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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ 

বাাংলাদেশ ততল, গ্যাস ও খবিজ সম্পে করদ াদরশি (প দরাবাাংলা) 

www.petrobangla.org.bd 

 

 

পসবা প্রোি প্রবতশ্রুবত (বসটিদজন্স চার্ টার) 

 

 

১. বভশি ও বমশি: 

 

    রূ কল্প (Vision): প্রাথবমক জ্বালাবির বিরা ে উৎ ােি ও সরবরাহ বিবিতকরণ। 

 

    অবভলক্ষ (Mission): প্রাকৃবতক গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধাি, উদতালি, আহরণ, ববতরণ ও সুষ্ঠ ুব্যবস্থা িার মাধ্যদম পেদশর 

                                 সকল অঞ্চল এবাং আথ ট-সামাবজক গ্রুদ র অন্তর্ভ টক্ত সকলদক জ্বালাবি সরবরাহ বিবিতকরণ। 

 

২. প্রবতশ্রুত পসবাসমূহ 

 

২.১ িাগবরক পসবা 

 

ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদবী, স ান ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। বশক্ষাথীদের্বথবসস/ 

ইন্টাণ টবশ  

প দরাবাাংলার্অনুদমােি্স্বাদ দক্ষ্

সাংস্থা্বা্এর্অধীি্পকাম্পাবিদত্

উ বস্থত্পথদক্প্রদয়াজিীয়্ডার্া্

ব্যবহার্কদর্বশক্ষাথীদের্বথবসস/্

ইন্টাণ টবশ ্্কাদয ট্সহায়তা্করা্

হয়। 

১।্বশক্ষাথীর্ববভাগীয়্প্রধাি/্বথবসস্/্

ব এইচবড্সু ারভাইজার্কর্তটক্প দরাবাাংলার্

পচয়ারম্যাি্বরাবর্আদবেি্ ত্র 

২। Confidentiality্ &্ Safety্

Bond্ (অনুদমাবেত্ হদল্ ইদমইদল্ পপ্ররণ্

করা্হয়) 

ববিামূদে 

 

২০্(ববশ)  

কায টবেবস 

িাম:্জিাব্পমাোঃ্আব্দুস্সুলতাি 

 েবব:্মহাব্যবস্থা ক 

বরজাভটার্এন্ড্ডার্া্ম্যাদিজদমন্ট্ববভাগ 

প াি:্০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.

bd 

http://www.petrobangla.org.bd/
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২। বশক্ষাথীদের্

ব এইচবড্ গদবষণা্

(স্বদেশী) 

প দরাবাাংলার্অনুদমােি্স্বাদ দক্ষ্

পকাি্পকাম্পাবিদত্প্রদয়াজিীয়্

ডার্া্ব্যবহার্কদর্স্বদেশী্

ববশ্বববদ্যালদয়্ব এইচবড্গদবষণা্

কাদয ট্সহায়তা্করা্হয়। 

১।্বশক্ষাথীর্ববভাগীয়্প্রধাি/্বথবসস্/্

ব এইচবড্সু ারভাইজার্কর্তটক্প দরাবাাংলার্

পচয়ারম্যাি্বরাবর্আদবেি্ ত্র 

 

২। Confidentiality্&্Safety্

Bond্(অনুদমাবেত্হদল্ইদমইদল্পপ্ররণ্

করা্হয়) 

ববিামূদে 

 

৬০্(ষার্)  

কায টবেবস 

িাম:্জিাব্পমাোঃ্আব্দুস্সুলতাি 

 েবব: মহাব্যবস্থা ক 

বরজাভটার্এন্ড্ডার্া্ম্যাদিজদমন্ট্ববভাগ 

প াি:্০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.

bd 

৩। বশক্ষাথীদের্

ব এইচবড্ গদবষণা্

(ববদেশী) 

মন্ত্রণালয়্ও্প দরাবাাংলার্

অনুদমােি্স্বাদ দক্ষ্পকাি্

পকাম্পাবির্প্রদয়াজিীয়্ডার্া্গ্রহণ্

কদর্ববদেশী্ববশ্বববদ্যালদয়্

ব এইচবড্গদবষণা্কাদয ট্সহায়তা্

করা্হয়। 

১।্বশক্ষাথীর্ববভাগীয়্প্রধাি/্বথবসস্/্

ব এইচবড্সু ারভাইজার্কর্তটক্প দরাবাাংলার্

পচয়ারম্যাি্বরাবর্আদবেি্ ত্র 

২। Confidentiality্&্Safety্

Bond্(অনুদমাবেত্হদল্ইদমইদল্পপ্ররণ্

করা্হয়) 

ববিামূদে 

 

৭০্(সতর)  

কায টবেবস 

িাম:্পমাোঃ্আব্দুস্সুলতাি 

 েবব:্মহাব্যবস্থা ক 

বরজাভটার্এন্ড্ডার্া্ম্যাদিজদমন্ট্ববভাগ 

প াি:্০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.

bd 

৪। গ্যাস  াই লাইি 

বিম টাণ কাদজ ১.৩ ও 

১.৪ পেণীদত 

ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠাি 

তাবলকার্ভবক্ত । 

প দরাবাাংলার অধীি ববতরণ ও 

সঞ্চালি পকাম্পাবিসমূদহর চাবহোর 

 বরদপ্রবক্ষদত প দরাবাাংলা কর্তটক 

বিবে টষ্ট পেণীদত তাবলকার্ভবক্তর 

জন্য  সার্কটলার জাবর; তেদপ্রবক্ষদত 

ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠাি হদত আদবেি 

গ্রহণ এবাং প্রবিয়াকরণ। অতোঃ র 

সু াবরশ প্রাপ্ত ঠিকাোরী 

প্রবতষ্ঠািসমূদহর  দক্ষ 

তাবলকার্ভবক্তর বিবমত প দরাবাাংলা 

পবাড ট কর্তটক অনুদমােি গ্রহণ করত: 

ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠাি তাবলকার্ভবক্ত 

করণ।   

 

প্রদয়াজিীয় কাগজ ত্র: তাবলকার্ভবক্তর 

ত বসদল ববণ টত কাগজ ত্র 

প্রাবপ্তস্থাি: সাংবিষ্ট পকাম্পাবি/ প দরাবাাংলার 

ইবিবিয়াবরাং বডবভশি 

পসবামূে: 

ত বসদল 

উবিবখত মূে 

 বরদশাধ  দ্ধবত: 

িগে/পচক/প -

অড টার 

০৬ মাস হদত 

০১ বছর 

িাম: প্রদকৌ. হাববব উবিি আহাম্মে 

 েবব: মহাব্যবস্থা ক  (ইবিবিয়াবরাং) 

প াি: ৫৫০১৪১০৮ 

ই-পমইল: 

engineeringpb 

20@gmail.com 

 

 

 

 

 

৫। ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠাদির 

মাবলকািা হস্তান্তর। 

১.৩ ও ১.৪ পেণীদত তাবলকাভূক্ত  

ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠাদির আদবেদির 

 বরদপ্রবক্ষদত মাবলকািা হস্তান্তদরর 

ববষদয়  তাবলকার্ভবক্ত ত বসল 

অনুযায়ী প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।   

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র/আদবেি ত্র 

 

ববিামূদে ০২ মাস িাম: প্রদকৌ. হাববব উবিি আহাম্মে 

 েবব: মহাব্যবস্থা ক  (ইবিবিয়াবরাং) 

প াি: ৫৫০১৪১০৮ 

ই-পমইল: 

engineeringpb 

20@gmail.com 
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৬। উচ্চির গয়বষণার 

(িাস্টাে ম ও 

মপএইচমি মিমেে) 

জন্য িথ্য েরবরাহ 

ও কয়লার নমুনা 

প্রদান।  

আয়বদন প্রামির পর কর্তমপয়ের 

অনুয়িাদন োয়পয়ে পত্রজারীর 

িাধ্যয়ি মলমিি অনুিমি প্রদান 

েংমিষ্ট মিমেে সুপারভাইজার/প্রয় ের কর্তমক 

সুপামর েহ প্রামিষ্ঠামনক সলটারয়হি প্যায়ি 

সপয়রাবাংলার সচয়ারম্যান বরাবর মলমিি 

আয়বদনপত্র দামিল করয়ি হয়ব  

মবনামূয়ল্য আয়বদন প্রামির 

পর ২ (দুই) 

কার্ মমদবে  

নাি: মি.এি. সজাবায়য়দ সহায়েন 

পদমব: িহাব্যবস্থাপক, িাইন অপায়র ন 

মবভাগ 

সপয়রাবাংলা, সপয়রায়েন্টার (৫ি িলা), ঢাকা। 

স ান: ০২-৮১৮৯৯৮৫, সিাবাইল: ০১৭৯১-

৮২১৬০০ 

ই-সিইল: 

pbmineoperation@gmail.c

om 

 

 

 

 

২.২ প্রামিষ্ঠামনক সেবা: 

 

ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদবী, স ান ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। বসবসটিবভ ফুদর্জ 

সাংিান্ত তথ্য প্রোি 

আদবেদির পপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর অনুদমােিিদম 

এ সাংিান্ত তথ্য উ াত প্রোি 

 

বসবসটিবভ ফুদর্দজর জন্য সাো 

কাগদজ আদবেি ত্র/চাবহো ত্র 

ববিামূদে ০৩ (বতি) 

কায টবেবস 

িাম: জিাব পমাোঃ আবতর্কর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (পসবা) 

প াি িম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পমইল: 

gmservice@petrobangla.org.b

d 

২। সপয়রাবাংলায় মবমভন্ন 

েভা অনুষ্ঠায়নর 

লয়েে অমিটমরয়াি, 

সবাি ম রুি, কন ায়রন্স 

রুি, কমিটি রুি 

প্রস্তুি করা এবং 

প্রয়য়াজয়ন 

আপ্যায়য়নর 

ব্যবস্থােহ আনুষমিক 

কার্ মক্রি গ্রহণ। 

মন্ত্রণালয়/পকাম্পাবি/সাংস্থার ববভাগ ও 

বড ার্ টদমদন্টর চাবহোর পপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি সাদ দক্ষ সপয়রাবাংলায় মবমভন্ন েভা 

অনুষ্ঠায়নর লয়েে অমিটমরয়াি, সবাি ম রুি, 

কন ায়রন্স রুি, কমিটি রুি প্রস্তুি করা এবং 

প্রয়য়াজয়ন আপ্যায়য়নর ব্যবস্থােহ আনুষমিক 

কার্ মক্রি গ্রহণ। 

 

মন্ত্রণালয়/পকাম্পাবি/ 

সাংস্থার ববভাগ ও বড ার্ টদমন্ট 

হদত প্রাপ্ত 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র 

চাবহো ত্র 

অনুযায়ী 

কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি 

পমাতাদবক 

০৩ (বতি) 

কায টবেবস 

িাম: জিাব পমাোঃ আবতর্কর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (পসবা) 

প াি িম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পমইল: 

gmservice@petrobangla.org.b

d 
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৩। প দরাদসন্টার ভবদি 

সাংস্থার বববভন্ন ববভাগ 

ও 

বড ার্ টদমন্ট/আওতাধী

ি পকাম্পাবিসমূদহর 

বলয়াদজোঁ অব দসর 

জন্য জায়গা বরাি 

প্রোি এবাং বিািীস্থ 

হাউবজাং কমদেদে 

অববস্থত ফ্ল্ুার্সমূহ 

সাংস্থার কম টকতটা ও 

কম টচারীদের মদধ্য 

বরাি প্রোি। 

 

আদবেি ত্র/চাবহোর পপ্রবক্ষদত প দরাবাাংলার 

স্ট্ুাবন্ডাং কবমটির সু াবরশ ও  কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি সাদ দক্ষ বরাি প্রোি করা হয়। 

 

সাংস্থার বববভন্ন ববভাগ ও 

বড ার্ টদমন্ট/ 

আওতাধীি পকাম্পাবিসমূদহর 

বলয়াদজোঁ অব স/ সাংস্থার 

কম টকতটা ও কম টচারীদের বিকর্ 

হদত হদত প্রাপ্ত 

চাবহো ত্র/আদবেি ত্র 

সাংস্থার বববভন্ন 

ববভাগ/ 

বড ার্ টদমন্ট-এর 

জন্য ববিামূদে। 

সাংস্থার 

আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূদহর 

বলয়াদজোঁ 

অব দসর জন্য 

কবমটির সভার 

বসদ্ধান্ত 

পমাতাদবক ভাড়া 

এবাং বিািীস্থ 

ফ্ল্ুার্ ভাড়া 

সরকাবর বববধ 

অনুযায়ী। 

৩০ (বত্রশ) 

কায টবেবস  

িাম: জিাব পমাোঃ আবতর্কর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (পসবা) 

প াি িম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পমইল: 

gmservice@petrobangla.org.b

d 

৪। এবডব র্ভক্ত 

(বববিদয়াগ, বিজস্ব ও 

বজবডএ ) প্রকদল্পর 

বডব ব  সাংবিষ্ট তথ্য 

প্রোি 

কর্তমপয়ের অনুয়িাদিিদম ইয়িইল/হাি মকমপ চাবহোকারীর আদবেি ত্র এবাং 

সাংবিষ্ট েপ্তর 

ববিামূূ্দে ০৭ (সাত)   

কায টবেবস 

িাবসমা খািম 

মহাব্যবস্থা ক 

োবিাং এন্ড মবির্বরাং ববভাগ 

পর্বলদ াি িাং- ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ই-পমইল: pbgmppm@gmail.com 

 
৫। চলমাি প্রকল্পসমূদহর 

বাস্তবায়ি অগ্রগবত 

সাংবিষ্ট তথ্য প্রোি 

কর্তমপয়ের অনুয়িাদিিদম ইয়িইল/হাি মকমপ চাবহোকারীর আদবেি ত্র এবাং 

সাংবিষ্ট েপ্তর 

ববিামূূ্দে ০৭ (সাত)   

