.

bd 

petrobangla.mei@gmail.c

om 

৩৯। পদরাফাাংরায 

আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূদয 

ফাদজর্ প্রণয়ন 

পদরাফাাংরায আওতাধীন ১৩টি পকাম্পাবনয 

ফাৎবযক ফাদজর্ যীক্ষা-বনযীক্ষা কযণ ও 

ফাদজর্ ম টাদরাচনা বা আদয়াজন কযতোঃ 

ফাদজর্ চূড়ান্ত কযণ। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ৪৫ (পঁয়তাবি) 

কাম টবদফ 

নাভ: পারুক আদভদ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (অথ ট) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৯৫৯ 

ইদভইর: 

gm_finance@petrobangla.org.bd 

mailto:petrobangla.mei@gmail.com
mailto:petrobangla.mei@gmail.com
mailto:petrobangla.mei@gmail.com
mailto:petrobangla.mei@gmail.com
mailto:petrobangla.mei@gmail.com
mailto:petrobangla.mei@gmail.com
mailto:petrobangla.mei@gmail.com
mailto:petrobangla.mei@gmail.com
mailto:gm_finance@petrobangla.org.bd
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৪০। বজওবফ উন্নয়ন 

প্রকদল্পয অনুকূদর অথ ট 

ছাড় কযণ। 

পদরাফাাংরায আওতাধীন পকাম্পাবনমূদয 

চাবদায পপ্রবক্ষদত যকায দত উন্নয়ন প্রকদল্পয 

অনুকূদর ঋণ/ভঞ্জুযী াংিান্ত যকাবয আদদ 

প্রাবপ্তয য াংস্থায বযচারক (অথ ট) কর্তটক 

স্বাক্ষবযত প্রাবনক ভন্ত্রণারদয়য প্রবতস্বাক্ষবযত 

বফর বচপ একাউন্ট এন্ড বপন্যান্স অবপাদযয 

কাম টারদয় দাবখর কদয অথ ট ছাড় কযণ। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র পচদকয 

ভাধ্যদভ/অথবযটি 

ইসুুয ভাধ্যদভ 

অথ ট ভন্ত্রণারয় 

এফাং জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

বফবাগ কর্তটক 

বজও জাযীয 

য ৩০ (বত্র) 

কাম টবদফ 

নাভ: পারুক আদভদ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (অথ ট) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৯৫৯ 

ইদভইর: 

gm_finance@petrobangla.org.bd 

৪১। সয়রাফাংরায 

ওয়য়ফাইয়ট ংস্থায 

আওতাধীন 

সকাম্পামনমূয়য 

কভ মচাযী ম মায়য়য 

ফম:ফাংরায়দ ছুটি, 

মনয়য়াগ মফজ্ঞমি এফং 

দযত্র মফজ্ঞমি প্রকা 

কযণ। 

প্রাি ংমিষ্ট িকুয়ভন্ট মমিএপ/ সজমমজ 

পযম্যায়ট প্রস্তুতপূফ মক সয়রাফাংরায ওয়য়ফাইয়ট 

প্রকাকযণ। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ০৩ (বতন) 

কাম টবদফ 

নাভ: পভাোঃ ানাত-ই-যাব্বী, 

দফী: উ-ব্যফস্থাক (আইটি) 

সপান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদভইর: 

it@petrobangla.org.bd 

৪২। সয়রাফাংরা ও 

সকাম্পানীমূ কর্তমক 

ফাস্তফাময়ত 

এমিমভুি 

প্রকল্পমূয়য ভামক 

এফং ত্রত্রভামক 

অগ্রগমতয তথ্য 

প্রদান।  

ইএভআযবড/ওবজএনআয/ইআযবড/আইএভইবড/এ

নইব-একদনক/ পপ্রাগ্রাবভাং বডববদনয চাবদায 

পপ্রবক্ষদত বফববন্ন বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য 

াংগ্র ও প্রস্তুতপূফ টক কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৩। বজবডএপর্ভক্ত 

প্রকল্পমূদয প্রকল্প 

প্রস্তাফ ফাছাই এফাং 

অগ্রাবধকায তাবরকায় 

অন্তর্ভ টবক্তয তথ্য 

প্রদান।   

ইএভআযবড এফাং বফইআযব এয চাবদায 

পপ্রবক্ষদত বফববন্ন বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য 

াংগ্র ও প্রস্তুতপূফ টক কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা য়।  

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৪। সয়রাফাংরায় 

অনুমষ্ঠত এমিমভুি 

প্রকল্পমূয়য প্রয়জক্ট 

ইভমিয়ভয়ন্টন 

কমভটি’য তথ্যামদ 

প্রদান।  

 

ইএভআযবড/ওবজএনআয/ইআযবড/আইএভইবড/

এনইব-একদনক/বজইবড/পপ্রাগ্রাবভাং বডববপনয 

চাবদায পপ্রবক্ষদত বফববন্ন বফবাগ/পকাম্পাবন দত 

তথ্য াংগ্র ও প্রস্তুতপূফ টক কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

mailto:gm_finance@petrobangla.org.bd
tel:+8801833181194
mailto:it@petrobangla.org.bd
mailto:pbgmppm@gmail.com
mailto:pbgmppm@gmail.com
mailto:pbgmppm@gmail.com
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৪৫। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রবতশ্রুবত/ বনদদ টনা 

াংিান্ত ারনাগাদ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমতয 

তথ্য প্রদান। 

ইএভআযবড/ ইআযবড/োবনাং কবভন/ পপ্রাগ্রাবভাং 

বডববদনয চাবদায পপ্রবক্ষদত বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্র ও প্রস্তুতপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৬। ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন 

প্রকল্পমূয়য এমিম 

এফং আযএমিমম 

ংক্রান্ত তথ্য প্রদান।  

ইএভআযবড/োবনাং কবভন/ ইআযবড/পপ্রাগ্রাবভাং 

বডববদনয  চাবদায পপ্রবক্ষদত বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্র ও প্রস্তুতপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৭। এমিম এফং 

আযএমিমম 

প্রণয়য়নয রয়েে 

ত্রফয়দমক াায্যপুষ্ট 

প্রকল্পমূয়য প্রকল্প 

াায্য ফযায়েয তথ্য 

প্রদান। 

ইএভআযবড/ইআযবড এয চাবদায পপ্রবক্ষদত 

বফববন্ন বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্র ও 

প্রস্তুতপূফ টক কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুপযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৮। এমিম এফং 

আযএমিমমভুি 

প্রকল্পমূয়য ফযাে 

উয়মাজন ও পুনোঃ 

ফযায়েয তথ্য প্রদান। 

ইএভআযবড/োবনাং কবভন/পপ্রাগ্রাবভাং 

বডববদনয চাবদায পপ্রবক্ষদত বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্র ও প্রস্তুতপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৯। অনুদভাবদত নতুন 

প্রকল্প এবডবসত 

অন্তর্ভ টবক্ত এফাং 

অনুদভাবদত নতুন 

প্রকল্প আযএবডবসত 

অন্তর্ভ টবক্ত   ও 

ফযাদিয তথ্য প্রদান। 

ইএভআযবড/োবনাং কবভন/ ইআযবড/পপ্রাগ্রাবভাং 

বডববদনয চাবদায পপ্রবক্ষদত বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্র ও প্রস্তুতপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা 

য়।  

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৫০। এবডবর্ভক্ত 

প্রকল্পমূদয ফাবল টক 

িয় বযকল্পনায তথ্য 

প্রদান। 

ইএভআযবড’য চাবদায পপ্রবক্ষদত বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্র ও প্রস্তুতপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 
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mailto:pbgmppm@gmail.com
mailto:pbgmppm@gmail.com
mailto:pbgmppm@gmail.com
mailto:pbgmppm@gmail.com
mailto:pbgmppm@gmail.com


a4-1-2019 

৫১। উন্নয়ন প্রকদল্পয ণ্য-

কাম ©, পফা াংগ্র 

কাম ©িভ ফাস্তফায়ন 

অগ্রগবতয তথ্যাবদ 

প্রদান। 

ইএভআযবড’য চাবদায পপ্রবক্ষদত বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্র ও প্রস্তুতপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৫২। উন্নয়ন প্রকল্প এফাং 

াংদাবধত প্রকল্প 

প্রস্তাদফ যকাদযয 

অনুদভাদন প্রাবপ্তয 

জন্ম তথ্য প্রদান। 

ইএভআযবড/োবনাং কবভদনয চাবদায পপ্রবক্ষদত 

বফববন্ন বফবাগ/ পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্র ও 

প্রস্তুতপূফ টক কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৫৩। প্রকল্পমূদয পভয়াদ 

বৃবদ্ধয প্রস্তাদফ 

যকাদযয অনুদভাদন 

প্রাবপ্তয জন্য তথ্য 

প্রদান। 

ইএভআযবড’য চাবদায পপ্রবক্ষদত বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্ম াংগ্র ও 

প্রস্তুতপূফ টক কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৫৪। প্রকল্পমূদয 

আন্তঅঙ্গ ব্যয় ভন্বয় 

প্রস্তাদফ যকাদযয 

অনুদভাদন প্রাবপ্তয 

জন্য তথ্য প্রদান। 

ইএভআযবড’য চাবদায পপ্রবক্ষদত বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্র ও প্রস্তুতপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

চাবদাত্য/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৫৫। প্রকল্পমূদয বফদল 

াংদাধন প্রস্তাদফ 

যকাদযয অনুদভাদন 

প্রাবপ্তয জন্য তথ্য 

প্রদান। 

ইএভআযবড’য চাবদায পপ্রবক্ষদত বফববন্ন 

বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্র ও প্রস্তুতপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড 

ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৫৬। গ্যা ঞ্চারন ও 

গ্যা বফতযণ 

াইরাইন বনভ টাণ 

কাদজয অববন্ন মূে 

তাবরকা প্রণয়ন। 

গ্যা ঞ্চারন ও গ্যা বফতযণ াইরাইন 

বনভ টাণ কাদজয সুবফধাদথ ট পদরাফাাংরায 

আওতাধীন পকাম্পাবনমূদয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত ভদয় ভদয়  অববন্ন মূে তাবরকা 

ারনাগাদ/াংদাধদনয উদদ্যাগ গ্রণ কযা য়। 

অতোঃয প্রস্তাবফত াংদাধনকৃত অববন্ন মূে 

তাবরকা পদরাফাাংরা পফাদড টয অনুদভাদন 

গ্রণপূফ টক াংবিষ্ট পকাম্পাবন প্রাদন্ত পপ্রযণ। 

 