কায টবেবস 

িাবসমা খািম 

মহাব্যবস্থা ক 

োবিাং এন্ড মবির্বরাং ববভাগ 

পর্বলদ াি িাং- ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ই-পমইল: pbgmppm@gmail.com 
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৬। প দরাবাাংলা ও এর 

আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূহ কর্তটক 

বাস্তবাবয়ত সমাপ্ত 

প্রকদল্পর ব বসআর 

এবাং প দরাবাাংলা ও 

এর আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূদহর 

সমীক্ষা ও কাবরগরী 

সহায়তা প্রকদল্পর 

যথািদম ব এ এস 

ও টিএব ব  এর 

ববষদয় চাবহোকৃত 

তথ্যাবে। 

 

পচয়ারম্যাি মদহােদয়র অনুদমােিিদম তা 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ পপ্ররণ। 

প্রদয়াজিীয় কাগজ ত্র: প্রকদল্পর 

ব বসআর, ব এ এস ও 

টিএব ব  এর ববষদয় চাবহোকৃত 

তথ্যাবে। 

 

প্রাবপ্ত স্থাি: অনুসন্ধাি ও সমীক্ষা 

প্রকল্প ববভাগ। 

ববিামূদে ০৭ (সাত)  

কায টবেবস 

জিাব পমাোঃ জাবহরুল ইসলাম 

মহাব্যবস্থা ক 

অনুসন্ধাি ও সমীক্ষা প্রকল্প ববভাগ 

প াি: ০২-৯১২২৮৮২ 

ই-পমইল: 

zahirul.splpb@yahoo.com 

৭। প দরাবাাংলা ও এর 

আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূহ কর্তটক 

বাস্তবাবয়ত সমাপ্ত 

প্রকদল্পর ব বসআর 

এবাং প দরাবাাংলা ও 

এর আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূদহর 

সমীক্ষা ও কাবরগরী 

সহায়তা প্রকদল্পর 

যথািদম ব এ এস 

ও টিএব ব  এর 

ববষদয় চাবহোকৃত 

তথ্যাবে। 

 

 বরচালক ( বরকল্পিা) মদহােদয়র 

অনুদমােিিদম তা প দরবাাংলার আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূদহ পপ্ররণ। 

প্রদয়াজিীয় কাগজ ত্র: প্রকদল্পর 

ব বসআর, ব এ এস ও 

টিএব ব  এর ববষদয় চাবহোকৃত 

তথ্যাবে। 

 

প্রাবপ্ত স্থাি: অনুসন্ধাি ও সমীক্ষা 

প্রকল্প ববভাগ। 

ববিামূদে ০৭ (সাত) 

কায টবেবস 

জিাব পমাোঃ জাবহরুল ইসলাম 

মহাব্যবস্থা ক 

অনুসন্ধাি ও সমীক্ষা প্রকল্প ববভাগ 

প াি: ০২-৯১২২৮৮২ 

ই-পমইল: 

zahirul.splpb@yahoo.com 

৮। প দরাবাাংলার 

কম টকতটাদের প াকাল 

 দয়ন্ট/প্রবতবিবধ 

বহদসদব মদিািয়ি। 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ, সাংস্থার 

আওতাধীি পকাম্পাবিসমূহ এবাং বববভন্ন 

সরকাবর/স্বায়তশাবসত প্রবতষ্ঠাদির চাবহোর 

পপ্রবক্ষদত বববভন্ন কবমটিদত কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

সাদ দক্ষ প দরাবাাংলার কম টকতটাদের প াকাল 

 দয়ন্ট/প্রবতবিবধ বহদসদব মদিািয়ি প্রোি। 

 

মন্ত্রণালয়/পকাম্পাবি/ বববভন্ন 

সরকাবর/ স্বায়তশাবসত প্রবতষ্ঠাি 

হদত প্রাপ্ত 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র 

ববিামূদে ০৭ (সাত) 

কায টবেবস 

িাম: রনমজি কুিার েরকার 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (প্রশাসি) 

প াি: +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পমইল: 

gmadmin@petrobangla.org.b

d 
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৯। Drilling & 

Workover, 

Production্

Testing্(PT)্

&্Pressure্

Transient্

Testing্

(PTT)্কাদজ্

সহায়তা্প্রোি্ 

প দরাবাাংলার্অধীি্পকাি্পকাম্পাবির্সুববধা্

অনুযায়ী্পকাি্Drilling,্Workover,্

িতুি্কূদ র্্PT্এবাং্উৎ ােিরত্কূ সমূদহর্

PTT্এর্কাদজ্সদরজবমি্উ বস্থত্পথদক্

সহায়তা্প্রোি্করা। 

 

পকাম্পাবি্ প্রধাি্ কর্তটক্

প দরাবাাংলার্ পচয়ারম্যাি্

বরাবর্আদবেি্ ত্র 

ববিামূদে ১৫্( দির)্

কায টবেবস 

পমাোঃ্আব্দুস্সুলতাি 

মহাব্যবস্থা ক 

বরজাভটার্এন্ড্ডার্া্ম্যাদিজদমন্ট্ববভাগ 

০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.

bd 

১০। Production 

Projection 

(PP) 

পকাম্পাবিসমুহ্হদত্প্রাপ্ত্কূদ র্সামবগ্রক্

তথ্যাবে্এবাং্Petrel্হদত্প্রাপ্ত্GIIP্তথ্য্্

Eclipse্স র্ওয়ার্এ্ইিপুর্্বহদসদব্

ব্যবহাদরর্মাধ্যদম্গ্যাস্ব ল্ডসমূদহর্

Production্Projection্করা্হয়। 

পকাম্পাবিসমুহ্হদত্প্রাপ্ত্কূদ র্

সামবগ্রক্তথ্যাবে 

 

ববিামূদে 

 

২৫্(পঁবচশ)্

কায টবেবস 

পমাোঃ্আব্দুস্সুলতাি 

মহাব্যবস্থা ক 

বরজাভটার্এন্ড্ডার্া্ম্যাদিজদমন্ট্ববভাগ 

০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.

bd 

১১। Data্সরবরাহ প দরাবাাংলার্অনুদমােি্স্বাদ দক্ষ্পকাি্

প্রবতষ্ঠাি-পক্প্রদয়াজিীয়্ডার্া্সরবরাহ্করা। 

প্রবতষ্ঠাি্ ্ প্রধাি্ কর্তটক্্

প দরাবাাংলার্ পচয়ারম্যাি্

বরাবর্আদবেি্ ত্র 

ববিামূদে ২৫্(পঁবচশ)্

কায টবেবস 

পমাোঃ্আব্দুস্সুলতাি 

বরজাভটার্এন্ড্ডার্া্ম্যাদিজদমন্ট্ববভাগ 

মহাব্যবস্থা ক 

০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.

bd 

 

১২। মনরীো আপমির 

িথ্য 

িন্ত্রণালয়/প্রমিষ্ঠায়নর চামহদার সপ্রমেয়ি 

কর্তমপয়ের অনুয়িাদন সিািায়বক িথ্য প্রদান 

আয়বদনপত্র/চামহদাপত্র মবনামূয়ল্য ৫ (পাঁচ) 

কায টবেবস 

জনাব সিাোঃ আব্দুল জমলল 

িহাব্যবস্থাপক 

মনরীো মবভাগ 

০২-৮১৮৯৯৭৭ 

pbaudit2013@gmail.com 

 

১৩। বাাংলাদেশ জাতীয় 

সাংসদে মহামান্য 

রাষ্ট্র বত কর্তটক 

প্রদেয় ভাষদণ 

অন্তটর্ভবক্তর জন্য 

প দরাবাাংলা সাংবিষ্ট 

তথ্যাবে পপ্ররণ  

 

 

চাবহো অনুযায়ী কর্তট দক্ষর অনুদমােি পমাতাদবক 

তথ্যাবে পপ্ররণ করা হদয় থাদক। 

সাংবিষ্ট েপ্তদরর 

আদবেি ত্র/চাবহো ত্র 

মবনামূয়ল্য জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে 

ববভাদগর 

চাবহোমত সময় 

বা সাধারণত ৩-

৫  কায টবেবস 

এম িাবসমুল আলীম 

উ -মহাব্যবস্থা ক 

বভবজদলন্স  বড ার্ টদমন্ট 

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। মািিীয় প্রধািমন্ত্রী 

কর্তটক জাতীয় 

সাংসদের অবধদবশদি 

বলবখত পমৌবখক 

প্রদের উতরোদির 

জন্য প দরাবাাংলা 

সাংবিষ্ট প্রদের খসড়া 

উতর পপ্ররণ 

 

 

চাবহো অনুযায়ী কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

পমাতাদবক তথ্যাবে পপ্ররণ করা হদয় থাদক। 

সাংবিষ্ট েপ্তদরর 

আদবেি ত্র/চাবহো ত্র 

মবনামূয়ল্য জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে 

ববভাদগর 

চাবহোমত 

সময় বা 

সাধারণত ১-২  

কায টবেবস 

এম িাবসমুল আলীম 

উ -মহাব্যবস্থা ক 

বভবজদলন্স  বড ার্ টদমন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

১৫। জাতীয় সাংসদে 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী 

কর্তটক প্রেত 

প্রবতশ্রুবতর বাস্তবায়ি 

অগ্রগবত প্রবতদবেি 

পপ্ররণ 

 

চাবহো অনুযায়ী কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

পমাতাদবক তথ্যাবে পপ্ররণ করা হদয় থাদক। 

সাংবিষ্ট েপ্তদরর 

আদবেি ত্র/চাবহো ত্র 

মবনামূয়ল্য জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে 

ববভাদগর 

চাবহোমত 

সময় বা 

সাধারণত ২-৩  

কায টবেবস 

এম িাবসমুল আলীম 

উ -মহাব্যবস্থা ক 

বভবজদলন্স  বড ার্ টদমন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

১৬। জাতীয় সাংসদের 

ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে 

মন্ত্রণালয় সম্পবকটত 

স্থায়ী কবমটি’র সভার 

প দরাবাাংলা সাংবিষ্ট 

কায ট ত্র পপ্ররণ ও 

কবমটির সভায় গৃহীত 

প দরাবাাংলা সাংবিষ্ট 

বসদ্ধান্তসমূদহর 

বাস্তবায়ি অগ্রগবত 

প্রবতদবেি পপ্ররণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

চাবহো অনুযায়ী কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

পমাতাদবক তথ্যাবে পপ্ররণ করা হদয় থাদক। 

সাংবিষ্ট েপ্তদরর 

আদবেি ত্র/চাবহো ত্র 

মবনামূয়ল্য জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে 

ববভাদগর 

চাবহোমত 

সময় বা 

সাধারণত ১৫  

কায টবেবস 

এম িাবসমুল আলীম 

উ -মহাব্যবস্থা ক 

বভবজদলন্স  বড ার্ টদমন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
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১৭। জাতীয় সাংসদের 

সরকারী বহসাব 

সম্পবকটত স্থায়ী 

কবমটি, সরকারী 

প্রবতষ্ঠাি সম্পবকটত 

স্থায়ী কবমটি, 

সরকারী প্রবতশ্রুবত 

সম্পবকটত স্থায়ী 

কবমটি, অনুবমত 

বহসাব সম্পবকটত 

স্থায়ী কবমটি, 

 বরকল্পিা মন্ত্রণালয় 

সম্পবকটত স্থায়ী 

কবমটি ও অথ ট 

মন্ত্রণালয় সম্পবকটত 

স্থায়ী কবমটি’র সভার 

প দরাবাাংলা সাংবিষ্ট 

কায ট ত্র পপ্ররণ ও 

কবমটির সভায় গৃহীত 

প দরাবাাংলা সাংবিষ্ট 

বসদ্ধান্তসমূদহর 

বাস্তবায়ি অগ্রগবত 

প্রবতদবেি পপ্ররণ  

চাবহো অনুযায়ী কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

পমাতাদবক তথ্যাবে পপ্ররণ করা হদয় থাদক। 

সাংবিষ্ট েপ্তদরর 

আদবেি ত্র/চাবহো ত্র 

মবনামূয়ল্য জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে 

ববভাদগর 

চাবহোমত 

সময় বা 

সাধারণত ১৫  

কায টবেবস 

এম িাবসমুল আলীম 

উ -মহাব্যবস্থা ক 

বভবজদলন্স  বড ার্ টদমন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

১৮। জাতীয় সাংসদের 

অবধদবশদি ‘ববদ্যুৎ, 

জ্বালাবি ও খবিজ 

সম্পে মন্ত্রণালদয়র 

মািিীয় 

মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী কর্তটক 

মািিীয় সাংসে 

সেস্যগদণর উত্থাব ত 

বববভন্ন বলবখত ও 

পমৌবখক প্রদের 

উতরোদির জন্য 

প দরাবাাংলা সাংবিষ্ট 

প্রদের খসড়া জবাব 

পপ্ররণ  

চাবহো অনুযায়ী কর্তট দক্ষর অনুদমােি পমাতাদবক 

তথ্যাবে পপ্ররণ করা হদয় থাদক। 

সাংবিষ্ট েপ্তদরর 

আদবেি ত্র/চাবহো ত্র 

মবনামূয়ল্য জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে 

ববভাদগর 

চাবহোমত 

সময় বা 

সাধারণত ৪-৫  

কায টবেবস 

এম িাবসমুল আলীম 

উ -মহাব্যবস্থা ক 

বভবজদলন্স  বড ার্ টদমন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
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১৯। জাতীয় সাংসদের 

অবধদবশদি 

পবসরকারী সেস্যদের 

কায টবেবদস 

আদলাচিার জন্য 

মািিীয় সাংসে 

সেস্যগণ কর্তটক 

উত্থাব ত প দরাবাাংলা 

সাংবিষ্ট বসদ্ধান্ত 

প্রস্তাদবর খসড়া জবাব 

পপ্ররণ 

 

 

 

 

 

চাবহো অনুযায়ী কর্তট দক্ষর অনুদমােি পমাতাদবক 

তথ্যাবে পপ্ররণ করা হদয় থাদক। 

সাংবিষ্ট েপ্তদরর 

আদবেি ত্র/চাবহো ত্র 

মবনামূয়ল্য জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে 

ববভাদগর 

চাবহোমত 

সময় বা 

সাধারণত ১-২  

কায টবেবস 

এম িাবসমুল আলীম 

উ -মহাব্যবস্থা ক 

বভবজদলন্স  বড ার্ টদমন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

২০। জাতীয় সাংসদের 

কায টপ্রণালী বববধর 

৭১-বববধ অনুযায়ী 

মািিীয় সাংসে 

সেস্যগণ কর্তটক 

উত্থাব ত প দরাবাাংলা 

সাংবিষ্ট মদিাদযাগ 

আকষ টণ পিাটিদশর  

খসড়া জবাব পপ্ররণ 

চাবহো অনুযায়ী কর্তট দক্ষর অনুদমােি পমাতাদবক 

তথ্যাবে পপ্ররণ করা হদয় থাদক। 

সাংবিষ্ট েপ্তদরর 

আদবেি ত্র/চাবহো ত্র 

মবনামূয়ল্য জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে 

ববভাদগর 

চাবহোমত 

সময় বা 

সাধারণত ২-৩  

কায টবেবস 

এম িাবসমুল আলীম 

উ -মহাব্যবস্থা ক 

বভবজদলন্স  বড ার্ টদমন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

২১। জাতীয় সাংসদে 

আিীত প দরাবাাংলা 

সাংবিষ্ট মুলতবী 

প্রস্তাদবর খসড়া জবাব 

পপ্ররণ 

 

চাবহো অনুযায়ী কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

পমাতাদবক তথ্যাবে পপ্ররণ করা হদয় থাদক। 

সাংবিষ্ট েপ্তদরর 

আদবেি ত্র/চাবহো ত্র 

মবনামূয়ল্য জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে 

ববভাদগর 

চাবহোমত 

সময় বা 

সাধারণত ৩-৪  

কায টবেবস 

 

 

 

 

 

এম িাবসমুল আলীম 

উ -মহাব্যবস্থা ক 

বভবজদলন্স  বড ার্ টদমন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
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২২। জাতীয় সাংসদের 

অবধদবশদি 

পবসরকারী সেস্যদের 

আিীত প দরাবাাংলা 

সাংবিষ্ট ববদলর 

ববষদয় মতামত 

প্রোি 

 

চাবহো অনুযায়ী কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

পমাতাদবক তথ্যাবে পপ্ররণ করা হদয় থাদক। 

সাংবিষ্ট েপ্তদরর 

আদবেি ত্র/চাবহো ত্র 

মবনামূয়ল্য জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে 

ববভাদগর 

চাবহোমত 

সময় বা 

সাধারণত ২-৩  

কায টবেবস 

এম িাবসমুল আলীম 

উ -মহাব্যবস্থা ক 

বভবজদলন্স  বড ার্ টদমন্ট 

০২-৮১৮৯৯৩১ 

vigilance@petrobangla.org.bd 
 

২৩। প দরাবাাংলা-এর অধীি 

পকাম্পাবিসমূদহর 

কম টকতটা/কম টচারীবৃদে

র ববহোঃবাাংলাদেশ ছুটি, 

অধ্যয়ি ছুটিসহ সব 

ধরদণর ছুটি (প্রদযাজু 

পক্ষদত্র) এবাং বলদয়ি 

অনুদমােদির প্রবিয়া 

করা।  

 

 

 

 

চাবহো ত্র/আদবেদির পপ্রবক্ষদত প দরাবাাংলা 

কর্তট ক্ষ/মন্ত্রণালদয়র অনুদমােি সাদ দক্ষ পসবা 

প্রোি করা হয়। 

বিজ বিজ অব দসর প্রশাসি 

ববভাগ 

ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

রনমজি কুিার েরকার  

মহাব্যবস্থা ক, প্রশাসি ববভাগ 

প াি (অব স): ০২-৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পমইল: 

gm-

admin@petrobangla.org.b

d 

 

২৪। গ্যাস্ কিদডিদসর্্

উৎ ােি্ ও্ সরবরাহ্

তথ্য্প্রোি 

আদবেি্প্রাবপ্তর্ র্কর্তট দক্ষর্অনুদমােি্

সাদ দক্ষ 
সাো্কাগদজ/প্রবতষ্ঠাদির্প্যাদড্

আদবেি ত্র/চাবহো ত্র 
ববিামূদে ১৫্( দির)্

কায©বেবস 
আদিায়ারুল্ইসলাম 
মহাব্যবস্থা ক্(উৎ ােি্ও্বব ণি) 

প ািোঃ +৮৮০২৮১৮৯৯৭৯ 

ই-পমইলোঃ pb_anwar@yahoo.com 

২৫। Perspective 

Plan, Master 

Plan, Five Year 

Plan ইতুাবের তথ্য 

প্রোি  

ইএমআরবড/ইআরবড/এবডবব/ববশ্বব্যাাংক/জাইকা/

বববভন্ন প্রবতষ্ঠাদির চাবহোর পপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস  

িাম: প্রদকৌ. ববশ্ববজৎ সাহা 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক  

( বরকল্পিা পকৌশল) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদমইল: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:pb_anwar@yahoo.com
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২৬। উচ্চ  য টাদয়র সরকাবর 

স র উ লদক্ষ 

Briefs/ Inputs/ 

Reports প্রোি 

ইএমআরবডর চাবহোর পপ্রবক্ষদত সাংস্থার বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ প্রোি করা হয়।  

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস  

িাম: প্রদকৌ. ববশ্ববজৎ সাহা 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক  

( বরকল্পিা পকৌশল) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদমইল: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

২৭। আন্তজটাবতক/ 

আঞ্চবলক/উ -

আঞ্চবলক সহদযাবগতা 

সাংস্থা সমূদহর জন্য 

Briefs/ Inputs/ 

Reports প্রোি 

ইএমআরবডর চাবহোর পপ্রবক্ষদত সাংস্থার বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ প্রোি করা হয়।  

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র 

 

ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস  

িাম: প্রদকৌ. ববশ্ববজৎ সাহা 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক  

( বরকল্পিা পকৌশল) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদমইল: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

২৮। মহামান্য রাষ্ট্র বতর 

বক্তৃতার জন্য 

Input প্রোি 

ইএমআরবডর চাবহোর পপ্রবক্ষদত সাংস্থার বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ প্রোি করা হয়।  

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস  

িাম: প্রদকৌ. ববশ্ববজৎ সাহা 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক  

( বরকল্পিা পকৌশল) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদমইল: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

 

 

২৯। মািিীয় অথ টমন্ত্রীর 

বাদজর্ বক্তৃতার জন্য 

Input প্রোি 

ইএমআরবডর চাবহোর পপ্রবক্ষদত সাংস্থার বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ প্রোি করা হয়।  

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস  

িাম: প্রদকৌ. ববশ্ববজৎ সাহা 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক  

( বরকল্পিা পকৌশল) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদমইল: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 
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৩০। মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর 

কায টালদয়র জন্য 

তথ্যাবে প্রোি 

ইএমআরবডর চাবহোর পপ্রবক্ষদত সাংস্থার বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ প্রোি করা হয়।  

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস  

িাম: প্রদকৌ. ববশ্ববজৎ সাহা 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক  

( বরকল্পিা পকৌশল) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদমইল: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

৩১। বববভন্ন তবদেবশক 

সাহায্য সাংস্থার 

চাবহোকৃত তথ্যাবে 

প্রোি 

এবডবব/ববশ্বব্যাাংক/জাইকা/বববভন্ন তবদেবশক 

প্রবতষ্ঠাদির চাবহোর পপ্রবক্ষদত সাংস্থার বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ প্রোি করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: প্রদকৌ. ববশ্ববজৎ সাহা 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক  

( বরকল্পিা পকৌশল) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদমইল: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

৩২। Preliminary 

Development 

Project 

Proposal 

(PDPP)-র তথ্যাবে 

প্রোি  

ইএমআরবড/ইআরবড/এবডবব/ববশ্বব্যাাংক/জাইকা/

বববভন্ন প্রবতষ্ঠাদির চাবহোর পপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা হয়। 

 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস  

িাম: প্রদকৌ. ববশ্ববজৎ সাহা 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক  

( বরকল্পিা পকৌশল) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৯৮৭ 

ইদমইল: 

stplanning_pb@ 

yahoo.com 

 

৩৩। ব্লু ইয়কানমি 

েম্পমকমি 

কি মপমরকল্পনার (স্বল্প, 

িধ্যি ও দীর্ ম 

সিয়াদী) িামেক 

বাস্তবায়ন অগ্রগমি 

েংক্রান্ত িথ্যামদ 

সপ্ররণ। 

ব্লু-ইয়কানমি সেয়লর চামহদা সিািায়বক ব্লু-

ইয়কানমি েম্পমকমি সপয়রাবাংলা কর্তমক গৃহীি 

কি মপমরকল্পনার (স্বল্প, িধ্যি ও দীর্ ম সিয়াদী) 

িামেক বাস্তবায়ন অগ্রগমি প্রমিয়বদন কর্তমপয়ের 

অনুয়িাদনক্রয়ি সপ্ররণ করা হয়। 

 

চামহদাপত্র/অনুয়রাধপত্র মবনামূয়ল্য 

 

প্রয়িেক িায়ের 

১০ িামরয়ির 

িয়ধ্য 

নাি:  ারহানা  াওন 

পদবী: িহাব্যবস্থাপক (ইমি) 

স ান নম্বর: +৮৮০২-৫৫০১৩৪৭২ 

ই-সিইল: 

gm.ed@petrobangla.org.b

d 

৩৪। উৎপাদন-বন্টন চুমির 

আওিায় মবয়দ ী 

সকাম্পামনেমূহ কর্তমক 

আহমরি িাটা ও 

মরয়পাট ম েরবরাহ 

সপয়রাবাংলার আওিাধীন সকাম্পামনেমূয়হর 

চামহদা সিািায়বক উৎপাদন-বন্টন চুমির 

আওিায় মবয়দ ী সকাম্পামনেমূহ কর্তমক আহমরি 

িাটা ও মরয়পাট ম  কর্তমপয়ের অনুয়িাদনক্রয়ি 

েরবরাহ করা হয়। 

চামহদাপত্র/অনুয়রাধপত্র মবনামূয়ল্য 

চামহদাপত্র 

প্রামির ৩০/৬০ 

কার্ মমদবয়ের  

িয়ধ্য 

নাি: প্রয়কৌ. সিা. আবু োকলায়য়ন  

পদবী: িহাব্যবস্থাপক (মিমপমি) 

স ান নম্বর: +৮৮০২-৮১৮৯৯৪৯ 

ই-সিইল: 

gm.dpd@petrobangla.org.

bd 
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৩৫। িতুি খবিজ সম্পে 

অনুসন্ধাদি 

পেবশ/ববদেশী 

পকাম্পাবি কর্তটক 

োবখলকৃত প্রস্তাব 

জ্বালাবি ও খবিজ 

সম্পে ববভাদগ 

পপ্ররণ। 

ববদেশী পকাম্পাবি/এমবজএমবসএল এর 

োবখলকৃত প্রস্তাব কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ পপ্ররণ করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ২০ (ববশ) 

কায টবেবস 

িাম: পমা:  জলুর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (এমইএন্ডআই) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৭৯২ 

ইদমইল: 

gm.mei@petrobangla.org.

bd 

petrobangla.mei@gmail.c

om 

৩৬। জ্বালামন ও িমনজ 

েম্পদ মবভায়গর 

অমনস্পন্ন কার্ মাবলী 

েংক্রান্ত প্রমিয়বদন 

সপ্ররণ।   

জ্বালামন ও িমনজ েম্পদ িন্ত্রণালয়য়র চামহদার 

সপ্রমেয়ি সাংস্থার বববভন্ন ববভাগ/পকাম্পাবি হদত 

তথ্য সাংগ্রহপূব টক কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ 

প্রোি করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১৫ ( দির) 

কায টবেবস 

িাম: পমা:  জলুর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (এমইএন্ডআই) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৭৯২ 

ইদমইল: 

gm.mei@petrobangla.org.

bd 

petrobangla.mei@gmail.c

om 

৩৭। মবমভন্ন 

প্রমিষ্ঠান/মবশ্বমবদ্যাল

য় ছাত্র-ছাত্রীয়দর 

িধ্যপাড়া কঠিন ম লা 

িমন পমরদ মন/ 

গয়বষণা/ মিমেে/ 

ইন্টাণ ম ীপ।   

মবমভন্ন প্রমিষ্ঠান/মবশ্বমবদ্যালয় এর অনুদরাদধর 

পপ্রবক্ষদত িমন 

পমরদ মন/গয়বষণা/মিমেে/ইন্টাণ ম ীপ সাংিান্ত 

মবষয়য় প্র ােমনক অনুয়িাদন গ্রহণ ও েহয়র্ামগিা 

প্রদান করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: পমা:  জলুর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (এমইএন্ডআই) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৭৯২ 

ইদমইল: 

gm.mei@petrobangla.org.

bd 

petrobangla.mei@gmail.c

om 

৩৮। বাাংলাদেশ 

 বরসাংখ্যাি ব্যুদরা 

এর চাবহোকৃত 

তথ্যাবে প্রোি। 

বাাংলাদেশ  বরসাংখ্যাি ব্যুদরা এর চামহদার 

সপ্রমেয়ি এমবজএমবসএল হদত তথ্য সাংগ্রহপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ প্রোি করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: পমা:  জলুর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (এমইএন্ডআই) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৭৯২ 

ইদমইল: 

gm.mei@petrobangla.org.

bd 

petrobangla.mei@gmail.c

om 

৩৯। প দরাবাাংলার 

আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূদহর 

বাদজর্ প্রণয়ি 

প দরাবাাংলার আওতাধীি ১৩টি পকাম্পাবির 

বাৎসবরক বাদজর্  রীক্ষা-বিরীক্ষা করণ ও 

বাদজর্  য টাদলাচিা সভা আদয়াজি করতোঃ 

বাদজর্ চূড়ান্ত করণ। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ৪৫ (পঁয়তাবিশ) 