 

 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র 

 

বফনামূদে ০৬ ভা দত 

০১ ফছয 

নাভ: প্রদকৌ. াবফফ উবিন আাম্মদ 

দবফ: ভাব্যফস্থাক  (ইবিবনয়াবযাং) 

পপান: ৫৫০১৪১০৮ 

ই-পভইর: 

engineeringpb 

20@gmail.com 
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৫৭। ইববব বভর্াদযয 

পর্ম্পাবযাং পযাধকদল্প 

বযফীক্ষণ কাম টিভ 

াংিান্ত প্রবতদফদন 

পপ্রযণ। 

 জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগয চাবদা 

অনুমায়ী পদরাফাাংরায অধীন বফতযণ 

পকাম্পাবনমূ দত তথ্য াংগ্রপূফ টক বনধ টাবযত 

ছদক জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগ পপ্রযণ 

কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র 

 

বফনামূদে প্রবত ভাদয ১৫ 

তাবযদখয ভদধ্য 

নাভ: প্রদকৌ. াবফফ উবিন আাম্মদ 

দবফ: ভাব্যফস্থাক  (ইবিবনয়াবযাং) 

পপান: ৫৫০১৪১০৮ 

ই-পভইর: 

engineeringpb 

20@gmail.com 

 

৫৮। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রবতশ্রুবত/বনদদ টনা 

াংিান্ত ারনাগাদ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত 

প্রবতদফদন। 

জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগয চাবদা 

অনুমায়ী পদরাফাাংরায াংবিষ্ট বফবাগ এফাং 

াংবিষ্ট পকাম্পাবনমূ দত তথ্য াংগ্রপূফ টক 

বনধ টাবযত ছদক জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগ 

পপ্রযণ কযা য়। 

 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র 

 

বফনামূদে প্রবতভাদয ৫ 

তাবযদখয ভদধ্য 

নাভ: প্রদকৌ. াবফফ উবিন আাম্মদ 

দবফ: ভাব্যফস্থাক  (ইবিবনয়াবযাং) 

পপান: ৫৫০১৪১০৮ 

ই-পভইর: 

engineeringpb 

20@gmail.com 

 

৫৯। ১.৩ ও ১.৪ পেণীয 

ঠিকাদাযী 

তাবরকার্ভবক্ত 

তপবর াংদাধন 

পদরাফাাংরায অধীন াংবিষ্ট গ্যা ঞ্চারন ও 

বফতযণ পকাম্পাবনমূদয চাবদায বযদপ্রবক্ষদত 

ভদয় ভদয় তাবরকার্ভবক্ত তপবর াংদাধন 

কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ০৬ ভা নাভ: প্রদকৌ. াবফফ উবিন আাম্মদ 

দবফ: ভাব্যফস্থাক  (ইবিবনয়াবযাং) 

পপান: ৫৫০১৪১০৮ 

ই-পভইর: 

engineeringpb 

20@gmail.com 

 

৬০। াদাটি টাং দ্য গুড 

গবন্যটান্স াংিান্ত 

ভাবক প্রবতদফদন 

পপ্রযণ। 

াংস্থায আওতাধীন পকাম্পাবনমূ দত তথ্য 

াংগ্র কদয প্রবতদফদন প্রণয়নপূফ টক ভন্ত্রণারদয় 

পপ্রযণ কযা য়। 

াংস্থায আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূ দত প্রাপ্ত 

অববদমাগ গ্রণ ও বনষ্পবত 

াংিান্ত প্রবতপফদন 

বফনামূূ্দে প্রদতুক ভাদয 

০৩(বতন) 

তাবযদখয ভদধ্য 

নাভ: পভাোঃ জাদবদ ইফদন াদদ 

দবফ: উ-ভাব্যফস্থাক (বএভএ) 

পপান: ০২-৫৫০১৪১১২ 

ই-পভইর: 

cma.petrobangla@gmail.com 

৬১। ভন্ত্রণারদয়য ভাবক 

ভন্বয় বায় গৃীত 

বদ্ধান্তমূদয  

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত 

প্রবতদফদন পপ্রযণ। 

াংস্থায বফববন্ন বফবাগ এফাং আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূ দত তথ্য াংগ্র কদয প্রবতদফদন 

প্রণয়নপূফ টক ভন্ত্রণারদয় পপ্রযণ কযা য়। 

ভন্বয় বায় গৃীত 

বদ্ধান্তমূদয াদথ াংবিষ্ট 

াংস্থায বফববন্ন বফবাগ এফাং 

আওতাধীন পকাম্পাবনমূ দত 

প্রাপ্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগবত 

প্রবতদফদন। 

 

 

 

 

বফনামূদে ভন্ত্রণারয় কর্তটক 

বনধ টাবযত 

ভদয়য ভদধ্য। 

নাভ: পভাোঃ জাদবদ ইফদন াদদ 

দবফ: উ-ভাব্যফস্থাক (বএভএ) 

পপান: ০২-৫৫০১৪১১২ 

ই-পভইর: 

cma.petrobangla@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

mailto:20@gmail.com
mailto:20@gmail.com
mailto:20@gmail.com
mailto:cma.petrobangla@gmail.com
mailto:cma.petrobangla@gmail.com


a4-1-2019 

৬২। কয়রা উৎাদন, 

ভজুদ ও যফযা 

তথ্য ংক্রান্ত 

আয়ফদন প্রামিয য কর্তময়েয অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

ত্রজাযীয ভাধ্যয়ভ মামচত তথ্য মরমিতবায়ফ 

প্রদান 

ংমিষ্ট মফলয় উয়েিপূফ মক 

মামচত তয়থ্যয 

ফণ মনা/তমরকায়ভত 

প্রামতষ্ঠামনক সরটাযয়ি প্যায়ি 

সয়রাফাংরায সচয়াযম্যান 

ফযাফয মরমিত আয়ফদনত্র 

দামির কযয়ত য়ফ 

মফনামূয়ল্য আয়ফদন প্রামিয 

য ৩ (মতন) 

কাম মমদফ 

নাভ: মি.এভ. সজাফায়য়দ সায়ন 

দমফ: ভাব্যফস্থাক, ভাইন অায়যন 

মফবাগ 

সয়রাফাংরা, সয়রায়ন্টায (৫ভ তরা), ঢাকা। 

সপান: ০২-৮১৮৯৯৮৫, সভাফাইর: ০১৭৯১-

৮২১৬০০ 

ই-সভইর: 

pbmineoperation@gmail.c

om 

৬৩। কয়রা সেত্র উন্নয়য়নয 

মফলয়য় আগ্রী 

সদী/মফয়দী 

সকাম্পামন কর্তমক 

দামিরকৃত প্রস্তাফ 

প্রমক্রয়াকযণ  

আয়ফদন প্রামিয য কর্তময়েয অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

ত্রজাযীয ভাধ্যয়ভ ংমিষ্ট প্রস্তাফনায মফলয়য় 

ংস্থায মদ্ধান্ত মরমিতবায়ফ অফমতকযণ  

ংমিষ্ট প্রস্তাফনায মফস্তামযত 

কামযগময এফং আমথ মক 

ংমিষ্টতা উয়েিপূফ মক 

প্রামতষ্ঠামনক সরটাযয়ি প্যায়ি 

সয়রাফাংরায সচয়াযম্যান 

ফযাফয মরমিত আয়ফদনত্র 

দামির কযয়ত য়ফ 

মফনামূয়ল্য আয়ফদন প্রামিয 

য ৭ (াত) 

কাম মমদফ 

নাভ: মি.এভ. সজাফায়য়দ সায়ন 

দমফ: ভাব্যফস্থাক, ভাইন অায়যন 

মফবাগ 

সয়রাফাংরা, সয়রায়ন্টায (৫ভ তরা), ঢাকা। 

সপান: ০২-৮১৮৯৯৮৫, সভাফাইর: ০১৭৯১-

৮২১৬০০ 

ই-সভইর: 

pbmineoperation@gmail.c

om 

৬৪। কয়রানীমত, 

কয়রায়েত্র উন্নয়ন 

মযকল্পনা এফং 

চরভান ভাইমনং 

কাম মক্রভ ম্পয়কম 

ংদ ও ংদীয় 

কমভটিয প্রয়নািয 

সপ্রযণ  

ংমিষ্ট প্রয়নয মফলয়য় সুমনমদ মষ্ট উিয (কমতয় 

ম্পূযক প্রয়নয উিয) ত্রজাযীয ভাধ্যয়ভ 

মরমিতবায়ফ অফমতকযণ 

সুমনমদ মষ্ট প্রন মামচত তয়থ্যয 

মফলয়য় প্রামতষ্ঠামনক সরটাযয়ি 

প্যায়ি সয়রাফাংরায সচয়াযম্যান 

ফযাফয মরমিত ত্র সপ্রযণ 

কযয়ত য়ফ 

মফনামূয়ল্য আয়ফদন প্রামিয 

য ২ (দুই) 

কাম মমদফ 

নাভ: মি.এভ. সজাফায়য়দ সায়ন 

দমফ: ভাব্যফস্থাক, ভাইন অায়যন 

মফবাগ 

সয়রাফাংরা, সয়রায়ন্টায (৫ভ তরা), ঢাকা। 

সপান: ০২-৮১৮৯৯৮৫, সভাফাইর: ০১৭৯১-

৮২১৬০০ 

ই-সভইর: 

pbmineoperation@gmail.c

om 

৬৫। মফমবন্ন মো 

প্রমতষ্ঠায়নয 

াঠ্যসূচীয়ত অন্তভু মি 

ভাইমনং ম্পমকমত 

মো 

পয/ইন্টান মময়য 

অনুভমত প্রদান  

আয়ফদন প্রামিয য কর্তময়েয অনুয়ভাদন 

ায়য়ে ত্রজাযীয ভাধ্যয়ভ মরমিত অনুভমত 

প্রদান 

ংমিষ্ট প্রমতষ্ঠান/মফবাগীয় প্রধান 

কর্তমক স্বােমযত প্রামতষ্ঠামনক 

সরটাযয়ি প্যায়ি সয়রাফাংরায 

সচয়াযম্যান ফযাফয মরমিত 

আয়ফদনত্র দামির কযয়ত য়ফ 

মফনামূয়ল্য আয়ফদন প্রামিয 

য ২ (দুই) 