কায টবেবস 

িাম:  ারুক আহদমে 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (অথ ট) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৯৫৯ 

ইদমইল: 

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। বজওবব উন্নয়ি 

প্রকদল্পর অনুকূদল অথ ট 

ছাড় করণ। 

প দরাবাাংলার আওতাধীি পকাম্পাবিসমূদহর 

চাবহোর পপ্রবক্ষদত সরকার হদত উন্নয়ি প্রকদল্পর 

অনুকূদল ঋণ/মঞ্জুরী সাংিান্ত সরকাবর আদেশ 

প্রাবপ্তর  র সাংস্থার  বরচালক (অথ ট) কর্তটক 

স্বাক্ষবরত প্রশাসবিক মন্ত্রণালদয়র প্রবতস্বাক্ষবরত 

ববল বচ  একাউন্টস এন্ড ব ন্যান্স অব সাদরর 

কায টালদয় োবখল কদর অথ ট ছাড় করণ। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র পচদকর 

মাধ্যদম/অথবরটি 

ইসুুর মাধ্যদম 

অথ ট মন্ত্রণালয় 

এবাং জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে 

ববভাগ কর্তটক 

বজও জারীর 

 র ৩০ (বত্রশ) 

কায টবেবস 

িাম:  ারুক আহদমে 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (অথ ট) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৯৫৯ 

ইদমইল: 

gm_finance@petrobangla.org.bd 

৪১। সপয়রাবাংলার 

ওয়য়বোইয়ট েংস্থার 

আওিাধীন 

সকাম্পামনেমূয়হর 

কি মচারী পর্ মায়য়র 

বমহ:বাংলায়দ  ছুটি, 

মনয়য়াগ মবজ্ঞমি এবং 

দরপত্র মবজ্ঞমি প্রকা  

করণ। 

প্রাি েংমিষ্ট িকুয়িন্ট মপমিএ / সজমপমজ 

 রম্যায়ট প্রস্তুিপূব মক সপয়রাবাংলার ওয়য়বোইয়ট 

প্রকা করণ। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ০৩ (বতি) 

কায টবেবস 

নাি: পমাোঃ হাসিাত-ই-রাব্বী,  

পদবী: উ -ব্যবস্থা ক (আইটি) 

স ান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদমইল:্

it@petrobangla.org.bd 

৪২। সপয়রাবাংলা ও 

সকাম্পানীেমূহ কর্তমক 

বাস্তবাময়ি 

এমিমপভুি 

প্রকল্পেমূয়হর িামেক 

এবং ত্রত্রিামেক 

অগ্রগমির িথ্য 

প্রদান।  

ইএমআরবড/ওবজএিআর/ইআরবড/আইএমইবড/এ

িইবস-একদিক/ পপ্রাগ্রাবমাং বডবভশদির চাবহোর 

পপ্রবক্ষদত বববভন্ন ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য 

সাংগ্রহ ও প্রস্তুতপূব টক কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৩। বজবডএ র্ভক্ত 

প্রকল্পসমূদহর প্রকল্প 

প্রস্তাব বাছাই এবাং 

অগ্রাবধকার তাবলকায় 

অন্তর্ভ টবক্তর তথ্য 

প্রোি।   

ইএমআরবড এবাং ববইআরবস এর চাবহোর 

পপ্রবক্ষদত বববভন্ন ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য 

সাংগ্রহ ও প্রস্তুতপূব টক কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা হয়।  

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৪। সপয়রাবাংলায় 

অনুমষ্ঠি এমিমপভুি 

প্রকল্পেমূয়হর প্রয়জক্ট 

ইিমিয়িয়ন্ট ন 

কমিটি’র িথ্যামদ 

প্রদান।  

 

ইএমআরবড/ওবজএিআর/ইআরবড/আইএমইবড/

এিইবস-একদিক/বজইবড/পপ্রাগ্রাবমাং বডবভশদির 

চাবহোর পপ্রবক্ষদত বববভন্ন ববভাগ/পকাম্পাবি হদত 

তথ্য সাংগ্রহ ও প্রস্তুতপূব টক কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

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

প্রবতশ্রুবত/ বিদে টশিা 

সাংিান্ত হালিাগাে 

বাস্তবায়ি অগ্রগমির 

িথ্য প্রদান। 

ইএমআরবড/ ইআরবড/োবিাং কবমশি/ পপ্রাগ্রাবমাং 

বডবভশদির চাবহোর পপ্রবক্ষদত বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহ ও প্রস্তুতপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা 

হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৬। বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন 

প্রকল্পেমূয়হর এমিমপ 

এবং আরএমিমপমপ 

েংক্রান্ত িথ্য প্রদান।  

ইএমআরবড/োবিাং কবমশি/ ইআরবড/পপ্রাগ্রাবমাং 

বডবভশদির  চাবহোর পপ্রবক্ষদত বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহ ও প্রস্তুতপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা 

হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৭। এমিমপ এবং 

আরএমিমপমপ 

প্রণয়য়নর লয়েে 

ত্রবয়দম ক োহায্যপুষ্ট 

প্রকল্পেমূয়হর প্রকল্প 

োহায্য বরায়ের িথ্য 

প্রদান। 

ইএমআরবড/ইআরবড এর চাবহোর পপ্রবক্ষদত 

বববভন্ন ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহ ও 

প্রস্তুতপূব টক কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য 

প্রোি করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৮। এমিমপ এবং 

আরএমিমপমপভুি 

প্রকল্পেমূয়হর বরাে 

উপয়র্াজন ও পুনোঃ 

বরায়ের িথ্য প্রদান। 

ইএমআরবড/োবিাং কবমশি/পপ্রাগ্রাবমাং 

বডবভশদির চাবহোর পপ্রবক্ষদত বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহ ও প্রস্তুতপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা 

হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

৪৯। অনুদমাবেত িতুি 

প্রকল্প এবডব সি 

অন্তর্ভ টবক্ত এবাং 

অনুদমাবেত িতুি 

প্রকল্প আরএবডব সি 

অন্তর্ভ টবক্ত   ও 

বরাদির তথ্য প্রোি। 

ইএমআরবড/োবিাং কবমশি/ ইআরবড/পপ্রাগ্রাবমাং 

বডবভশদির চাবহোর পপ্রবক্ষদত বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহ ও প্রস্তুতপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা 

হয়।  

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

৫০। এবডব র্ভক্ত 

প্রকল্পসমূদহর বাবষ টক 

িয়  বরকল্পিার তথ্য 

প্রোি। 

ইএমআরবড’র চাবহোর পপ্রবক্ষদত বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহ ও প্রস্তুতপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা 

হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 
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৫১। উন্নয়ি প্রকদল্পর  ণ্য-

কায©, পসবা সাংগ্রহ 

কায©িম বাস্তবায়ি 

অগ্রগবতর তথ্যাবে 

প্রোি। 

ইএমআরবড’র চাবহোর পপ্রবক্ষদত বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহ ও প্রস্তুতপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা 

হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

৫২। উন্নয়ি প্রকল্প এবাং 

সাংদশাবধত প্রকল্প 

প্রস্তাদব সরকাদরর 

অনুদমােি প্রাবপ্তর 

জন্য তথ্য প্রোি। 

ইএমআরবড/োবিাং কবমশদির চাবহোর পপ্রবক্ষদত 

বববভন্ন ববভাগ/ পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহ ও 

প্রস্তুতপূব টক কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য 

প্রোি করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

৫৩। প্রকল্পসমূদহর পময়াে 

বৃবদ্ধর প্রস্তাদব 

সরকাদরর অনুদমােি 

প্রাবপ্তর জন্য তথ্য 

প্রোি। 

ইএমআরবড’র চাবহোর পপ্রবক্ষদত বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহ ও প্রস্তুতপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা 

হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

৫৪। প্রকল্পসমূদহর 

আন্তঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় 

প্রস্তাদব সরকাদরর 

অনুদমােি প্রাবপ্তর 

জন্য তথ্য প্রোি। 

ইএমআরবড’র চাবহোর পপ্রবক্ষদত বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহ ও প্রস্তুতপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা 

হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

৫৫। প্রকল্পসমূদহর ববদশষ 

সাংদশাধি প্রস্তাদব 

সরকাদরর অনুদমােি 

প্রাবপ্তর জন্য তথ্য 

প্রোি। 

ইএমআরবড’র চাবহোর পপ্রবক্ষদত বববভন্ন 

ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহ ও প্রস্তুতপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ তথ্য প্রোি করা 

হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

৫৬। গ্যাস সঞ্চালি ও 

গ্যাস ববতরণ 

 াই লাইি বিম টাণ 

কাদজর অবভন্ন মূে 

তাবলকা প্রণয়ি। 

গ্যাস সঞ্চালি ও গ্যাস ববতরণ  াই লাইি 

বিম টাণ কাদজর সুববধাদথ ট প দরাবাাংলার 

আওতাধীি পকাম্পাবিসমূদহর চাবহোর 

 বরদপ্রবক্ষদত সমদয় সমদয়  অবভন্ন মূে তাবলকা 

হালিাগাে/সাংদশাধদির উদদ্যাগ গ্রহণ করা হয়। 

অতোঃ র প্রস্তাববত সাংদশাধিকৃত অবভন্ন মূে 

তাবলকা প দরাবাাংলা পবাদড টর অনুদমােি 

গ্রহণপূব টক সাংবিষ্ট পকাম্পাবি প্রাদন্ত পপ্ররণ। 

 

 

 

 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র 

 

ববিামূদে ০৬ মাস হদত 

০১ বছর 

িাম: প্রদকৌ. হাববব উবিি আহাম্মে 

 েবব: মহাব্যবস্থা ক  (ইবিবিয়াবরাং) 

প াি: ৫৫০১৪১০৮ 

ই-পমইল: 

engineeringpb 

20@gmail.com 
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৫৭। ইবভবস বমর্াদরর 

পর্ম্পাবরাং পরাধকদল্প 

 বরবীক্ষণ কায টিম 

সাংিান্ত প্রবতদবেি 

পপ্ররণ। 

 জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগর চাবহো 

অনুযায়ী প দরাবাাংলার অধীি ববতরণ 

পকাম্পাবিসমূহ হদত তথ্য সাংগ্রহপূব টক বিধ টাবরত 

ছদক জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ পপ্ররণ 

করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র 

 

ববিামূদে প্রবত মাদসর ১৫ 

তাবরদখর মদধ্য 

িাম: প্রদকৌ. হাববব উবিি আহাম্মে 

 েবব: মহাব্যবস্থা ক  (ইবিবিয়াবরাং) 

প াি: ৫৫০১৪১০৮ 

ই-পমইল: 

engineeringpb 

20@gmail.com 

 

৫৮। মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর 

প্রবতশ্রুবত/বিদে টশিা 

সাংিান্ত হালিাগাে 

বাস্তবায়ি অগ্রগবত 

প্রবতদবেি। 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগর চাবহো 

অনুযায়ী প দরাবাাংলার সাংবিষ্ট ববভাগ এবাং 

সাংবিষ্ট পকাম্পাবিসমূহ হদত তথ্য সাংগ্রহপূব টক 

বিধ টাবরত ছদক জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ 

পপ্ররণ করা হয়। 

 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র 

 

ববিামূদে প্রবতমাদসর ৫ 

তাবরদখর মদধ্য 

িাম: প্রদকৌ. হাববব উবিি আহাম্মে 

 েবব: মহাব্যবস্থা ক  (ইবিবিয়াবরাং) 

প াি: ৫৫০১৪১০৮ 

ই-পমইল: 

engineeringpb 

20@gmail.com 

 

৫৯। ১.৩ ও ১.৪ পেণীর 

ঠিকাোরী 

তাবলকার্ভবক্ত 

ত বসল সাংদশাধি 

প দরাবাাংলার অধীি সাংবিষ্ট গ্যাস সঞ্চালি ও 

ববতরণ পকাম্পাবিসমূদহর চাবহোর  বরদপ্রবক্ষদত 

সমদয় সমদয় তাবলকার্ভবক্ত ত বসল সাংদশাধি 

করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ০৬ মাস িাম: প্রদকৌ. হাববব উবিি আহাম্মে 

 েবব: মহাব্যবস্থা ক  (ইবিবিয়াবরাং) 

প াি: ৫৫০১৪১০৮ 

ই-পমইল: 

engineeringpb 

20@gmail.com 

 

৬০। সাদ াটি টাং দ্য গুড 

গভন্যটান্স সাংিান্ত 

মাবসক প্রবতদবেি 

পপ্ররণ। 

সাংস্থার আওতাধীি পকাম্পাবিসমূহ হদত তথ্য 

সাংগ্রহ কদর প্রবতদবেি প্রণয়িপূব টক মন্ত্রণালদয় 

পপ্ররণ করা হয়। 

সাংস্থার আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূহ হদত প্রাপ্ত 

অবভদযাগ গ্রহণ ও বিষ্পবত 

সাংিান্ত প্রবতদবেি 

ববিামূূ্দে প্রদতুক মাদসর 

০৩(বতি) 

তাবরদখর মদধ্য 

িাম: পমাোঃ জাদভে ইবদি শাদহে 

 েবব: উ -মহাব্যবস্থা ক (বসএমএ) 

প াি: ০২-৫৫০১৪১১২ 

ই-পমইল: 

cma.petrobangla@gmail.com 
৬১। মন্ত্রণালদয়র মাবসক 

সমন্বয় সভায় গৃহীত 

বসদ্ধান্তসমূদহর  

বাস্তবায়ি অগ্রগবত 

প্রবতদবেি পপ্ররণ। 

সাংস্থার বববভন্ন ববভাগ এবাং আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূহ হদত তথ্য সাংগ্রহ কদর প্রবতদবেি 

প্রণয়িপূব টক মন্ত্রণালদয় পপ্ররণ করা হয়। 

সমন্বয় সভায় গৃহীত 

বসদ্ধান্তসমূদহর সাদথ সাংবিষ্ট 

সাংস্থার বববভন্ন ববভাগ এবাং 

আওতাধীি পকাম্পাবিসমূহ হদত 

প্রাপ্ত বাস্তবায়ি অগ্রগবত 

প্রবতদবেি। 

 

 

 

 

 

ববিামূদে মন্ত্রণালয় কর্তটক 

বিধ টাবরত 

সমদয়র মদধ্য। 

িাম: পমাোঃ জাদভে ইবদি শাদহে 

 েবব: উ -মহাব্যবস্থা ক (বসএমএ) 

প াি: ০২-৫৫০১৪১১২ 

ই-পমইল: 

cma.petrobangla@gmail.com 

mailto:20@gmail.com
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৬২। কয়লা উৎপাদন, 

িজুদ ও েরবরাহ 

িথ্য েংক্রান্ত 

আয়বদন প্রামির পর কর্তমপয়ের অনুয়িাদনক্রয়ি 

পত্রজারীর িাধ্যয়ি র্ামচি িথ্য মলমিিভায়ব 

প্রদান 

েংমিষ্ট মবষয় উয়েিপূব মক 

র্ামচি িয়থ্যর 

বণ মনা/িমলকােয়িি 

প্রামিষ্ঠামনক সলটারয়হি প্যায়ি 

সপয়রাবাংলার সচয়ারম্যান 

বরাবর মলমিি আয়বদনপত্র 

দামিল করয়ি হয়ব  

মবনামূয়ল্য আয়বদন প্রামির 

পর ৩ (মিন) 

কার্ মমদবে 

নাি: মি.এি. সজাবায়য়দ সহায়েন 

পদমব: িহাব্যবস্থাপক, িাইন অপায়র ন 

মবভাগ 

সপয়রাবাংলা, সপয়রায়েন্টার (৫ি িলা), ঢাকা। 

স ান: ০২-৮১৮৯৯৮৫, সিাবাইল: ০১৭৯১-

৮২১৬০০ 

ই-সিইল: 

pbmineoperation@gmail.c

om 

৬৩। কয়লা সেত্র উন্নয়য়নর 

মবষয়য় আগ্রহী 

সদ ী/মবয়দ ী 

সকাম্পামন কর্তমক 

দামিলকৃি প্রস্তাব 

প্রমক্রয়াকরণ  

আয়বদন প্রামির পর কর্তমপয়ের অনুয়িাদনক্রয়ি 

পত্রজারীর িাধ্যয়ি েংমিষ্ট প্রস্তাবনার মবষয়য় 

েংস্থার মেদ্ধান্ত মলমিিভায়ব অবমহিকরণ  

েংমিষ্ট প্রস্তাবনার মবস্তামরি 

কামরগমর এবং আমি মক 

েংমিষ্টিা উয়েিপূব মক 

প্রামিষ্ঠামনক সলটারয়হি প্যায়ি 

সপয়রাবাংলার সচয়ারম্যান 

বরাবর মলমিি আয়বদনপত্র 

দামিল করয়ি হয়ব 

মবনামূয়ল্য আয়বদন প্রামির 

পর ৭ (োি) 

কার্ মমদবে 

নাি: মি.এি. সজাবায়য়দ সহায়েন 

পদমব: িহাব্যবস্থাপক, িাইন অপায়র ন 

মবভাগ 

সপয়রাবাংলা, সপয়রায়েন্টার (৫ি িলা), ঢাকা। 

স ান: ০২-৮১৮৯৯৮৫, সিাবাইল: ০১৭৯১-

৮২১৬০০ 

ই-সিইল: 

pbmineoperation@gmail.c

om 

৬৪। কয়লানীমি, 

কয়লায়েত্র উন্নয়ন 

পমরকল্পনা এবং 

চলিান িাইমনং 

কার্ মক্রি েম্পয়কম 

েংেদ ও েংেদীয় 

কমিটির প্রয়নাির 

সপ্ররণ  

েংমিষ্ট প্রয়নর মবষয়য় সুমনমদ মষ্ট উির (কমিপয় 

েম্পূরক প্রয়নর উিরেহ) পত্রজারীর িাধ্যয়ি 

মলমিিভায়ব অবমহিকরণ 

সুমনমদ মষ্ট প্রনেহ র্ামচি িয়থ্যর 

মবষয়য় প্রামিষ্ঠামনক সলটারয়হি 

প্যায়ি সপয়রাবাংলার সচয়ারম্যান 

বরাবর মলমিি পত্র সপ্ররণ 

করয়ি হয়ব  

মবনামূয়ল্য আয়বদন প্রামির 

পর ২ (দুই) 

কার্ মমদবে 

নাি: মি.এি. সজাবায়য়দ সহায়েন 

পদমব: িহাব্যবস্থাপক, িাইন অপায়র ন 

মবভাগ 

সপয়রাবাংলা, সপয়রায়েন্টার (৫ি িলা), ঢাকা। 

স ান: ০২-৮১৮৯৯৮৫, সিাবাইল: ০১৭৯১-

৮২১৬০০ 

ই-সিইল: 

pbmineoperation@gmail.c

om 

৬৫। মবমভন্ন ম ো 

প্রমিষ্ঠায়নর 

পাঠ্যসূচীয়ি অন্তভু মি 

িাইমনং েম্পমকমি 

ম ো 

ে র/ইন্টান মম য়পর 

অনুিমি প্রদান  

আয়বদন প্রামির পর কর্তমপয়ের অনুয়িাদন 

োয়পয়ে পত্রজারীর িাধ্যয়ি মলমিি অনুিমি 

প্রদান 

েংমিষ্ট প্রমিষ্ঠান/মবভাগীয় প্রধান 

কর্তমক স্বােমরি প্রামিষ্ঠামনক 

সলটারয়হি প্যায়ি সপয়রাবাংলার 

সচয়ারম্যান বরাবর মলমিি 

আয়বদনপত্র দামিল করয়ি হয়ব  

মবনামূয়ল্য আয়বদন প্রামির 

পর ২ (দুই) 

কার্ মমদবে 

নাি: মি.এি. সজাবায়য়দ সহায়েন 

পদমব: িহাব্যবস্থাপক, িাইন অপায়র ন 

মবভাগ 

সপয়রাবাংলা, সপয়রায়েন্টার (৫ি িলা), ঢাকা। 

স ান: ০২-৮১৮৯৯৮৫, সিাবাইল: ০১৭৯১-

৮২১৬০০ 

ই-সিইল: 

pbmineoperation@gmail.c

om 

 

mailto:pbmineoperation@gmail.com
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৬৬। সদ ীয়/স্থানীয় মবমভন্ন 

প্রম েণ প্রমিষ্ঠায়ন 

েংস্থার 

কি মকিমা/কি মচারীয়দর  

প্রম েয়ণর জন্য 

সপ্ররণ 

সদ ীয়/স্থানীয় মবমভন্ন প্রম েণ প্রমিষ্ঠায়নর 

চামহদার পমরয়প্রমেয়ি কর্তমপয়ের অনুয়িাদন 

সিািায়বক  েংস্থার কি মকিমা/কি মচারীয়দর 

প্রম েয়ণ অং গ্রহয়ণর লয়েে িয়নানয়ন প্রদান 

করা হয়য় িায়ক।  

চামহদাপত্র/ 

অনুয়রাধপত্র 

মবনামূয়ল্য ৩০ (মত্র )  

কার্ মমদবয়ের 

িয়ধ্য। 

নাি: রনমজি কুিার েরকার 

পদমব: িহাব্যবস্থাপক (প্র ােন) 

স ান:+৮৮০২-৮১৮৯৯৩৯ 

ইয়িইল: gmadmin@ 

petrobangla.org.bd 

৬৭। সদ ীয়/স্থানীয় মবমভন্ন 

প্রম েণ প্রমিষ্ঠায়ন 

সপয়রাবাংলার 

আওিাধীন 

সকাম্পানীেমূয়হর 

কি মকিমা/কি মচারীয়দর 

প্রম েয়ণর জন্য 

সপ্ররণ। 

সপয়রাবাংলার আওিাধীন সকাম্পানীেমূহ হয়ি 

প্রাি প্রস্তাব/অনুয়রায়ধর পমরপ্রমেয়ি কর্তমপয়ের 

অনুয়িাদনক্রয়ি সকাম্পানীর 

কি মকিমা/কি মচারীয়দর সদ ীয়/স্থানীয় মবমভন্ন 

প্রম েণ প্রমিষ্ঠায়ন প্ররণ করা হয়য় িায়ক। 

চামহদাপত্র/ 

অনুয়রাধপত্র 

মবনামূয়ল্য ৪৫ (পঁয়িামে ) 

কার্ মমদবয়ের 

িয়ধ্য। 

নাি: রনমজি কুিার েরকার 

পদমব: িহাব্যবস্থাপক (প্র ােন) 

স ান:+৮৮০২-৮১৮৯৯৩৯ 

ইয়িইল:gmadmin@ 

petrobangla.org.bd 

৬৮। সপয়রাবাংলার 

আওিাধীন 

সকাম্পানীেমূয়হর 

কি মকিমায়দর 

ত্রবয়দম ক প্রম েয়ণর 

জন্য সপ্ররণ। 

সকাম্পানীেমূহ হয়ি প্রম েণ আয়য়াজনকারী 

প্রমিষ্ঠায়নর ব্রুম য়রেহ প্রস্তাব েংস্থায় সপ্ররণ করা 

হয়ল িা এিদমবষয়য় ত্রবয়দম ক প্রম েণ েংক্রান্ত 

স্থায়ী কমিটিয়ি উপস্থাপন করা হয়। অিোঃপর 

উি কমিটির সুপামর  এবং  কর্তমপয়ের 

অনুয়িাদনক্রয়িমজ.ও জারীর লয়েে জ্বালামন ও 

িমনজ েম্পদ মবভায়গ পত্র সপ্ররণ করা হয়।   

প্রম েণািীর জীবনবৃিান্ত, 

আয়য়াজনকারী প্রমিষ্ঠায়নর 

ব্রুম য়রেহ অন্যান্য প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র। 

 

মবনামূয়ল্য ৪৫ (পঁয়িামে ) 

কার্ মমদবয়ের 

িয়ধ্য। 

নাি: রনমজি কুিার েরকার 

পদমব: িহাব্যবস্থাপক (প্র ােন) 

স ান:+৮৮০২-৮১৮৯৯৩৯ 

ইয়িইল: gmadmin@ 

petrobangla.org.bd 

৬৯। জ্বালাবি ও খবিজ 

সম্পে ববভাদগর 

চাবহোর 

 বরদপ্রবক্ষদত মামলা 

সাংিান্ত তথ্য প্রোি। 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগর চাবহোর 

 বরদপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর অনুদমােি পমাতাদবক 

বববভন্ন মামলা সাংিান্ত তথ্য তত্রমাবসক বভবতদত 

মন্ত্রণালদয় পপ্ররণ করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে বতি মাস অন্তর  

মাদসর ৫ 

তাবরদখর মদধ্য 

িাম: রুমািা প রদেৌস 

 েবব: ব্যবস্থা ক (আইি) 

প াি: ০২-৮১৮০১১২ 

ই-পমইল: 

law.petrobangla@gmail.co

m 

৭০। জাতীয় জ্বালাবি 

বিরা তা বেবস 

উ লদক্ষু  বত্রকায় 

পিাড় ত্র প্রকাশ এবাং 

বল দলর্ ববতরণ। 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগর বিদে টশিা ও 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি পমাতাদবক জাতীয় জ্বালাবি 

বিরা তা বেবস উ লদক্ষু প্রাপ্ত বাণী ও সাংবিষ্ট 

তথ্যাবে  বত্রকায় প্রকাদশর জন্য বপ্র-বপ্রবন্টাং 

বডজাইি প্রস্তুত ও  বত্রকায় প্রকাদশর ব্যবস্থা 

গ্রহণ। এছাড়া, কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ 

প দরাবাাংলা এবাং এর আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূদহর তথ্য সম্ববলত বল দলর্ 

প্রস্তুতকরণ ও ববতরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

অনুদরাধ ত্র/চাবহো ত্র ববিামূদে প্রবত বছর ০৮ 

(আর্) আগদস্ট্র 

মদধ্য 

িাম: তাবরর্কল ইসলাম খাি 

 েবব: উ -মহাব্যবস্থা ক (জিসাংদযাগ) 

প াি: ০২-৫৫০১৪১১১ 

ই-পমইল: 

petrobanglapr@gmail.com 

prd@petrobangla.org.bd 

mailto:law.petrobangla@gmail.com
mailto:law.petrobangla@gmail.com
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mailto:prd@petrobangla.org.bd
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২.৩ অভেন্তরীণ সেবা: 

 

ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদবী, স ান ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। প দরাবাাংলার 

কম টকতটা ও 

কম টচারীদেরদক 

অব দস যাতায়াদতর 

জন্য গাবড় সুববধা 

প্রোি 

আদবেি দত্রর পপ্রবক্ষদত  কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

সাদ দক্ষ গাবড় সুববধা প্রোি 

আদবেি ত্র (িাম,  েবী, 

বাসস্থাদির ঠিকািা ও আইবড 

িম্বর উদিখপূব টক) 

বববধ অনুযায়ী 

ভাড়া কতটি 

১৫  ( দির) 

কায টবেবস 

িাম: জিাব পমাোঃ আবতর্কর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (পসবা) 

প াি িম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পমইল: 

gmservice@petrobangla.org.b

d 

২। োপ্তবরক/ব্যবক্তগত 

প্রদয়াজদি 

অবধযাচদির 

পপ্রবক্ষদত গাড়ী 

সরবরাহ 

 বরবহি অবধযাচদির পপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি সাদ দক্ষ গাড়ী সরবরাহ 

 বরবহি অবধযাচি (প্রদয়াজিীয় 

তথ্যসহ) 