কাম মমদফ 

নাভ: মি.এভ. সজাফায়য়দ সায়ন 

দমফ: ভাব্যফস্থাক, ভাইন অায়যন 

মফবাগ 

সয়রাফাংরা, সয়রায়ন্টায (৫ভ তরা), ঢাকা। 

সপান: ০২-৮১৮৯৯৮৫, সভাফাইর: ০১৭৯১-

৮২১৬০০ 

ই-সভইর: 

pbmineoperation@gmail.c

om 
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৬৬। সদীয়/স্থানীয় মফমবন্ন 

প্রমেণ প্রমতষ্ঠায়ন 

ংস্থায 

কভ মকতমা/কভ মচাযীয়দয  

প্রমেয়ণয জন্য 

সপ্রযণ 

সদীয়/স্থানীয় মফমবন্ন প্রমেণ প্রমতষ্ঠায়নয 

চামদায মযয়প্রমেয়ত কর্তময়েয অনুয়ভাদন 

সভাতায়ফক  ংস্থায কভ মকতমা/কভ মচাযীয়দয 

প্রমেয়ণ অংগ্রয়ণয রয়েে ভয়নানয়ন প্রদান 

কযা য়য় থায়ক।  

চামদাত্র/ 

অনুয়যাধত্র 

মফনামূয়ল্য ৩০ (মত্র)  

কাম মমদফয়য 

ভয়ধ্য। 

নাভ: যনমজত কুভায যকায 

দমফ: ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

সপান:+৮৮০২-৮১৮৯৯৩৯ 

ইয়ভইর: gmadmin@ 

petrobangla.org.bd 

৬৭। সদীয়/স্থানীয় মফমবন্ন 

প্রমেণ প্রমতষ্ঠায়ন 

সয়রাফাংরায 

আওতাধীন 

সকাম্পানীমূয়য 

কভ মকতমা/কভ মচাযীয়দয 

প্রমেয়ণয জন্য 

সপ্রযণ। 

সয়রাফাংরায আওতাধীন সকাম্পানীমূ য়ত 

প্রাি প্রস্তাফ/অনুয়যায়ধয মযপ্রমেয়ত কর্তময়েয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ সকাম্পানীয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীয়দয সদীয়/স্থানীয় মফমবন্ন 

প্রমেণ প্রমতষ্ঠায়ন প্রযণ কযা য়য় থায়ক। 

চামদাত্র/ 

অনুয়যাধত্র 

মফনামূয়ল্য ৪৫ (পঁয়তামে) 

কাম মমদফয়য 

ভয়ধ্য। 

নাভ: যনমজত কুভায যকায 

দমফ: ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

সপান:+৮৮০২-৮১৮৯৯৩৯ 

ইয়ভইর:gmadmin@ 

petrobangla.org.bd 

৬৮। সয়রাফাংরায 

আওতাধীন 

সকাম্পানীমূয়য 

কভ মকতমায়দয 

ত্রফয়দমক প্রমেয়ণয 

জন্য সপ্রযণ। 

সকাম্পানীমূ য়ত প্রমেণ আয়য়াজনকাযী 

প্রমতষ্ঠায়নয ব্রুময়য প্রস্তাফ ংস্থায় সপ্রযণ কযা 

য়র তা এতদমফলয়য় ত্রফয়দমক প্রমেণ ংক্রান্ত 

স্থায়ী কমভটিয়ত উস্থান কযা য়। অতোঃয 

উি কমভটিয সুাময এফং  কর্তময়েয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভমজ.ও জাযীয রয়েে জ্বারামন ও 

িমনজ ম্পদ মফবায়গ ত্র সপ্রযণ কযা য়।   

প্রমেণাথীয জীফনবৃিান্ত, 

আয়য়াজনকাযী প্রমতষ্ঠায়নয 

ব্রুময়য অন্যান্য প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র। 
 

মফনামূয়ল্য ৪৫ (পঁয়তামে) 

কাম মমদফয়য 

ভয়ধ্য। 

নাভ: যনমজত কুভায যকায 

দমফ: ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

সপান:+৮৮০২-৮১৮৯৯৩৯ 

ইয়ভইর: gmadmin@ 

petrobangla.org.bd 

৬৯। জ্বারাবন ও খবনজ 

ম্পদ বফবাদগয 

চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত ভাভরা 

াংিান্ত তথ্য প্রদান। 

জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয অনুদভাদন পভাতাদফক 

বফববন্ন ভাভরা াংিান্ত তথ্য তত্রভাবক বববতদত 

ভন্ত্রণারদয় পপ্রযণ কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে বতন ভা অন্তয  

ভাদয ৫ 

তাবযদখয ভদধ্য 

নাভ: রুভানা পপযদদৌ 

দবফ: ব্যফস্থাক (আইন) 

পপান: ০২-৮১৮০১১২ 

ই-পভইর: 

law.petrobangla@gmail.com 

৭০। জাতীয় জ্বারাবন 

বনযাতা বদফ 

উরদক্ষু বত্রকায় 

পিাড়ত্র প্রকা এফাং 

বরপদরর্ বফতযণ। 

জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগয বনদদ টনা ও 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন পভাতাদফক জাতীয় জ্বারাবন 

বনযাতা বদফ উরদক্ষু প্রাপ্ত ফাণী ও াংবিষ্ট 

তথ্যাবদ বত্রকায় প্রকাদয জন্য বপ্র-বপ্রবন্টাং 

বডজাইন প্রস্তুত ও বত্রকায় প্রকাদয ব্যফস্থা 

গ্রণ। এছাড়া, কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ 

পদরাফাাংরা এফাং এয আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূদয তথ্য ম্ববরত বরপদরর্ 

প্রস্তুতকযণ ও বফতযদণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে প্রবত ফছয ০৮ 

(আর্) আগদস্ট্য 

ভদধ্য 

নাভ: তাবযর্কর ইরাভ খান 

দবফ: উ-ভাব্যফস্থাক (জনাংদমাগ) 

পপান: ০২-৫৫০১৪১১১ 

ই-পভইর: 

petrobanglapr@gmail.com 

prd@petrobangla.org.bd 
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৭১। সয়রাফাংরা  এফং 

এয আওতাধীন 

সকাম্পামনমূয়য 

ামফ মক ভামক 

কভ মকায়েয মফফযণ  

ভমন্ত্রমযলদ মফবায়গ 

সপ্রযণ।  

চামদা অনুমায়ী সয়রাফাংরায মফমবন্ন মফবাগ 

এফং আওতাধীন সকাম্পামনমূ য়ত তথ্য 

ংগ্রপূফ মক কর্তময়েয অনুয়ভাদনক্রয়ভ জ্বারামন 

ও িমনজ ম্পদ মফবায়গ সপ্রযণ। 

চমদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য ০৫ (াঁচ) 

কাম মমদফ 

নাভ: পাযানা াযবীন 

দবফ: উ-ভাব্যফস্থাক 

এভআইএ মিাট ময়ভন্ট 

পপান: ০২-৫৫০১৪১১৩ 

ই-পভইর: 

mis@petrobangla.org.bd 

৭২। ভমন্ত্রমযলদ মফবায়গ 

সপ্রযয়ণয মনমভি 

ফামল মক প্রমতয়ফদন 

সপ্রযণ। 

চামদা অনুমায়ী  সয়রাফাংরা ও এয আওতাধীন 

সকাম্পামনমূ য়ত তথ্যামদ ংগ্রপূফ মক  

কর্তময়েয অনুয়ভাদনক্রয়ভ সপ্রযণ কযা য়য় 

থায়ক। 

চমদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য জ্বারামন ও 

িমনজ ম্পদ 

মফবায়গয 

চামদাভত 

ভয়/ 

াধাযণত 

১০(দ) 

কাম মমদফ 

নাভ: পাযানা াযবীন 

দবফ: উ-ভাব্যফস্থাক 

এভআইএ মিাট ময়ভন্ট 

পপান: ০২-৫৫০১৪১১৩ 

ই-পভইর: 

mis@petrobangla.org.bd 

৭৩। জ্বারামন ও িমনজ 

ম্পদ মফবাগ কর্তমক 

পুমস্তকা প্রকায়য 

রয়েে তথ্য/উাি 

যফযা। 

জ্বারামন ওিমনজ ম্পদ মফবায়গয চামদায 

সপ্রমেয়ত কর্তময়েয অনুয়ভাদন সভাতায়ফক 

তথ্যামদ সপ্রযণ কযা য়য় থায়ক। 

চমদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য জ্বারামন ও 

িমনজ ম্পদ 

মফবায়গয 

চামদাভত 

ভয়/ 

াধাযণত 

১৫(য়নয) 

কাম মমদফ 

নাভ: পাযানা াযবীন 

দবফ: উ-ভাব্যফস্থাক 

এভআইএ মিাট ময়ভন্ট 

পপান: ০২-৫৫০১৪১১৩ 

ই-পভইর: 

mis@petrobangla.org.bd 
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২.৩ অবেন্তযীণ সফা: 

 

ক্রমভক 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত 

প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রামিস্থান 

সফামূল্য এফং 

মযয়াধ দ্ধমত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দফী, সপান ও ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। পদরাফাাংরায 

কভ টকতটা ও 

কভ টচাযীদদযদক 

অবপদ মাতায়াদতয 

জন্য গাবড় সুবফধা 

প্রদান 

আদফদনদত্রয পপ্রবক্ষদত  কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ গাবড় সুবফধা প্রদান 

আদফদনত্র (নাভ, দফী, 

ফাস্থাদনয ঠিকানা ও আইবড 

নম্বয উদিখপূফ টক) 

বফবধ অনুমায়ী 

বাড়া কতটন 

১৫  (দনয) 

কাম টবদফ 

নাভ: জনাফ পভাোঃ আবতর্কয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (পফা) 

পপান নম্বয: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পভইর: 

gmservice@petrobangla.org.

bd 

২। দাপ্তবযক/ব্যবক্তগত 

প্রদয়াজদন 

অবধমাচদনয 

পপ্রবক্ষদত গাড়ী 

যফযা 

বযফন অবধমাচদনয পপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ গাড়ী যফযা 

বযফন অবধমাচন (প্রদয়াজনীয় 

তথ্য) 

বফবধ অনুমায়ী 

বাড়া কতটন 

০২ (দ্যই) 

কাম টবদফ 

নাভ: জনাফ পভাোঃ আবতর্কয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (পফা) 

পপান নম্বয: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পভইর: 

gmservice@petrobangla.org.

bd 

 

৩। ববটিবব ফুদর্জ 

াংিান্ত তথ্য প্রদান 

আদফদদনয পপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনিদভ এ াংিান্ত তথ্য উাত প্রদান 