বববধ অনুযায়ী 

ভাড়া কতটি 

০২ (দ্যই) 

কায টবেবস 

িাম: জিাব পমাোঃ আবতর্কর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (পসবা) 

প াি িম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

                ০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পমইল: 

gmservice@petrobangla.org.b

d 
 

৩। বসবসটিবভ ফুদর্জ 

সাংিান্ত তথ্য প্রোি 

আদবেদির পপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর 

অনুদমােিিদম এ সাংিান্ত তথ্য উ াত প্রোি 

 

বসবসটিবভ ফুদর্দজর জন্য সাো 

কাগদজ আদবেি 

ববিামূদে ০৩ (বতি) 

কায টবেবস 

িাম: জিাব পমাোঃ আবতর্কর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (পসবা) 

প াি িম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

                ০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পমইল: 

gmservice@petrobangla.org.b

d 

৪। 

প দরাদসন্টার ভবি 

এবাং বিািী 

আবাবসক প্রকদল্পর 

রক্ষণাদবক্ষণ সাংিান্ত 

পসবা প্রোি 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি ও বাদজর্ বরাি 

সাদ দক্ষ প্রদয়াজিীয় মালামাল িয়পূব টক 

পসবা প্রোি 

 

চাবহো অনুযায়ী সাো কাগদজ 

আদবেি/ 

সাংস্থার ওদয়বসাইদর্ 

পেওয়া/রক্ষণাদবক্ষণ শাখায় 

থাকা বিধ টাবরত  রদমদর্ 

আদবেি ত্র 

ববিামূদে ০৭ (সাত) 

কায টবেবস 

িাম: জিাব পমাোঃ আবতর্কর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (পসবা) 

প াি িম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

                ০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পমইল: 

gmservice@petrobangla.org.b

d 
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৫। সপয়রাবাংলায় মবমভন্ন 

েভা অনুষ্ঠায়নর 

লয়েে অমিটমরয়াি, 

সবাি ম রুি, 

কন ায়রন্স রুি, 

কমিটি রুি প্রস্তুি 

করা এবং প্রয়য়াজয়ন 

আপ্যায়য়নর 

ব্যবস্থােহ 

আনুষমিক কার্ মক্রি 

গ্রহণ। 

 

মন্ত্রণালয়/পকাম্পাবি/সাংস্থার ববভাগ ও 

বড ার্ টদমদন্টর চাবহোর পপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি সাদ দক্ষ সপয়রাবাংলায় মবমভন্ন েভা 

অনুষ্ঠায়নর লয়েে অমিটমরয়াি, সবাি ম রুি, 

কন ায়রন্স রুি, কমিটি রুি প্রস্তুি করা এবং 

প্রয়য়াজয়ন আপ্যায়য়নর ব্যবস্থােহ আনুষমিক 

কার্ মক্রি গ্রহণ। 

মন্ত্রণালয়/পকাম্পাবি/সাংস্থার 

ববভাগ ও বড ার্ টদমন্ট হদত প্রাপ্ত 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র। 

চাবহো ত্র 

অনুযায়ী 

কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি 

পমাতাদবক 

৩ (বতি) 

কায টবেবস 

িাম: জিাব পমাোঃ আবতর্কর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (পসবা) 

প াি িম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পমইল: 

gmservice@petrobangla.org.b

d 

৬। প দরাদসন্টার ভবদি 

সাংস্থার বববভন্ন 

ববভাগ ও 

বড ার্ টদমন্ট/আওতা

ধীি 

পকাম্পাবিসমূদহর 

বলয়াদজোঁ অব দসর 

জন্য জায়গা বরাি 

প্রোি এবাং বিািীস্থ 

হাউবজাং কমদেদে 

অববস্থত ফ্ল্ুার্সমূহ 

সাংস্থার কম টকতটা ও 

কম টচারীদের মদধ্য 

বরাি প্রোি। 

 

আদবেি ত্র/চাবহোর পপ্রবক্ষদত প দরাবাাংলার 

স্ট্ুাবন্ডাং কবমটির সু াবরশ ও  কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি সাদ দক্ষ বরাি প্রোি করা হয়। 

 

সাংস্থার বববভন্ন ববভাগ ও 

বড ার্ টদমন্ট/আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূদহর বলয়াদজোঁ 

অব স/ সাংস্থার কম টকতটা ও 

কম টচারীদের বিকর্ হদত হদত 

প্রাপ্ত চাবহো ত্র/আদবেি ত্র। 

সাংস্থার বববভন্ন 

ববভাগ/ 

বড ার্ টদমন্ট-এর 

জন্য ববিামূদে। 

সাংস্থার 

আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূদহর 

বলয়াদজোঁ 

অব দসর জন্য 

কবমটির সভার 

বসদ্ধান্ত 

পমাতাদবক ভাড়া 

এবাং বিািীস্থ 

ফ্ল্ুার্ ভাড়া 

সরকাবর বববধ 

অনুযায়ী। 

৩০(বত্রশ) 

কায টবেবস  

িাম: জিাব পমাোঃ আবতর্কর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (পসবা) 

প াি িম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পমইল: 

gmservice@petrobangla.org.b

d 

৭। সাংস্থার বববভন্ন 

ববভাগ/শাখায় 

ব্যবহাদরর জন্য 

চাবহো অনুযায়ী 

মুদ্রণ ও মদিাহরী 

সামগ্রী সরবরাহ 

চাবহোর পপ্রবক্ষদত  

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ মালামাল 

সরবরাহ 

সাংবিষ্ট পসবা গ্রহণ সাংিান্ত 

কাগজ ত্র/চাবহো ত্র 

প্রাবপ্ত স্থাি: 

ভান্ডার শাখা 

 

ববিামূদে ০১ (এক) 

কায টবেবস  

িাম: জিাব পমাোঃ আবতর্কর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (পসবা) 

প াি িম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

                ০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পমইল: 

gmservice@petrobangla.org.b

d 
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৮। সাংস্থার 

কম টকতটাগণদক 

সরকারী বিয়দম 

প্রাপ্যতা অনুযায়ী 

অব দস এবাং 

বাসগৃদহ পর্বলদ াি 

সুববধা প্রোি 

প্রাপ্যতা অনুযায়ী কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

সাদ দক্ষ সাংদযাগ প্রোি করা হয়। 

আদবেি ত্র/চাবহো ত্র ববিামূদে ৪০ (চবিশ) 

কায টবেবস 

িাম: জিাব পমাোঃ আবতর্কর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (পসবা) 

প াি িম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩ 

                ০২-৫৫০১৪১০৫ 

ই-পমইল: 

gmservice@petrobangla.org.b

d 

৯। প দরাবাাংলার জন্য 

বাবষ টক িয় 

 বরকল্পিা (এব ব ) 

প্রণয়ি এবাং তা 

সাংস্থার ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাশ 

জাতীয় শুদ্ধাচার পকৌশল এবাং বাবষ টক 

কম টসম্পােি চুবক্তর বিদে টশিা অনুসরদণ 

কর্তট দক্ষর অনুদমােিিদম সাংস্থার জন্য 

“বাবষ টক িয়  বরকল্পিা (এব ব ) প্রণয়ি”্

এবাং তা সাংস্থার ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে প্রাক্কলদির 

পপ্রবক্ষদত 

কর্তট দক্ষর 

অনুদমােদির 

 র ৬০ (ষার্) 

কায টবেবস 

িাম: রনমজি কুিার েরকার 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (প্রশাসি) 

প াি: +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পমইল: 

gmadmin@petrobangla.org.bd 

১০। সাংস্থার বববভন্ন 

ববভাগ ও শাখার 

চাবহোর পপ্রবক্ষদত 

কবম্পউর্ার ও 

সাংবিষ্ট সরিামাবে, 

মুদ্রণ, মদিাহরী, 

ইদলকবরক আইদর্ম, 

 াবি টচার ইতুাবে 

িয় 

 

 

চাবহো ত্র/অনুদরাদধর পপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি ও বাদজর্ বরাি সাদ দক্ষ 

প্রদয়াজিীয় মালামাল িয়পূব টক পসবা প্রোি 

সাংস্থার বববভন্ন 

ববভাগ/বড ার্ টদমদন্টর কম টকতটা 

ও কম টচারীদের বিকর্ হদত প্রাপ্ত 

চাবহো ত্র 

ববিামূদে চাবহো দত্রর 

পপ্রবক্ষদত 

কর্তট দক্ষর 

অনুদমােদির 

 র ব ব আর-

২০০৮ 

অনুযায়ী ৪৫ 

(পঁয়তাবিশ) 

কায টবেবস 

িাম: রনমজি কুিার েরকার 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (প্রশাসি) 

প াি: +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পমইল: 

gmadmin@petrobangla.org.bd 

 

 

 
 

১১। প দরাবাাংলা এবাং 

এর আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূদহর 

কম টকতটাদের ববরুদদ্ধ 

ববভাগীয় 

মামলা/অবভদযাগ 

সাংিান্ত তথ্যাবে 

প্রোি। 

 

 

 

 

প দরাবাাংলা এবাং এর আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূদহর কম টকতটাদের ববরুদদ্ধ 

ববভাগীয় মামলা/অবভদযাগ সাংিান্ত ববষয়াবে 

পরবজস্ট্ার খাতায় সাংরক্ষণ করা হয়, যা 

 রবতীদত কম টকতটাদের  দোন্নবত ও 

অবসরগ্রহদণর কাদজ চাবহোনুযায়ী কর্তট দক্ষর 

অনুদমােিিদম সরবরাহ করা হয়। 

চাবহো ত্র/ 

অনুদরাধ ত্র। 

ববিামূূ্দে ০৭ (সাত) 

কায টবেবস 

িাম: রনমজি কুিার েরকার 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (প্রশাসি) 

প াি: +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পমইল: 

gmadmin@petrobangla.org.bd 
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১২। প দরাবাাংলা ও এর 

আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূহ 

কর্তটক বাস্তবাবয়ত 

সমাপ্ত প্রকদল্পর 

ব বসআর এবাং 

প দরাবাাংলা ও এর 

আওতাধীি 

পকাম্পাবিসমূদহর 

সমীক্ষা ও কাবরগরী 

সহায়তা প্রকদল্পর 

যথািদম ব এ এস 

ও টিএব ব  এর 

ববষদয় চাবহোকৃত 

তথ্যাবে। 

 

মহাব্যবস্থা ক (অনুসন্ধাি ও সমীক্ষা প্রকল্প)-

এর অনুদমােিিদম তা প দরাবাাংলার বববভন্ন 

ববভাগ/বড ার্ টদমন্ট/শাখায় পপ্ররণ। 

প্রদয়াজিীয় কাগজ ত্র: প্রকদল্পর 

ব বসআর, ব এ এস ও 

টিএব ব  এর ববষদয় চাবহোকৃত 

তথ্যাবে। 

 

প্রাবপ্ত স্থাি: অনুসন্ধাি ও সমীক্ষা 

প্রকল্প ববভাগ। 

ববিামূদে ০৭ (সাত)  

কায টবেবস 

জিাব পমাোঃ জাবহরুল ইসলাম 

মহাব্যবস্থা ক 

অনুসন্ধাি ও সমীক্ষা প্রকল্প ববভাগ 

প াি: ০২-৯১২২৮৮২ 

ই-পমইল: zahirul.splpb@yahoo.com 

১৩। Data্সরবরাহ  বরচালক্মদহােদয়র্অনুদমােি্স্বাদ দক্ষ্

পকাি্ববভাগ-পক্প্রদয়াজিীয়্ডার্া্সরবরাহ্

করা। 

ববভাগীয়্্প্রধাি্কর্তটক্আদবেি্

 ত্র 

ববিামূদে ৭্(সাত)্

কায টবেবস 

পমাোঃ্আব্দুস্সুলতাি 

মহাব্যবস্থা ক 

বরজাভটার্এন্ড্ডার্া্ম্যাদিজদমন্ট্ববভাগ 

০২-৮১৮৯৯৮০ 

gmrdm@petrobangla.org.b

d 

১৪। মনরীো আপমির 

ছাড়পত্র প্রদান 

চামহদা অনুর্ায়ী কর্তমপয়ের অনুয়িাদন 

োয়পয়ে ব্যমি পর্ মায়য় মনরীো আপমি েংক্রান্ত 

ছাড়পত্র প্রদান করা হয় 

চামহদাপত্র/অনুয়রাধপত্র মবনামূয়ল্য ৩(মিন) 

কার্ মমদবে 

জনাব সিাোঃ আব্দুল জমলল 

িহাব্যবস্থাপক 

মনরীো মবভাগ 

০২-৮১৮৯৯৭৭ 

pbaudit2013@gmail.com 

১৫। অবেরগািীয়দর 

অবেরজমনি চূড়ান্ত 

সুমবধা/পাওনামদর 

প্রিেয়ন প্রদান 

চামহদা অনুর্ায়ী কর্তমপয়ের অনুয়িাদন 

োয়পয়ে অবেরগািীয়দর সপন ন প্রাপ্যিায় 

মনরীো মবভায়গর প্রিোয়ন প্রদান করা হয় 

চামহদাপত্র/অনুয়রাধপত্র মবনামূূ্য়ল্য ২(দুই)  

কার্ মমদবে 

জনাব সিাোঃ আব্দুল জমলল 

িহাব্যবস্থাপক 

মনরীো মবভাগ 

০২-৮১৮৯৯৭৭ 

pbaudit2013@gmail.com 

১৬। েংস্থার মনরীো 

আপমি মনষ্পমি 

করণ 

কর্তমপয়ের অনুয়িাদন োয়পয়ে েংস্থার মবমভন্ন 

পর্ মায়য়র মনরীো আপমি মনষ্পমির উয়দ্যাগ 

গ্রহয়ণর ব্যবস্থা করণ। 

চামহদাপত্র/অনুয়রাধপত্র মবনামূূ্য়ল্য ৬০ (ষাট)  

কার্ মমদবে 

জনাব সিাোঃ আব্দুল জমলল 

িহাব্যবস্থাপক 

মনরীো মবভাগ 

০২-৮১৮৯৯৭৭ 

pbaudit2013@gmail.com 

mailto:gmrdm@petrobangla.org.bd
mailto:gmrdm@petrobangla.org.bd
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১৭। সপ-ম য়ে ন, 

টাইিয়েল/মেয়লক 

ন সগ্রি সেয়লর 

নমিয়ি েম্মমি প্রদান 

প্র ােন/ েংস্থাপন মবভায়গর উপস্থামপি সবিন 

মনধ মারণ  ীয়ট মনরীো মবভায়গর েম্মমি প্রদান 

চামহদাপত্র/অনুয়রাধপত্র মবনামূয়ল্য ২ (দুই) 

কার্ মমদবে 

জনাব সিাোঃ আব্দুল জমলল 

িহাব্যবস্থাপক 

মনরীো মবভাগ 

০২-৮১৮৯৯৭৭ 

pbaudit2013@gmail.com 

১৮। প দরাবাাংলার 

মাবসক এমআইএস 

প্রবতদবেদি 

এিভায়রিদমন্ট এন্ড 

পসই টি (ইএস) 

ববষয়ক তথ্য 

প্রকাশকরদণর লদক্ষু 

এমআইএস 

বড ার্ টদমদন্ট পপ্ররণ। 

প দরাবাাংলার আওতাধীি পকাম্পাবিসমূহ পথদক 

প্রাপ্ত এিভায়রিদমন্ট এন্ড পসই টি (ইএস) 

ববষয়ক প্রবতদবেিসমূহ সাংকলি কদর 

এমআইএস বড ার্ টদমদন্ট পপ্ররণ। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূূ্দে ১০ (েশ) 

কার্ মমদবে 

প্রভিি ববশ্বাস 

মহাব্যবস্থা ক 

এিভায়রিদমন্ট এন্ড পসই টি ববভাগ 

+৮৮০২৮১৮৯০৬৩ 

esd.petrobangla@gmail.co

m 

 

১৯। প দরাবাাংলা-এর 

কম টকতটা/কম টচারীবৃদে

র ববহোঃবাাংলাদেশ 

ছুটি, অবজটত ছুটি, 

অধ্যয়ি ছুটিসহ সব 

ধরদণর ছুটি এবাং 

বলদয়ি অনুদমােদির 

প্রবিয়া করা 

চাবহো ত্র/আদবেদির পপ্রবক্ষদত প দরাবাাংলা 

কর্তট ক্ষ/মন্ত্রণালদয়র অনুদমােি সাদ দক্ষ পসবা 

প্রোি করা হয়। 

সাংস্থার কম টকতটা/কম টচারীদের 

বিকর্ হদত হদত প্রাপ্ত 

চাবহো ত্র/আদবেি ত্র 

ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

রনমজি কুিার েরকার 

মহাব্যবস্থা ক (প্রশাসি) 

প াি (অব স): +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পমইল: 

gm-admin@petrobangla. 

org.bd 

 

২০। কম টকতটাদের পবতি 

তবষম্য ও প -লস 

প্রদর্কশি প্রবিয়া 

করা 

চাবহো ত্র/আদবেদির পপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি সাদ দক্ষ পসবা প্রোি করা হয়। 

সাংস্থার কম টকতটা/কম টচারীদের 

বিকর্ হদত প্রাপ্ত 

চাবহো ত্র/আদবেি ত্র। 

ববিামূদে ৬০ (ষার্) 

কায টবেবস 

রনমজি কুিার েরকার 

মহাব্যবস্থা ক (প্রশাসি) 

প াি (অব স): +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পমইল: 

gm-admin@petrobangla. 

org.bd 

 

২১। কম টকতটা/কম টচারীদের 

আন্তজটাবতক  াসদ ার্ ট 

ইসুুর ববষদয় এিওবস 

পেয়ার প্রবিয়াকরণ 

করা 

চাবহো ত্র/আদবেদির পপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি সাদ দক্ষ পসবা প্রোি করা হয়। 

সাংস্থার কম টকতটা/কম টচারীদের 

বিকর্ হদত প্রাপ্ত 

চাবহো ত্র/আদবেি ত্র। 

ববিামূদে ০৭ (সাত) 

কায টবেবস 

রনমজি কুিার েরকার 

মহাব্যবস্থা ক (প্রশাসি) 

প াি (অব স): +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পমইল: 

gm-admin@petrobangla. 

org.bd 

 

 



a4-1-2019 

২২। কম টকতটাদের চার্কবর 

স্থায়ীকরণ/ইস্ত া 

প্রোদির ববষয়টি 

প্রবিয়াকরণ 

চাবহো ত্র/আদবেদির পপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর 

অনুদমােি সাদ দক্ষ পসবা প্রোি করা হয়। 

সাংস্থার কম টকতটা/কম টচারীদের 

বিকর্ হদত প্রাপ্ত 

চাবহো ত্র/আদবেি ত্র। 

ববিামূদে ৬০ (ষার্) 

কায টবেবস 

রনমজি কুিার েরকার 

মহাব্যবস্থা ক (প্রশাসি) 

প াি (অব স): +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯ 

ই-পমইল: 

gm-admin@petrobangla. 

org.bd 

 

২৩। আইওমে’র গ্যাে 

উৎপাদন েংক্রান্ত 

িথ্য প্রদান। 

 

সপয়রাবাংলা’র পমরকল্পনা পমরদিয়রর চামহদা 

সিািায়বক িমন্ত্রপমরষদ মবভায়গ সপ্ররয়ণর লয়েে 

আইওমে’র িামেক গ্যাে উৎপাদন েংক্রান্ত 

িথ্য কর্তমপয়ের অনুয়িাদনক্রয়ি সপ্ররণ করা 

হয়। 

চামহদাপত্র/অনুয়রাধপত্র মবনামূয়ল্য 

 

প্রয়িেক 

িায়ের ৩ 

িামরয়ির 

িয়ধ্য 

নাি:  ারহানা  াওন 

পদবী: িহাব্যবস্থাপক (ইমি) 

স ান নম্বর: +৮৮০২-৫৫০১৩৪৭২ 

ই-সিইল: 

gm.ed@petrobangla.org.bd 

২৪। এি. আই. এে 

প্রমিয়বদয়ন 

অন্তভু মমির লয়েে 

আইওমে’র (িায়ো) 

গ্যাে ও কনয়িনয়েট 

েংক্রান্ত িথ্য প্রদান। 

সপয়রাবাংলা’র এিআইএে মিপাট ময়িয়ন্টর 

চামহদা সিািায়বক  আইওমে (িায়ো) কর্তমক 

উৎপামদি গ্যাে ও কনয়িনয়েয়টর পমরিান, 

ক্রয়-মবক্রয় েংক্রান্ত িথ্য কর্তমপয়ের 

অনুয়িাদনক্রয়ি প্রদান করা হয়। 

 

চামহদাপত্র/অনুয়রাধপত্র মবনামূয়ল্য প্রয়িেক 

িায়ের ২৬ 

িামরয়ির 

িয়ধ্য 

নাি:  ারহানা  াওন 

পদবী: িহাব্যবস্থাপক (ইমি) 

স ান নম্বর: +৮৮০২-৫৫০১৩৪৭২ 

ই-সিইল: 

gm.ed@petrobangla.org.bd 

২৫। িামি-ক্লায়য়ন্ট ও 

মবমিং রাউন্ড 

েংক্রান্ত িথ্য প্রদান। 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তমক ০৩ সেয়েম্বর ২০১৮ 

িামরয়ি জ্বালামন ও িমনজ েম্পদ মবভায়গর 

কার্ মক্রি েম্পমকমি অবমহিকরণ েভায় 

মপএেমে পমরদির েংক্রান্ত গৃহীি 

মেদ্ধান্তেমূয়হর হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগমি 

প্রমিয়বদন সপয়রাবাংলার ইমিমনয়ামরং 

মিমভ য়নর চামহদা সিািায়বক কর্তমপয়ের 

অনুয়িাদনক্রয়ি সপ্ররণ করা হয়।  

চামহদাপত্র/অনুয়রাধপত্র মবনামূয়ল্য প্রয়িেক 

িায়ের ৫ 

িামরয়ির 

িয়ধ্য 

নাি:  ারহানা  াওন 

পদবী: িহাব্যবস্থাপক (ইমি) 

স ান নম্বর: +৮৮০২-৫৫০১৩৪৭২ 

ই-সিইল: 

gm.ed@petrobangla.org.bd 

২৬। অি ম বছর মভমিক 

আইওমে’র গ্যাে 

উৎপাদন েংক্রান্ত 

িথ্য প্রদান।  

সপয়রাবাংলা’র এিআইএে মিপাট ময়িয়ন্টর 

চামহদা সিািায়বক অি ম বছর মভমিক 

আইওমে’র গ্যাে উৎপাদন িথ্য কর্তমপয়ের 

অনুয়িাদনক্রয়ি সপ্ররণ করা হয়। 

চামহদাপত্র/অনুয়রাধপত্র মবনামূয়ল্য প্রয়িেক 

বছয়রর জুলাই 

িায়ের ৩ 

িামরয়ির 

িয়ধ্য 

নাি:  ারহানা  াওন 

পদবী: িহাব্যবস্থাপক (ইমি) 

স ান নম্বর: +৮৮০২-৫৫০১৩৪৭২ 

ই-সিইল: 

gm.ed@petrobangla.org.bd 

২৭। মপএেমে পমরদির 

েংক্রান্ত জািীয় 

েংেয়দ উত্থামপি 

প্রনেমূয়হর জবাব 

পপ্ররণ।  

 

সাংস্থার্ বভবজদলন্স্ বড ার্ টদমদন্টর্ চাবহোর্

 বরদপ্রবক্ষদত্ কর্তট দক্ষর্ অনুদমােিিদম 

মপএেমে পমরদির েংক্রান্ত জািীয় েংেয়দ 

উত্থামপি প্রনেমূয়হর জবাব পপ্ররণ করা হয়। 

 

চাবহো ত্র/ অনুদরাধ ত্র 

 

ববিামূদে 

 

চাবহোমত/ 

১ (এক) 

কম টমদবস 

 

িাম : শাহদিওয়াজ  ারদভজ 

 েবব : িহাব্যবস্থাপক (কন্ট্রাক্ট) 

স ান : ৮১৮৯৯৫৪ 

ইয়িইল : 

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
mailto:gm.contract@petrobangla.org.bd
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২৮। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী 

কর্তমক মবগি 

০৯/০৪/২০১৫ ও 

০৬/০২/২০১৪ 

িামরয়ি মবদুেৎ, 

জ্বালামন ও িমনজ 

েম্পদ িন্ত্রণালয় 

পমরদ মনকায়ল প্রদি 

মেদ্ধান্তেমূয়হর 

বাস্তবায়ন অগ্রগমি 

প্রমিয়বদন পপ্ররণ। 

সাংস্থার্ বরকল্পিা্পকৌশল্ববভাদগর্চাবহোর্

 বরদপ্রবক্ষদত্কর্তট দক্ষর্অনুদমােিিদম্

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তমক মবগি ০৯/০৪/২০১৫ 

ও ০৬/০২/২০১৪ িামরয়ি মবদুেৎ, জ্বালামন ও 

িমনজ েম্পদ িন্ত্রণালয় পমরদ মনকায়ল প্রদি 

মেদ্ধান্তেমূয়হর বাস্তবায়ন অগ্রগমি প্রমিয়বদন 

পপ্ররণ করা হয়। 

 

চাবহো ত্র/্অনুদরাধ ত্র ববিামূদে 

 

প্রবত্মাদসর্

১ম্

কম টবেবদসর্

মদধ্য 

 

িাম : শাহদিওয়াজ  ারদভজ 

 েবব : িহাব্যবস্থাপক (কন্ট্রাক্ট) 

স ান : ৮১৮৯৯৫৪ 

ইয়িইল : 

gm.contract@petrobangla.

org.bd 

 

২৯। অমনষ্পন্ন মবষয়য়র 

উপর িথ্য সপ্ররণ। 

সাংস্থার্ প্রশাসি্ ববভাদগর্ চাবহোর্

 বরদপ্রবক্ষদত্ কর্তট দক্ষর্ অনুদমােিিদম্

অমনষ্পন্ন মবষয়য়র উপর িথ্য পপ্ররণ করা হয়। 

চাবহো ত্র/ অনুদরাধ ত্র ববিামূদে 

 

প্রবত্মাদসর্

২য়্

কম টবেবদসর্

মদধ্য 

 

িাম : শাহদিওয়াজ  ারদভজ 

 েবব : িহাব্যবস্থাপক (কন্ট্রাক্ট) 

স ান : ৮১৮৯৯৫৪ 

ইয়িইল : 

gm.contract@petrobangla.

org.bd 

 

৩০। ই-নমি কার্ মক্রয়ির 

িথ্য সপ্ররণ। 

সাংস্থার্আইটি্বড ার্ টদমদন্টর্চাবহোর্

 বরদপ্রবক্ষদত্কর্তট দক্ষর্অনুদমােিিদম  ই-

নমি কার্ মক্রয়ির িথ্য পপ্ররণ করা হয়।  

 

চাবহো ত্র/ অনুদরাধ ত্র ববিামূদে 

 

প্রবত্মাদসর্

৩য়্

কম টবেবদসর্

মদধ্য 

িাম : শাহদিওয়াজ  ারদভজ 

 েবব : িহাব্যবস্থাপক (কন্ট্রাক্ট) 

স ান : ৮১৮৯৯৫৪ 

ইয়িইল : 

gm.contract@petrobangla.

org.bd 

৩১। বামষ মক কি মেম্পাদন 

মূল্যায়ন প্রমিয়বদয়ন 

অন্তভু মমির লয়েে 

আইওমে’র গ্যাে ও 

কনয়িনয়েট 

উৎপাদন েংক্রান্ত 

িথ্য প্রদান। 

 

 

 

 

 

 