 

ববটিবব ফুদর্দজয জন্য াদা 

কাগদজ আদফদন 

বফনামূদে ০৩ (বতন) 

কাম টবদফ 

নাভ: জনাফ পভাোঃ আবতর্কয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (পফা) 

পপান নম্বয: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পভইর: 

gmservice@petrobangla.org.

bd 

৪। 
পদরাদন্টায বফন 

এফাং ফনানী 

আফাবক প্রকদল্পয 

যক্ষণাদফক্ষণ াংিান্ত 

পফা প্রদান 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন ও ফাদজর্ ফযাি 

াদদক্ষ প্রদয়াজনীয় ভারাভার িয়পূফ টক 

পফা প্রদান 

 

চাবদা অনুমায়ী াদা কাগদজ 

আদফদন/ 

াংস্থায ওদয়ফাইদর্ 

পদওয়া/যক্ষণাদফক্ষণ াখায় 

থাকা বনধ টাবযত পযদভদর্ 

আদফদনত্র 

বফনামূদে ০৭ (াত) 

কাম টবদফ 

নাভ: জনাফ পভাোঃ আবতর্কয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (পফা) 

পপান নম্বয: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পভইর: 

gmservice@petrobangla.org.
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৫। সয়রাফাংরায় মফমবন্ন 

বা অনুষ্ঠায়নয 

রয়েে অমিটমযয়াভ, 

সফাি ম রুভ, 

কনপায়যন্স রুভ, 

কমভটি রুভ প্রস্তুত 

কযা এফং প্রয়য়াজয়ন 

আপ্যায়য়নয 

ব্যফস্থা 

আনুলমিক কাম মক্রভ 

গ্রণ। 

 

ভন্ত্রণারয়/পকাম্পাবন/াংস্থায বফবাগ ও 

বডার্ টপভদন্টয চাবদায পপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ সয়রাফাংরায় মফমবন্ন বা 

অনুষ্ঠায়নয রয়েে অমিটমযয়াভ, সফাি ম রুভ, 

কনপায়যন্স রুভ, কমভটি রুভ প্রস্তুত কযা এফং 

প্রয়য়াজয়ন আপ্যায়য়নয ব্যফস্থা আনুলমিক 

কাম মক্রভ গ্রণ। 

ভন্ত্রণারয়/পকাম্পাবন/াংস্থায 

বফবাগ ও বডার্ টপভন্ট দত প্রাপ্ত 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র। 

চাবদাত্র 

অনুমায়ী 

কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন 

পভাতাদফক 

৩ (বতন) 

কাম টবদফ 

নাভ: জনাফ পভাোঃ আবতর্কয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (পফা) 

পপান নম্বয: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পভইর: 

gmservice@petrobangla.org.

bd 

৬। পদরাদন্টায বফদন 

াংস্থায বফববন্ন 

বফবাগ ও 

বডার্ টপভন্ট/আওতা

ধীন 

পকাম্পাবনমূদয 

বরয়াদজোঁ অবপদয 

জন্য জায়গা ফযাি 

প্রদান এফাং ফনানীস্থ 

াউবজাং কভদেদে 

অফবস্থত ফ্ল্ুার্মূ 

াংস্থায কভ টকতটা ও 

কভ টচাযীদদয ভদধ্য 

ফযাি প্রদান। 

 

আদফদনত্র/চাবদায পপ্রবক্ষদত পদরাফাাংরায 

স্ট্ুাবন্ডাং কবভটিয সুাবয ও  কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ ফযাি প্রদান কযা য়। 

 

াংস্থায বফববন্ন বফবাগ ও 

বডার্ টপভন্ট/আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূদয বরয়াদজোঁ 

অবপ/ াংস্থায কভ টকতটা ও 

কভ টচাযীদদয বনকর্ দত দত 

প্রাপ্ত চাবদাত্র/আদফদনত্র। 

াংস্থায বফববন্ন 

বফবাগ/ 

বডার্ টপভন্ট-এয 

জন্য বফনামূদে। 

াংস্থায 

আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূদয 

বরয়াদজোঁ 

অবপদয জন্য 

কবভটিয বায 

বদ্ধান্ত 

পভাতাদফক বাড়া 

এফাং ফনানীস্থ 

ফ্ল্ুার্ বাড়া 

যকাবয বফবধ 

অনুমায়ী। 

৩০(বত্র) 

কাম টবদফ  

নাভ: জনাফ পভাোঃ আবতর্কয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (পফা) 

পপান নম্বয: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পভইর: 

gmservice@petrobangla.org.

bd 

৭। াংস্থায বফববন্ন 

বফবাগ/াখায় 

ব্যফাদযয জন্য 

চাবদা অনুমায়ী 

মুদ্রণ ও ভদনাযী 

াভগ্রী যফযা 

চাবদায পপ্রবক্ষদত  

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ ভারাভার 

যফযা 

াংবিষ্ট পফা গ্রণ াংিান্ত 

কাগজত্র/চাবদাত্র 

প্রাবপ্ত স্থান: 

বান্ডায াখা 

 

বফনামূদে ০১ (এক) 

কাম টবদফ  

নাভ: জনাফ পভাোঃ আবতর্কয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (পফা) 

পপান নম্বয: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পভইর: 

gmservice@petrobangla.org.

bd 
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৮। াংস্থায 

কভ টকতটাগণদক 

যকাযী বনয়দভ 

প্রাপ্যতা অনুমায়ী 

অবপদ এফাং 

ফাগৃদ পর্বরদপান 

সুবফধা প্রদান 

প্রাপ্যতা অনুমায়ী কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ াংদমাগ প্রদান কযা য়। 

আদফদনত্র/চাবদাত্র বফনামূদে ৪০ (চবি) 

কাম টবদফ 

নাভ: জনাফ পভাোঃ আবতর্কয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (পফা) 

পপান নম্বয: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পভইর: 

gmservice@petrobangla.org.

bd 

৯। পদরাফাাংরায জন্য 

ফাবল টক িয় 

বযকল্পনা (এবব) 

প্রণয়ন এফাং তা 

াংস্থায ওদয়ফাইদর্ 

প্রকা 

জাতীয় শুদ্ধাচায পকৌর এফাং ফাবল টক 

কভ টম্পাদন চুবক্তয বনদদ টনা অনুযদণ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনিদভ াংস্থায জন্য 

“ফাবল টক িয় বযকল্পনা (এবব) প্রণয়ন” 

এফাং তা াংস্থায ওদয়ফাইদর্ প্রকা কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে প্রাক্করদনয 

পপ্রবক্ষদত 

কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদদনয 

য ৬০ (লার্) 

কাম টবদফ 

নাভ: যনমজত কুভায যকায 

দফী: ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

পপান: +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পভইর: 

gmadmin@petrobangla.org.b

d 

১০। াংস্থায বফববন্ন 

বফবাগ ও াখায 

চাবদায পপ্রবক্ষদত 

কবম্পউর্ায ও 

াংবিষ্ট যিাভাবদ, 

মুদ্রণ, ভদনাযী, 

ইদরকবরক আইদর্ভ, 

পাবন টচায ইতুাবদ 

িয় 

 

 

চাবদাত্র/অনুদযাদধয পপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন ও ফাদজর্ ফযাি াদদক্ষ 

প্রদয়াজনীয় ভারাভার িয়পূফ টক পফা প্রদান 

াংস্থায বফববন্ন 

বফবাগ/বডার্ টদভদন্টয কভ টকতটা 

ও কভ টচাযীদদয বনকর্ দত প্রাপ্ত 

চাবদাত্র 

বফনামূদে চাবদাদত্রয 

পপ্রবক্ষপত 

কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদদনয 

য ববআয-

২০০৮ 

অনুমায়ী ৪৫ 

(পঁয়তাবি) 

কাম টবদফ 

নাভ: যনমজত কুভায যকায 

দফী: ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

পপান: +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পভইর: 

gmadmin@petrobangla.org.b

d 

 

 

 
 

১১। পদরাফাাংরা এফাং 

এয আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূদয 

কভ টকতটাদদয বফরুদদ্ধ 

বফবাগীয় 

ভাভরা/অববদমাগ 

াংিান্ত তথ্যাবদ 

প্রদান। 

 

 

 

 

পদরাফাাংরা এফাং এয আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূদয কভ টকতটাদদয বফরুদদ্ধ 

বফবাগীয় ভাভরা/অববদমাগ াংিান্ত বফলয়াবদ 

পযবজস্ট্ায খাতায় াংযক্ষণ কযা য়, মা 

যফতীদত কভ টকতটাপদয দদান্নবত ও 

অফযগ্রদণয কাদজ চাবদানুমায়ী কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনিদভ যফযা কযা য়। 

চাবদাত্র/ 

অনুদযাধত্র। 

বফনামূূ্দে ০৭ (াত) 

কাম টবদফ 

নাভ: যনমজত কুভায যকায 

দফী: ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

পপান: +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পভইর: 

gmadmin@petrobangla.org.b

d 
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১২। পদরাফাাংরা ও এয 

আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূ 

কর্তটক ফাস্তফাবয়ত 

ভাপ্ত প্রকদল্পয 

ববআয এফাং 

পদরাফাাংরা ও এয 

আওতাধীন 

পকাম্পাবনমূদয 

ভীক্ষা ও কাবযগযী 

ায়তা প্রকদল্পয 

মথািদভ বএপএ 

ও টিএবব এয 

বফলদয় চাবদাকৃত 

তথ্যাবদ। 

 

ভাব্যফস্থাক (অনুন্ধান ও ভীক্ষা প্রকল্প)-

এয অনুদভাদনিদভ তা পদরাফাাংরায বফববন্ন 

বফবাগ/বডার্ টদভন্ট/াখায় পপ্রযণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: প্রকদল্পয 

ববআয, বএপএ ও 

টিএবব এয বফলদয় চাবদাকৃত 

তথ্যাবদ। 

 

প্রাবপ্ত স্থান: অনুন্ধান ও ভীক্ষা 

প্রকল্প বফবাগ। 

বফনামূদে ০৭ (াত)  

কাম টবদফ 

জনাফ পভাোঃ জাবরুর ইরাভ 

ভাব্যফস্থাক 

অনুন্ধান ও ভীক্ষা প্রকল্প বফবাগ 

পপান: ০২-৯১২২৮৮২ 

ই-পভইর: zahirul.splpb@yahoo.com 

১৩। Data যফযা বযচারক ভদাদদয়য অনুদভাদন স্বাদদক্ষ 

পকান বফবাগ-পক প্রদয়াজনীয় ডার্া যফযা 

কযা। 

বফবাগীয়  প্রধান কর্তটক আদফদন 

ত্র 

বফনামূদে ৭ (াত) 

কাম টবদফ 

পভাোঃ আব্দু সুরতান 

ভাব্যফস্থাক 

বযজাব টায এন্ড ডার্া ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ 

০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.bd 

১৪। মনযীো আমিয 

ছাড়ত্র প্রদান 

চামদা অনুমায়ী কর্তময়েয অনুয়ভাদন 

ায়য়ে ব্যমি ম মায়য় মনযীো আমি ংক্রান্ত 

ছাড়ত্র প্রদান কযা য় 

চামদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য ৩(মতন) 

কাম মমদফ 

জনাফ সভাোঃ আব্দুর জমরর 

ভাব্যফস্থাক 

মনযীো মফবাগ 

০২-৮১৮৯৯৭৭ 

pbaudit2013@gmail.com 

১৫। অফযগাভীয়দয 

অফযজমনত চূড়ান্ত 

সুমফধা/াওনামদয 

প্রতেয়ন প্রদান 

চামদা অনুমায়ী কর্তময়েয অনুয়ভাদন 

ায়য়ে অফযগাভীয়দয সনন প্রাপ্যতায় 

মনযীো মফবায়গয প্রতোয়ন প্রদান কযা য় 

চামদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূূ্য়ল্য ২(দুই)  

কাম মমদফ 

জনাফ সভাোঃ আব্দুর জমরর 

ভাব্যফস্থাক 

মনযীো মফবাগ 

০২-৮১৮৯৯৭৭ 

pbaudit2013@gmail.com 

১৬। ংস্থায মনযীো 

আমি মনষ্পমি 

কযণ 

কর্তময়েয অনুয়ভাদন ায়য়ে ংস্থায মফমবন্ন 

ম মায়য়য মনযীো আমি মনষ্পমিয উয়দ্যাগ 

গ্রয়ণয ব্যফস্থা কযণ। 

চামদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূূ্য়ল্য ৬০ (লাট)  

কাম মমদফ 

জনাফ সভাোঃ আব্দুর জমরর 

ভাব্যফস্থাক 

মনযীো মফবাগ 

০২-৮১৮৯৯৭৭ 

pbaudit2013@gmail.com 

mailto:gmrdm@petrobangla.org.bd
mailto:pbaudit2013@gmail.com
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১৭। স-মপয়েন, 

টাইভয়ের/ময়রক

ন সগ্রি সেয়রয 

নমথয়ত ম্মমত প্রদান 

প্রান/ ংস্থান মফবায়গয উস্থামত সফতন 

মনধ মাযণ ীয়ট মনযীো মফবায়গয ম্মমত প্রদান 

চামদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য ২ (দুই) 

কাম মমদফ 

জনাফ সভাোঃ আব্দুর জমরর 

ভাব্যফস্থাক 

মনযীো মফবাগ 

০২-৮১৮৯৯৭৭ 

pbaudit2013@gmail.com 

১৮। পদরাফাাংরায 

ভাবক এভআইএ 

প্রবতদফদদন 

এনবায়যনদভন্ট এন্ড 

পইপটি (ইএ) 

বফলয়ক তথ্য 

প্রকাকযদণয রদক্ষু 

এভআইএ 

বডার্ টদভদন্ট পপ্রযণ। 

পদরাফাাংরায আওতাধীন পকাম্পাবনমূ পথদক 

প্রাপ্ত এনবায়যনদভন্ট এন্ড পইপটি (ইএ) 

বফলয়ক প্রবতদফদনমূ াংকরন কদয 

এভআইএ বডার্ টদভদন্ট পপ্রযণ। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূূ্দে ১০ (দ) 

কাম মমদফ 

প্রবিন বফশ্বা 

ভাব্যফস্থাক 

এনবায়যনদভন্ট এন্ড পইপটি বফবাগ 

+৮৮০২৮১৮৯০৬৩ 

esd.petrobangla@gmail.com 

 

১৯। পদরাফাাংরা-এয 

কভ টকতটা/কভ টচাযীবৃদে

য ফবোঃফাাংরাদদ 

ছুটি, অবজটত ছুটি, 

অধ্যয়ন ছুটি ফ 

ধযদণয ছুটি এফাং 

বরদয়ন অনুদভাদদনয 

প্রবিয়া কযা 

চাবদাত্র/আদফদদনয পপ্রবক্ষদত পদরাফাাংরা 

কর্তটক্ষ/ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদন াদদক্ষ পফা 

প্রদান কযা য়। 

াংস্থায কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

বনকর্ দত দত প্রাপ্ত 

চাবদাত্র/আদফদনত্র 

বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

যনমজত কুভায যকায 

ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

পপান (অবপ): +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পভইর: 

gm-admin@petrobangla. 

org.bd 

 

২০। কভ টকতটাদদয পফতন 

তফলম্য ও প-র 

প্রদর্কন প্রবিয়া 

কযা 

চাবদাত্র/আদফদদনয পপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ পফা প্রদান কযা য়। 

াংস্থায কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

বনকর্ দত প্রাপ্ত 

চাবদাত্র/আদফদনত্র। 

বফনামূদে ৬০ (লার্) 

কাম টবদফ 

যনমজত কুভায যকায 

ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

পপান (অবপ): +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পভইর: 

gm-admin@petrobangla. 

org.bd 

 

২১। কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

আন্তজটাবতক াদার্ ট 

ইসুুয বফলদয় এনওব 

পদয়ায প্রবিয়াকযণ 

কযা 

চাবদাত্র/আদফদদনয পপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ পফা প্রদান কযা য়। 

াংস্থায কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

বনকর্ দত প্রাপ্ত 

চাবদাত্র/আদফদনত্র। 

বফনামূদে ০৭ (াত) 

কাম টবদফ 

যনমজত কুভায যকায 

ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

পপান (অবপ): +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পভইর: 

gm-admin@petrobangla. 

org.bd 
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২২। কভ টকতটাদদয চার্কবয 

স্থায়ীকযণ/ইস্তপা 

প্রদাদনয বফলয়টি 

প্রবিয়াকযণ 

চাবদাত্র/আদফদদনয পপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ পফা প্রদান কযা য়। 

াংস্থায কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

বনকর্ দত প্রাপ্ত 

চাবদাত্র/আদফদনত্র। 

বফনামূদে ৬০ (লার্) 

কাম টবদফ 

যনমজত কুভায যকায 

ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

পপান (অবপ): +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পভইর: 

gm-admin@petrobangla. 

org.bd 

 

২৩। আইওম’য গ্যা 

উৎাদন ংক্রান্ত 

তথ্য প্রদান। 

 

সয়রাফাংরা’য মযকল্পনা মযদিয়যয চামদা 

সভাতায়ফক ভমন্ত্রমযলদ মফবায়গ সপ্রযয়ণয রয়েে 

আইওম’য ভামক গ্যা উৎাদন ংক্রান্ত 

তথ্য কর্তময়েয অনুয়ভাদনক্রয়ভ সপ্রযণ কযা 

য়। 

চামদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য 

 

প্রয়তেক 

ভায়য ৩ 

তামযয়িয 

ভয়ধ্য 

নাভ: পাযানা াওন 

দফী: ভাব্যফস্থাক (ইমি) 

সপান নম্বয: +৮৮০২-৫৫০১৩৪৭২ 

ই-সভইর: 

gm.ed@petrobangla.org.bd 

২৪। এভ. আই. এ 

প্রমতয়ফদসন 

অন্তভু মমিয রয়েে 

আইওম’য (তায়ো) 

গ্যা ও কনয়িনয়ট 

ংক্রান্ত তথ্য প্রদান। 

সয়রাফাংরা’য এভআইএ মিাট ময়ভয়ন্টয 

চামদা সভাতায়ফক  আইওম (তায়ো) কর্তমক 

উৎামদত গ্যা ও কনয়িনয়য়টয মযভান, 

ক্রয়-মফক্রয় ংক্রান্ত তথ্য কর্তময়েয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ প্রদান কযা য়। 

 

চামদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য প্রয়তেক 

ভায়য ২৬ 

তামযয়িয 

ভয়ধ্য 

নাভ: পাযানা াওন 

দফী: ভাব্যফস্থাক (ইমি) 

সপান নম্বয: +৮৮০২-৫৫০১৩৪৭২ 

ই-সভইর: 

gm.ed@petrobangla.org.bd 

২৫। ভামি-ক্লায়য়ন্ট ও 

মফমিং যাউে 

ংক্রান্ত তথ্য প্রদান। 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তমক ০৩ সয়েম্বয ২০১৮ 

তামযয়ি জ্বারামন ও িমনজ ম্পদ মফবায়গয 

কাম মক্রভ ম্পমকমত অফমতকযণ বায় 

মএম মযদিয ংক্রান্ত গৃীত 

মদ্ধান্তমূয়য ারনাগাদ ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতয়ফদন সয়রাফাংরায ইমিমনয়ামযং 

মিমবয়নয চামদা সভাতায়ফক কর্তময়েয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ সপ্রযণ কযা য়।  

চামদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য প্রয়তেক 

ভায়য ৫ 

তামযয়িয 

ভয়ধ্য 

নাভ: পাযানা াওন 

দফী: ভাব্যফস্থাক (ইমি) 

সপান নম্বয: +৮৮০২-৫৫০১৩৪৭২ 

ই-সভইর: gm.ed@petrobangla.org.bd 

২৬। অথ ম ফছয মবমিক 

আইওম’য গ্যা 

উৎাদন ংক্রান্ত 

তথ্য প্রদান।  

সয়রাফাংরা’য এভআইএ মিাট ময়ভয়ন্টয 

চামদা সভাতায়ফক অথ ম ফছয মবমিক 

আইওম’য গ্যা উৎাদন তথ্য কর্তময়েয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ সপ্রযণ কযা য়। 

চামদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য প্রয়তেক 

ফছয়যয জুরাই 

ভায়য ৩ 

তামযয়িয 

ভয়ধ্য 

নাভ: পাযানা াওন 

দফী: ভাব্যফস্থাক (ইমি) 

সপান নম্বয: +৮৮০২-৫৫০১৩৪৭২ 

ই-সভইর: 

gm.ed@petrobangla.org.bd 

২৭। মএম মযদিয 

ংক্রান্ত জাতীয় 

ংয়দ উত্থামত 

প্রনমূয়য জফাফ 

পপ্রযণ।  

াংস্থায বববজদরন্স বডার্ টদভদন্টয চাবদা য 

বযদপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয অনুদভাদনিদভ 

মএম মযদিয ংক্রান্ত জাতীয় ংয়দ 

উত্থামত প্রনমূয়য জফাফ পপ্রযণ কযা য়। 
 

চাবদাত্র/ অনুদযাধত্র 

 

বফনামূদে 

 

চাবদাভত/ 

১ (এক) 

কভ টমদফ 

 

নাভ : াদনওয়াজ াযদবজ 

দবফ : ভাব্যফস্থাক (কন্ট্রাক্ট) 

সপান : ৮১৮৯৯৫৪ 

ইয়ভইর : 

gm.contract@petrobangla.org.bd 

mailto:gm.ed@petrobangla.org.bd
mailto:gm.ed@petrobangla.org.bd
mailto:gm.ed@petrobangla.org.bd
mailto:gm.contract@petrobangla.org.bd
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২৮। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

কর্তমক মফগত 

০৯/০৪/২০১৫ ও 

০৬/০২/২০১৪ 

তামযয়ি মফদুেৎ, 

জ্বারামন ও িমনজ 

ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

মযদ মনকায়র প্রদি 

মদ্ধান্তমূয়য 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতয়ফদন পপ্রযণ। 

াংস্থায বযকল্পনা পকৌর বফবাদগয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয অনুদভাদনিদভ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তমক মফগত ০৯/০৪/২০১৫ 

ও ০৬/০২/২০১৪ তামযয়ি মফদুেৎ, জ্বারামন ও 

িমনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় মযদ মনকায়র প্রদি 

মদ্ধান্তমূয়য ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতয়ফদন 

পপ্রযণ কযা য়। 
 

চাবদাত্র/ অনুদযাধত্র বফনামূদে 

 

প্রবত ভাদয 

১ভ 

কভ টবদফদয 

ভদধ্য 

 

নাভ : াদনওয়াজ াযদবজ 

দবফ : ভাব্যফস্থাক (কন্ট্রাক্ট) 

সপান : ৮১৮৯৯৫৪ 

ইয়ভইর : 

gm.contract@petrobangla.org.bd 

 

২৯। অমনষ্পন্ন মফলয়য়য 

উয তথ্য সপ্রযণ। 

াংস্থায প্রান বফবাদগয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয অনুদভাদনিদভ 

অমনষ্পন্ন মফলয়য়য উয তথ্য পপ্রযণ কযা য়। 

চাবদাত্র/ অনুদযাধত্র বফনামূদে 

 

প্রবত ভাদয 

২য় 

কভ টবদফদয 

ভদধ্য 

 

নাভ : াদনওয়াজ াযদবজ 

দবফ : ভাব্যফস্থাক (কন্ট্রাক্ট) 

সপান : ৮১৮৯৯৫৪ 

ইয়ভইর : 

gm.contract@petrobangla.org.bd 
 

৩০। ই-নমথ কাম মক্রয়ভয 

তথ্য সপ্রযণ। 

াংস্থায আইটি বডার্ টদভদন্টয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয অনুদভাদনিদভ  ই-

নমথ কাম মক্রয়ভয তথ্য পপ্রযণ কযা য়।  
 

চাবদাত্র/ অনুদযাধত্র বফনামূদে 

 

প্রবত ভাদয 

৩য় 

কভ টবদফদয 

ভদধ্য 

নাভ : াদনওয়াজ াযদবজ 

দবফ : ভাব্যফস্থাক (কন্ট্রাক্ট) 

সপান : ৮১৮৯৯৫৪ 

ইয়ভইর : 

gm.contract@petrobangla.org.bd 

৩১। ফামল মক কভ মম্পাদন 

মূল্যায়ন প্রমতয়ফদয়ন 

অন্তভু মমিয রয়েে 

আইওম’য গ্যা ও 

কনয়িনয়ট 

উৎাদন ংক্রান্ত 

তথ্য প্রদান। 

ংস্থায মবমজয়রন্স বডার্ টদভদন্টয চামদা 

সভাতায়ফক ফামল মক কভ মম্পাদন মূল্যায়ন 

প্রমতয়ফদয়ন অন্তভু মমিয রয়েে  আইওম’য 

ভামক গ্যা ও কনয়িনয়ট উৎাদন ংক্রান্ত 

তথ্য কর্তময়েয অনুয়ভাদনক্রয়ভ সপ্রযণ কযা 

য়। 

চামদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য 

 

প্রয়তেক 

ভায়য ৭ 

তামযয়িয 

ভয়ধ্য 

নাভ: প্রয়কৌ. সভা. আবু াকরায়য়ন 

দফী: ভাব্যফস্থাক (মিমমি) 

সপান নম্বয: +৮৮০২-৮১৮৯৯৪৯ 

ই-সভইর: 

gm.dpd@petrobangla.org.bd 

 

 

৩২। এভ. আই. এ 

প্রমতয়ফদসন 

অন্তভু মমিয রয়েে 

মফমফয়ানা, 

সভৌরবীফাজায ও 

জারারাফাদ 

গ্যায়েয়ত্রয গ্যা ও 

ংস্থায এভআইএ বডার্ টদভদন্টয চামদা 

সভাতায়ফক  আইওম কর্তমক উৎামদত গ্যা ও 

কনয়িনয়য়টয মযভাণ, ক্রয়-মফক্রয় ংক্রান্ত 

তথ্য কর্তময়েয অনুয়ভাদনক্রয়ভ প্রদান কযা 

য়। 

 

চামদাত্র/অনুয়যাধত্র মফনামূয়ল্য প্রয়তেক 

ভায়য ২৬ 

তামযয়িয 

ভয়ধ্য 

নাভ: প্রয়কৌ. সভা. আবু াকরায়য়ন 

দফী: ভাব্যফস্থাক (মিমমি) 

সপান নম্বয: +৮৮০২-৮১৮৯৯৪৯ 

ই-সভইর: 

gm.dpd@petrobangla.org.bd 

mailto:gm.contract@petrobangla.org.bd
mailto:gm.contract@petrobangla.org.bd
mailto:gm.contract@petrobangla.org.bd
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কনয়িনয়ট ংক্রান্ত 

তথ্য প্রদান। 

৩৩। খবন উন্নয়ন তথা 

ভাইবনাং াংিান্ত 

এফাং উৎাবদত 

বরা াংিান্ত াংদ 

ও াংদীয় কবভটিয 

প্রদোতয প্রদান। 

াংস্থায বববজদরন্স বডার্ টদভদন্টয চাবদায 

পপ্রবক্ষদত এভবজএভবএর দত তথ্য 

াংগ্রপূফ টক কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ 

প্রদান কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ০৫ (োঁচ) 

কাম টবদফ 

নাভ: পভা: পজলুয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (এভইএন্ডআই) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৭৯২ 

ইদভইর: 

gm.mei@petrobangla.org.bd 

petrobangla.mei@gmail.com 

৩৪। পদরাফাাংরায 

ফাবল টক প্রবতফদদনয 

জন্য তথ্যাবদ প্রদান। 

াংস্থায াবচবফক বফবাদগয চাবদায পপ্রবক্ষদত 

এভবজএভবএর দত তথ্য াংগ্রপূফ টক 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ প্রদান কযা 

য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ০৫ (োঁচ) 

কাম টবদফ 

নাভ: পভা: পজলুয যভান 

দফী: ভাব্যফস্থাক (এভইএন্ডআই) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৭৯২ 

ইদভইর: 

gm.mei@petrobangla.org.bd 

petrobangla.mei@gmail.com 

৩৫। পদরাফাাংরায 

ফাদজর্ প্রণয়ন 

পদরাফাাংরায বফববন্ন বফবাগ/বডার্ টপভদন্টয 

চাবদায পপ্রবক্ষদত প্রাক্কবরত ও াংদাবধত 

ফাদজর্ প্রস্তুতপূফ টক াংস্থায পফাদড টয 

অনুদভাদদনয য প্রাবনক ভন্ত্রনারদয়য 

ভাধ্যদভ অথ ট ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদন গ্রণ। 

 

 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ৯০ (নব্বই) 

কাম টবদফ 

নাভ: পারুক আদভদ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (অথ ট) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৯৫৯ 

ইদভইর: 

gm_finance@petrobangla.org.bd 

৩৬। অথ ট ভন্ত্রণারয় কর্তটক 

অনুদভাবদত 

পদরাফাাংরায প্রবত 

অথ ট ফছদযয ফাদজর্ 

ফযাি দত ব্যয় 

বনফ টাদয রদক্ষু 

ফাদজর্ ছাড়/ম্মবত 

প্রদান াংিান্ত। 

 

পদরাফাাংরায অবুন্তযীণ স্ব স্ব 

বফবাগ/াখা/দপ্তয/বযদপ্তয দত ফাদজর্ ছাড় 

াংিান্ত আগত নবথ/বফদর প্রস্তাফ প্রাবনক ও 

আবথ টক অনুদভাদন অনুমায়ী ফাদজর্ ছাড় কযণ 

কাম টক্যভ ও ভতাভত প্রদান 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ০৭ (াত) 

কাম টবদফ 

নাভ: পারুক আদভদ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (অথ ট) 

পপান: +৮৮০২-৮১৮৯৯৫৯ 

ইদভইর: 

gm_finance@petrobangla.org.bd 

৩৭। সয়রাফাংরায 

ওয়য়ফাইয়ট 

সয়রাফাংরা ংমিষ্ট 

অমপ আয়দ, 

ফম:ফাংরায়দ ছুটি, 

অনামি নদ, 

মফজ্ঞমি, প্রজ্ঞান, 

বফববন্ন বফবাগ /বডার্ টদভন্ট দত  প্রাি ংমিষ্ট 

িকুয়ভন্ট মমিএপ/ সজমমজ পযম্যায়ট 

প্রস্তুতপূফ মক সয়রাফাংরায ওয়য়ফাইয়ট 

প্রকাকযণ। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ০৩ (বতন) 

কাম টবদফ 

নাভ: পভাোঃ ানাত-ই-যাব্বী, 

দফী: উ-ব্যফস্থাক (আইটি) 

সপান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদভইর: 

it@petrobangla.org.bd 

mailto:petrobangla.mei@gmail.com
mailto:petrobangla.mei@gmail.com
tel:+8801833181194
mailto:it@petrobangla.org.bd
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দযত্র, ত্রদমনক গ্যা 

উৎাদন ও মফণন 

প্রমতয়ফদন, 

এভআইএ ও 

ফামল মক প্রমতয়ফদন, 

মনয়য়াগ মফজ্ঞমি এফং 

মফমবন্ন প্রমতয়ফদন 

প্রকাকযণ। 

৩৮। কমম্পউটায 

(সিেট/ল্যাট)-

এয রাফরশুটিাং 

অাদযটিাং বদস্ট্ভ 

এফাং মফমবন্ন ধযয়ণয 

প্রয়য়াজনীয় 

এোমিয়কন ও 

এমন্টবাইযা 

পটওয়োয 

ইনস্টয়রন এফং 

মপ্রন্টায, েোনায , 

ইউবএ ইতুাবদয 

রাফরশুটিাং। 

বফববন্ন বফবাগ /বডার্ টদভদন্টয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত মথামথ ম টদফক্ষদণাতয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণপূফ টক ব্যফায 

উদমাগীকযণ। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ০৫ (োঁচ) 

কাম টবদফ 

নাভ: পভাোঃ ানাত-ই-যাব্বী, 

দফী: উ-ব্যফস্থাক (আইটি) 

সপান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদভইর: 

it@petrobangla.org.bd 

৩৯। কমম্পউটায 

(সিেট/ল্যাট), 

মপ্রন্টায ও  

ইউবএ-এয বফববন্ন 

ধযদনয 

াড টওয়ুায/পর্ও

য়ুায, 

পর্ানায/কাটি টজ, 

এুাডাপ্টায/ব্যার্াবয 

ইতুাবদয যফযা। 

বফববন্ন বফবাগ /বডার্ টদভদন্টয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত মথামথ অনুদভাদনাদদক্ষ 

যফযাকযণ। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ০৫ (োঁচ) 

কাম টবদফ 

নাভ: পভাোঃ ানাত-ই-যাব্বী, 

দফী: উ-ব্যফস্থাক (আইটি) 

সপান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদভইর: 

it@petrobangla.org.bd 

৪০। ইন্টাযয়নট/ওয়াইপাই 

ংক্রান্ত সফা 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণপূফ টক 

ইন্টাযয়নট/ওয়াইপাই ব্যফায উদমাগীকযণ। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ০৩ (বতন) 

কাম টবদফ 

নাভ: পভাোঃ ানাত-ই-যাব্বী, 

দফী: উ-ব্যফস্থাক (আইটি) 

সপান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদভইর: 

it@petrobangla.org.bd 

 

tel:+8801833181194
mailto:it@petrobangla.org.bd
tel:+8801833181194
mailto:it@petrobangla.org.bd
tel:+8801833181194
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৪১। ই-সভইর এফং ই-

নমথ ংক্রান্ত সফা। 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণপূফ টক আইবড 

চর/মনমিয়কযণ। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ০১ (এক) 

কাম টবদফ 

নাভ: পভাোঃ ানাত-ই-যাব্বী, 

দফী: উ-ব্যফস্থাক (আইটি) 

সপান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদভইর: 

it@petrobangla.org.bd 

৪২। অনরাইন 

বা/প্রমেয়ণ 

কাবযগবয 

দমাবগতা প্রদান। 

বফববন্ন বফবাগ /বডার্ টদভদন্টয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত প্রদয়াজনীয় কাবযগবয দমাগীতা 

প্রদান। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্য বফনামূদে তাৎক্ষবণক নাভ: পভাোঃ ানাত-ই-যাব্বী, 

দফী: উ-ব্যফস্থাক (আইটি) 

সপান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদভইর: 

it@petrobangla.org.bd 

৪৩। ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয 

ভাবক কাম টাফরীয 

(উন্নয়ন প্রকল্প 

াংিান্ত) তথ্য 

প্রদান। 

 

 

 

 

 

 

 

াংস্থায এভআইএ বডার্দভ টন্ট এয চাবদায 

পপ্রবক্ষদত বফবাগ/পকাম্পাবন দত তথ্য াংগ্র ও 

প্রস্তুতপূফ টক কর্তটদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র 

 

বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম মমদফ 

 

 

নাভ: নাবভা খানভ 

দফী: ভাব্যফস্থাক (োবনাং এন্ড ভবনর্বযাং) 

পর্বরদপান নাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদভইর: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৪। পদরাদন্টায বফন, 

ফনানী আফাবক 

প্রকদল্পয এফাং 

কর্তটদক্ষয চাবদা 

পভাতাদফক অন্যান্য 

পূতট বনভ টাণ ও 

াংস্কায কাজ। 

পদরাফাাংরায বফববন্ন দপ্তয/বফবাগ/াখা দত 

প্রাপ্ত চাবদায আদরাদক কাদজয প্রাক্করন প্রস্তুত, 

যফতী অথ টফছদযয এবব’পত অন্তর্ভ টক্ত কযণ, 

যফতী অথ টফছদযয প্রাক্কবরত ফাদজদর্ অন্তর্ভ টক্ত 

কযণ, কর্তটদক্ষয অনুদভাদন ও ফাদজর্ ফযাি 

াদদক্ষ দযত্র/পকাদর্ন আহ্বান, 

দযত্র/পকাদর্ন মূোয়ন পূফ টক পুনযায় 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনিদভ NOA/কাদজয 

আদদ প্রদান এফাং কাজ ফাস্তফায়ন। 

পফা গ্রনকাযীয চাবদা াংিান্ত 

আদফদনত্র 

বফনামূদে ১ ফছয ৬ ভা 

(বিকা 

বদফ) 

নাভ: পভাোঃ ভামুদ্যর াান 

দবফ: ব্যফস্থাক (বনভ টাণ) 

পপান: ০২-৮১৮৯৯৪৫৬ 

ইদভইর: 

construction@petrobangla.org.bd 

৪৫। সয়রাফাংরায মফমবন্ন 

মফবাগ/মিাট ময়ভন্ট 

কর্তমক সপ্রমযত 

নমথ/য়ত্রয চামদা 

ংমিষ্ট মফলয়য় নমথ/ত্র প্রামিয য মামচত 

ভতাভত মন্নয়ফ কযতোঃ মযচারক 

(অায়যন এে ভাইন্স) এয অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

মরমিত ভতাভত প্রদান। 

মফমবন্ন মফবাগ/মিাট ময়ভন্ট প্রধান 

এয ভাধ্যয়ভ ভাইমনং/কয়রা 

ংক্রান্ত মফলয়য় ভতাভত কাভনা 

কয়য মরমিতবায়ফ নমথ/য়ত্র 

মফনামূয়ল্য নমথ/ত্র 

প্রামিয য ২ 

(দুই) 

কাম মমদফ  

নাভ: মি.এভ. সজাফায়য়দ সায়ন 

দমফ: ভাব্যফস্থাক, ভাইন অায়যন 

মফবাগ 

সয়রাফাংরা, সয়রায়ন্টায (৫ভ তরা), ঢাকা। 

tel:+8801833181194
mailto:it@petrobangla.org.bd
tel:+8801833181194
mailto:it@petrobangla.org.bd


a4-1-2019 

অনুমায়ী 

ভাইমনং/কয়রা 

ংক্রান্ত ভতাভত 

প্রদান।    

সপ্রযণ কযয়ত য়ফ  সপান: ০২-৮১৮৯৯৮৫, সভাফাইর: ০১৭৯১-

৮২১৬০০ 

ই-সভইর: 

pbmineoperation@gmail.com 

 

৪৬। সয়রাফাংরায 

কভ মকতমায়দয জন্য 

ত্রফয়দমক 

প্রমেয়ণয অয়য়াজন 

কযা। 

ংস্থায মফমবন্ন মফবায়গয চামদায মযয়প্রমেয়ত 

এফং ফামল মক প্রমেণ মযকল্পনা ফাস্তফায়য়নয 

রয়েে মফমবন্ন আয়য়াজনকাযী প্রমতষ্ঠান য়ত 

প্রস্তাফ ংগ্রপূফ মক তা এতদমফলয়য় ত্রফয়দমক 

প্রমেণ ংক্রান্ত স্থায়ী কমভটিয়ত উস্থান 

কযা য়। অতোঃয উি কমভটিয সুাময এফং  

কর্তময়েয অনুয়ভাদনক্রয়ভমজ.ও জাযীয রয়েে 

জ্বারামন ও িমনজ ম্পদ মফবায়গ ত্র সপ্রযণ 

কযা য়।   

প্রমেণাথীয জীফনবৃিান্ত, 

আয়য়াজনকাযী প্রমতষ্ঠায়নয 

ব্রুময়য অন্যান্য প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র। 

 

মফনামূয়ল্য ৪৫ 

(পঁয়তামে) 

কাম মমদফয়য 

ভয়ধ্য। 

নাভ: যনমজত কুভায যকায 

দমফ: ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

সপান:+৮৮০২-৮১৮৯৯৩৯ 

ইয়ভইর: 

gmadmin@petrobangla.org.b

d 

৪৭। সয়রাফাংরায 

কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীয়দয জন্য 

ইনাউজ প্রমেণ 

আয়য়াজন। 

ংস্থায মফমবন্ন মফবায়গয চামদা/ফামল মক 

কভ মম্পাদন চুমিয  আওতায় মফমবন্ন 

কভ মমযকল্পনা ফাস্তফায়য়নয রয়েে কর্তময়েয  

অনুয়ভাদন সভাতায়ফক সয়রাফাংরায 

কভ মকতমা/কভ মচাযীয়দয জন্য ইনাউজ প্রমেণ 

আয়য়াজন কযা য়য় থায়ক। 

 

 

অনুয়যাধত্র/চামদাত্র মফনামূয়ল্য প্রস্তাফনা 

াওয়া 

ায়য়ে ৩০ 

(মত্র) 

কাম মমদফয়য 

ভয়ধ্য। 

নাভ: যনমজত কুভায যকায 

দমফ: ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

সপান:+৮৮০২-৮১৮৯৯৩৯ 

ইয়ভইর: 

gmadmin@petrobangla.org.b

d 

৪৮। পদরাফাাংরায বফববন্ন 

বফবাগ/বডার্ টদভন্ট 

এয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত আইনী 

ভতাভত যফযা। 

পদরাফাাংরায বফববন্ন বফবাগ/বডার্ টদভন্ট এয 

চাবদায বযদপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

পভাতাদফক াংস্থায কর্তটক বনদয়াগকৃত আইন 

উদদষ্টা/প্যাদনর ফবভূ টত আইনজীফী এয 

বনকর্ পথদক াংবিষ্ট বফলদয় আইনী ভতাভত 

াংগ্র কদয াংবিষ্ট বফবাগ/বডার্ টদভন্ট-পক 

যফযা কযা য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে দফ টাচ্চ ৩০ 

(বত্র) 

কাম টবদফদয 

ভদধ্য 

নাভ: রুভানা পপযদদৌ 

দবফ: ব্যফস্থাক (আইন) 

পপান: ০২-৮১৮০১১২ 

ই-পভইর: law.petrobangla@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

৪৯। পদরাফাাংরায বফববন্ন 

বফবাগ/বডার্ টদভন্ট 

এয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত ভাভরা 

াংিান্ত তথ্য প্রদান। 

পদরাফাাংরায বফববন্ন বফবাগ/বডার্ টদভন্ট এয 

চাবদায বযদপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

পভাতাদফক বফববন্ন ভাভরা াংিান্ত তথ্য 

াংবিষ্ট বফবাগ/বডার্ টদভন্ট-পক যফযা কযা 

য়। 

চাবদাত্র/অনুদযাধত্র বফনামূদে ১০ (দ) 

কাম টবদফ 

নাভ: রুভানা পপযদদৌ 

দবফ: ব্যফস্থাক (আইন) 

পপান: ০২-৮১৮০১১২ 

ই-পভইর: 

law.petrobangla@gmail.com 

mailto:pbmineoperation@gmail.com
mailto:gmadmin@petrobangla.org.bd
mailto:gmadmin@petrobangla.org.bd
mailto:gmadmin@petrobangla.org.bd
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৫০। পদরাফাাংরায বফববন্ন 

বফবাগ/দপ্তদযয 

বফজ্ঞান তদবনক 

বত্রকায় প্রকা। 

পদরাফাাংরায বফববন্ন বফবাগ/দপ্তদযয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত কর্তটদক্ষয অনুদভাদন পভাতাদফক 

বফববন্ন বফজ্ঞান তদবনক বত্রকায় প্রকা কযা 

দয় থাদক। 

অনুদযাধত্র/চাবদাত্র বফনামূদে ০৭ (াত) 

কাম টবদফ 

নাভ: তাবযর্কর ইরাভ খান 

দবফ: উ-ভাব্যফস্থাক (জনাংদমাগ) 

পপান: ০২-৫৫০১৪১১১ 

ই-পভইর: petrobanglapr@gmail.com 

prd@petrobangla.org.bd 

৫১। পদরাফাাংরায় 

অনুবষ্ঠত বফববন্ন চুবক্ত 

স্বাক্ষয, প্রবক্ষণ, 

বা/পবভনায ও 

জাতীয় 

অনুষ্ঠানমূদয 

কুান ছবফ 

পদরাফাাংরায 

ওদয়ফাইদর্ 

আদরাড কযা। 

পপরাফাাংরায বফববন্ন বফবাগ/দপ্তদযয চাবদায 

বযদপ্রবক্ষদত পদরাফাাংরায় অনুবষ্ঠত বফববন্ন 

চুবক্ত স্বাক্ষয, প্রবক্ষণ, বা/পবভনায ও 

জাতীয় অনুষ্ঠানমূদয কুান ছবফ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনিদভ পদরাফাাংরায 

ওদয়ফাইদর্ আদরাড কযা দয় থাদক। 

অনুদযাধত্র/চাবদাত্র বফনামূদে ০২ (দ্যই) 

কাম টবদফ 

নাভ: তাবযর্কর ইরাভ খান 

দবফ: উ-ভাব্যফস্থাক (জনাংদমাগ) 

পপান: ০২-৫৫০১৪১১১ 

ই-পভইর: petrobanglapr@gmail.com 

prd@petrobangla.org.bd 

৫২ বচবকৎা পফা 

প্রদান।  

পদরাফাাংরায কর কভ টকতটা ও কভ টচাযী এফাং 

তাদদয পাষ্যদদয বফববন্ন পযাদগয বচবকৎা 

ম্পবকটত বচবকৎাত্র/যাভ ট প্রদান কযা 

য়। 

পভৌবখক অনুদযাধ/বচবকৎাত্র বফনামূদে তাৎক্ষবণক নাভ: ডাোঃ আবম্বয়া খাতুন 

দবফ: ব্যফস্থাক (বচবকৎা) 

পপান: ০২-৮১৮৯৭৪৫ 

ই-পভইর: 

medical@petrobangla.org.bd 

৫৩ এুামু্বদরন্স 

যফযাদয রদক্ষু 

সুাবয প্রদান। 

পদরাফাাংরায কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয বচবকৎা 

াংিান্ত বফলদয় াংস্থায এুামু্বদরন্স-এয 

প্রদয়াজন দর এফাং াংবিষ্ট বযফন অবধমাচন 

পযদভ আদফদন কযা দর গুরুত্ব বফদফচনাদন্ত 

পদরাফাাংরায বচবকৎক কর্তটক উক্ত 

আদফদনদত্র সুাবয প্রদান কযা য়। 

বযফন অবধমাচন পযদভ 

আদফদন 

প্রাবপ্ত স্থান: বযফন াখা, পফা 

বফবাগ, পদরাফাাংরা এফাং 

পদরাফাাংরায ওদয়ফাইর্। 

বফনামূদে তাৎক্ষবণক নাভ: ডাোঃ আবম্বয়া খাতুন 

দবফ: ব্যফস্থাক (বচবকৎা) 

পপান: ০২-৮১৮৯৭৪৫ 

ই-পভইর: 

medical@petrobangla.org.bd 

 

 

৩. আওতাধীন দপ্তয/াংস্থা/অন্যান্য প্রবতষ্ঠানমূদয বটিদজন্ চার্ টায: 

 

 ৩.১ ফাাংরাদদ পদরাবরয়াভ এেদোদযন এন্ড পপ্রাডাকন পকাম্পানী বরবভদর্ড (ফাদে) 

 ৩.২ ফাাংরাদদ গ্যা বপল্ড পকাম্পানী বরবভদর্ড (বফবজএপবএর) 

 ৩.৩ বদরর্ গ্যা বপল্ড বরবভদর্ড (এবজএপএর) 

 ৩.৪ গ্যা রান্সবভন পকাম্পানী বরবভদর্ড (বজটিবএর) 
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 ৩.৫ বততা গ্যা রান্সবভন এন্ড বডবিবফউন পকাম্পানী বরবভদর্ড (টিবজটিবডবএর) 

 ৩.৬ ফাখযাফাদ গ্যা বডবিবফউন পকাম্পানী বরবভদর্ড (বফবজবডবএর) 

 ৩.৭ জারারাফাদ গ্যা রান্সবভন এন্ড বডবিবফউন বদস্ট্ভ বরবভদর্ড (পজবজটিবডএএর) 

 ৩.৮ বিভাঞ্চর গ্যা পকাম্পানী বরবভদর্ড (ববজবএর) 

 ৩.৯ কণ টফুরী গ্যা বডবিবফউন পকাম্পানী বরবভদর্ড (পকবজবডবএর) 

          ৩.১০ সুেযফন গ্যা পকাম্পানী বরবভদর্ড (এবজবএর) 

 ৩.১১ রূান্তবযত প্রাকৃবতক গ্যা পকাম্পানী বরবভদর্ড (আযববজবএর) 

 ৩.১২ ফড়পুর্কবযয়া পকার ভাইবনাং পকাম্পানী বরবভদর্ড (বফবএভবএর) 

 ৩.১৩ ভধ্যাড়া গ্রানাইর্ ভাইবনাং পকাম্পানী বরবভদর্ড (এভবজএভবএর) 

 
 

৪. আনায (পফা গ্রীতায) কাদছ আভাদদয (পফা প্রদানকাযীয) প্রতুাা: 

 

িবভক প্রবতশ্রুত/কাবিত পফা প্রাবপ্তয রদক্ষু কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রবিয়ায় প্রদয়াজনীয় বপ বযদাধ কযা 

৩ প্রদমাজু পক্ষদত্র পভাফাইর পভদজ/ইদভইদরয বনদদ টনা অনুযণ কযা 

৪ াক্ষাদতয জন্য ধাম ট তাবযদখ বনধ টাবযত ভদয়য পূদফ টই উবস্থত থাকা 

৫ অনাফশ্যক পপান/তদবফয না কযা 

 

 

৫.  অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থানা (GRS): পফা প্রাবপ্তদত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটায াদথ পমাগাদমাগ করুন। তায কাছ পথদক কাবিত পফা না পদর ফা পফা প্রাবপ্তদত অন্তুষ্ট 

দর ম টায়িদভ বনদনাক্ত দ্ধবতদত পমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফবত করুন: 

 

 

িবভক কখন পমাগাদমাগ কযদফন কায দঙ্গ পমাগাদমাগ 

কযদফন 

পমাগাদমাদগয ঠিকানা বনষ্পবতয ভয়ীভা 

১ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা ভাধান বদদত 

ব্যথ ট দর 

অববদমাগ বনষ্পবত কভ টকতটা 

(অবনক) 

নাভ ও দবফ: পভাোঃ জাদবদ ইফদন াদদ, উ-ভাব্যফস্থাক 

(পকাম্পাবন অুাদপয়া ট), পদরাফাাংরা, ঢাকা 

পপান: +৮৮০২-৯১২৭৩৯৮ 

পভাফাইর: ০১৭২৬৬৭৩০৮৩ 

ইদভইর: javed.shahed@gmail.com 

৩০ (বত্র) কাম টবদফ 
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ওদয়ফ: www.petrobangla.org.bd 

২ অববদমাগ বনষ্পবত কভ টকতটা বনবদ টষ্ট 

ভদয় ভাধান বদদত ব্যথ ট দর 

আবর কভ টকতটা নাভ ও দবফ: পভাাম্মদ ইবরয়া পাদন, যুগ্মবচফ (প্রান), জ্বারাবন 

ও খবনজ ম্পদ বফবাগ, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা 

পপান: +৮৮০২-৯৫৭১১২৫ 

পভাফাইর: ০১৭১৫৩০৬৬৬৬ 

ইদভইর: jsadmin@emrd.gov.bd 

ওদয়ফ: www.emrd.gov.bd 

২০ (বফ) কাম টবদফ 

৩ আবর কভ টকতটা বনবদ টষ্ট ভদয় 

ভাধান বদদত ব্যথ ট দর 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয 

অববদমাগ ব্যফস্থানা পর 

অববদমাগ গ্রণ পকন্দ্র 

৫ নাং পগইর্, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

৬০ (লার্) কাম টবদফ 

 

 