েংস্থার মভমজয়লন্স বড ার্ টদমদন্টর চামহদা 

সিািায়বক বামষ মক কি মেম্পাদন মূল্যায়ন 

প্রমিয়বদয়ন অন্তভু মমির লয়েে আইওমে’র 

িামেক গ্যাে ও কনয়িনয়েট উৎপাদন েংক্রান্ত 

িথ্য কর্তমপয়ের অনুয়িাদনক্রয়ি সপ্ররণ করা 

হয়। 

চামহদাপত্র/অনুয়রাধপত্র মবনামূয়ল্য 

 

প্রয়িেক 

িায়ের ৭ 

িামরয়ির 

িয়ধ্য 

নাি: প্রয়কৌ. সিা. আবু োকলায়য়ন  

পদবী: িহাব্যবস্থাপক (মিমপমি) 

স ান নম্বর: +৮৮০২-৮১৮৯৯৪৯ 

ই-সিইল: 

gm.dpd@petrobangla.org.b

d 

mailto:gm.contract@petrobangla.org.bd
mailto:gm.contract@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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৩২। এি. আই. এে 

প্রমিয়বদয়ন 

অন্তভু মমির লয়েে 

মবমবয়ানা, 

সিৌলভীবাজার ও 

জালালাবাদ 

গ্যােয়েয়ত্রর গ্যাে ও 

কনয়িনয়েট েংক্রান্ত 

িথ্য প্রদান। 

েংস্থার এিআইএে বড ার্ টদমদন্টর চামহদা 

সিািায়বক  আইওমে কর্তমক উৎপামদি গ্যাে ও 

কনয়িনয়েয়টর পমরিাণ, ক্রয়-মবক্রয় েংক্রান্ত 

িথ্য কর্তমপয়ের অনুয়িাদনক্রয়ি প্রদান করা 

হয়। 

 

চামহদাপত্র/অনুয়রাধপত্র মবনামূয়ল্য প্রয়িেক 

িায়ের ২৬ 

িামরয়ির 

িয়ধ্য 

নাি: প্রয়কৌ. সিা. আবু োকলায়য়ন  

পদবী: িহাব্যবস্থাপক (মিমপমি) 

স ান নম্বর: +৮৮০২-৮১৮৯৯৪৯ 

ই-সিইল: 

gm.dpd@petrobangla.org.b

d 

৩৩। খবি উন্নয়ি তথা 

মাইবিাং সাংিান্ত 

এবাং উৎ াবেত 

বশলা সাংিান্ত সাংসে 

ও সাংসেীয় কবমটির 

প্রদোতর প্রোি। 

সাংস্থার বভবজদলন্স বড ার্ টদমদন্টর চাবহোর 

পপ্রবক্ষদত এমবজএমবসএল হদত তথ্য 

সাংগ্রহপূব টক কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ 

প্রোি করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ০৫ ( োঁচ) 

কায টবেবস 

িাম: পমা:  জলুর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (এমইএন্ডআই) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৭৯২ 

ইদমইল: 

gm.mei@petrobangla.org.b

d 

petrobangla.mei@gmail.co

m 

৩৪। প দরাবাাংলার 

বাবষ টক প্রবতবেদির 

জন্য তথ্যাবে প্রোি। 

সাংস্থার সাবচববক ববভাদগর চাবহোর পপ্রবক্ষদত 

এমবজএমবসএল হদত তথ্য সাংগ্রহপূব টক 

কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ প্রোি করা 

হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ০৫ ( োঁচ) 

কায টবেবস 

িাম: পমা:  জলুর রহমাি 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (এমইএন্ডআই) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৭৯২ 

ইদমইল: 

gm.mei@petrobangla.org.b

d 

petrobangla.mei@gmail.co

m 

৩৫। প দরাবাাংলার 

বাদজর্ প্রণয়ি 

প দরাবাাংলার বববভন্ন ববভাগ/বড ার্ টদমদন্টর 

চাবহোর পপ্রবক্ষদত প্রাক্কবলত ও সাংদশাবধত 

বাদজর্ প্রস্তুতপূব টক সাংস্থার পবাদড টর 

অনুদমােদির  র প্রশাসবিক মন্ত্রিালদয়র 

মাধ্যদম অথ ট মন্ত্রণালদয়র অনুদমােি গ্রহণ। 

 

 

 

 

 

 

 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ৯০ (িব্বই) 

কায টবেবস 

িাম:  ারুক আহদমে 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (অথ ট) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৯৫৯ 

ইদমইল: 

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
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৩৬। অথ ট মন্ত্রণালয় কর্তটক 

অনুদমাবেত 

প দরাবাাংলার প্রবত 

অথ ট বছদরর বাদজর্ 

বরাি হদত ব্যয় 

বিব টাদহর লদক্ষু 

বাদজর্ ছাড়/সম্মবত 

প্রোি সাংিান্ত। 

 

প দরাবাাংলার অভুন্তরীণ স্ব স্ব 

ববভাগ/শাখা/েপ্তর/ বরেপ্তর হদত বাদজর্ ছাড় 

সাংিান্ত আগত িবথ/ববদল প্রস্তাব প্রশাসবিক ও 

আবথ টক অনুদমােি অনুযায়ী বাদজর্ ছাড় করণ 

কায টিম ও মতামত প্রোি 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ০৭ (সাত) 

কায টবেবস 

িাম:  ারুক আহদমে 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (অথ ট) 

প াি: +৮৮০২-৮১৮৯৯৫৯ 

ইদমইল: 

gm_finance@petrobangla.org.bd 

৩৭। সপয়রাবাংলার 

ওয়য়বোইয়ট 

সপয়রাবাংলা েংমিষ্ট 

অম ে আয়দ , 

বমহ:বাংলায়দ  ছুটি, 

অনাপমি েনদ, 

মবজ্ঞমি, প্রজ্ঞাপন, 

দরপত্র, ত্রদমনক গ্যাে 

উৎপাদন ও মবপণন 

প্রমিয়বদন, 

এিআইএে ও 

বামষ মক প্রমিয়বদন, 

মনয়য়াগ মবজ্ঞমি এবং 

মবমভন্ন প্রমিয়বদন 

প্রকা করণ। 

বববভন্ন্ ববভাগ/বড ার্ টদমন্ট্ হদত প্রাি েংমিষ্ট 

িকুয়িন্ট মপমিএ / সজমপমজ  রম্যায়ট 

প্রস্তুিপূব মক সপয়রাবাংলার ওয়য়বোইয়ট 

প্রকা করণ। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ০৩ (বতি) 

কায টবেবস 

নাি: পমাোঃ হাসিাত-ই-রাব্বী,  

পদবী: উ -ব্যবস্থা ক (আইটি) 

স ান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদমইল:্

it@petrobangla.org.bd 

৩৮। কমম্পউটার 

(য়িেটপ/ল্যাপটপ)-

এর রাবলশুটিাংসহ্

অ াদরটিাং্ বসদস্ট্ম্

এবাং মবমভন্ন ধরয়ণর 

প্রয়য়াজনীয় 

এোমিয়ক ন ও 

এমন্টভাইরাে 

ে টওয়োর 

ইনস্টয়ল ন এবং 

মপ্রন্টার, েোনার, 

ইউব এস্ ইতুাবের্

রাবলশুটিাং। 

বববভন্ন্ ববভাগ/বড ার্ টদমদন্টর্ চাবহোর্

 বরদপ্রবক্ষদত্ যথাযথ্  য টদবক্ষদণাতর্

প্রদয়াজিীয়্ ব্যবস্থা্ গ্রহণপূব টক্ ব্যবহার্

উ দযাগীকরণ। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ০৫ ( োঁচ) 

কায টবেবস 

নাি: পমাোঃ হাসিাত-ই-রাব্বী,  

পদবী: উ -ব্যবস্থা ক (আইটি) 

স ান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদমইল:্

it@petrobangla.org.bd 

tel:+8801833181194
mailto:it@petrobangla.org.bd
tel:+8801833181194
mailto:it@petrobangla.org.bd
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৩৯। কমম্পউটার 

(য়িেটপ/ল্যাপটপ), 

মপ্রন্টার ও ্

ইউব এস-এর্বববভন্ন্

ধরদির্

হাড টওয়ুার/স র্ও

য়ুার,্

পর্ািার/কাটি টজ,্

এুাডাপ্টার/ব্যার্াবর্

ইতুাবের্সরবরাহ। 

বববভন্ন্ ববভাগ/বড ার্ টদমদন্টর্ চাবহোর্

 বরদপ্রবক্ষদত্ যথাযথ্ অনুদমােিসাদ দক্ষ্

সরবরাহকরণ। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ০৫ ( োঁচ) 

কায টবেবস 

নাি: পমাোঃ হাসিাত-ই-রাব্বী,  

পদবী: উ -ব্যবস্থা ক (আইটি) 

স ান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদমইল:্

it@petrobangla.org.bd 

৪০। ইন্টারয়নট/ওয়াই াই 

েংক্রান্ত সেবা 

প্রদয়াজিীয়্ ব্যবস্থা্ গ্রহণপূব টক্

ইন্টারয়নট/ওয়াই াই্ব্যবহার্উ দযাগীকরণ। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ০৩ (বতি) 

কায টবেবস 

নাি: পমাোঃ হাসিাত-ই-রাব্বী,  

পদবী: উ -ব্যবস্থা ক (আইটি) 

স ান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদমইল:্

it@petrobangla.org.bd 

৪১। ই-সিইল এবং ই-

নমি েংক্রান্ত সেবা। 

প্রদয়াজিীয়্ ব্যবস্থা্ গ্রহণপূব টক্ আইবড্

সচল/মনমিয়করণ। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ০১ (এক) 

কায টবেবস 

নাি: পমাোঃ হাসিাত-ই-রাব্বী,  

পদবী: উ -ব্যবস্থা ক (আইটি) 

স ান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদমইল:্

it@petrobangla.org.bd 

৪২। অনলাইন 

েভা/প্রম েয়ণ 

কাবরগবর 

সহদযাবগতা্প্রোি। 

বববভন্ন্ ববভাগ/বড ার্ টদমদন্টর্ চাবহোর্

 বরদপ্রবক্ষদত্প্রদয়াজিীয়্কাবরগবর্সহদযাগীতা্

প্রোি। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে তাৎক্ষবণক নাি: পমাোঃ হাসিাত-ই-রাব্বী,  

পদবী: উ -ব্যবস্থা ক (আইটি) 

স ান: +৮৮০১৮৩৩১৮১১৯৪ 

ইদমইল:্

it@petrobangla.org.bd 

৪৩। মন্ত্রণালয়/ববভাদগর 

মাবসক কায টাবলীর 

(উন্নয়ি প্রকল্প 

সাংিান্ত) তথ্য 

প্রোি। 

 

 

 

 

 

 

 

সাংস্থার এমআইএস বড ার্দম টন্ট এর চাবহোর 

পপ্রবক্ষদত ববভাগ/পকাম্পাবি হদত তথ্য সাংগ্রহ ও 

প্রস্তুতপূব টক কর্তট দক্ষর অনুদমােি সাদ দক্ষ 

তথ্য প্রোি করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র 

 

ববিামূদে ১০ (দ ) 

কার্ মমদবে 

 

 

িাম: িাবসমা খািম 

 েবী: মহাব্যবস্থা ক (োবিাং এন্ড মবির্বরাং) 

পর্বলদ াি িাং: ০২-৫৫০১৪১০৭ 

ইদমইল: 

pbgmppm@gmail.com 

tel:+8801833181194
mailto:it@petrobangla.org.bd
tel:+8801833181194
mailto:it@petrobangla.org.bd
tel:+8801833181194
mailto:it@petrobangla.org.bd
tel:+8801833181194
mailto:it@petrobangla.org.bd
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৪৪। প দরাদসন্টার ভবি, 

বিািী আবাবসক 

প্রকদল্পর এবাং 

কর্তট দক্ষর চাবহো 

পমাতাদবক অন্যান্য 

পূতট বিম টাণ ও 

সাংস্কার কাজ। 

প দরাবাাংলার বববভন্ন েপ্তর/ববভাগ/শাখা হদত 

প্রাপ্ত চাবহোর আদলাদক কাদজর প্রাক্কলি প্রস্তুত, 

 রবতী অথ টবছদরর এব ব ’পত অন্তর্ভ টক্ত করণ, 

 রবতী অথ টবছদরর প্রাক্কবলত বাদজদর্ অন্তর্ভ টক্ত 

করণ, কর্তট দক্ষর অনুদমােি ও বাদজর্ বরাি 

সাদ দক্ষ ের ত্র/পকাদর্শি আহ্বাি, 

ের ত্র/পকাদর্শি মূোয়ি পূব টক পুিরায় 

কর্তট দক্ষর অনুদমােিিদম NOA/কাদজর 

আদেশ প্রোি এবাং কাজ বাস্তবায়ি। 

পসবা গ্রহিকারীর চাবহো সাংিান্ত 

আদবেি ত্র 

ববিামূদে ১ বছর ৬ মাস 

( বিকা 

বেবস) 

িাম: পমাোঃ মাহমুদ্যল হাসাি 

 েবব: ব্যবস্থা ক (বিম টাণ) 

প াি: ০২-৮১৮৯৯৪৫৬ 

ইদমইল: 

construction@petrobangla.org.bd 

৪৫। সপয়রাবাংলার মবমভন্ন 

মবভাগ/মিপাট ময়িন্ট 

কর্তমক সপ্রমরি 

নমি/পয়ত্রর চামহদা 

অনুর্ায়ী 

িাইমনং/কয়লা 

েংক্রান্ত িিািি 

প্রদান।    

েংমিষ্ট মবষয়য় নমি/পত্র প্রামির পর র্ামচি 

িিািি েমন্নয়ব  করিোঃ পমরচালক 

(অপায়র ন এন্ড িাইন্স) এর অনুয়িাদনক্রয়ি 

মলমিি িিািি প্রদান। 

মবমভন্ন মবভাগ/মিপাট ময়িন্ট প্রধান 

এর িাধ্যয়ি িাইমনং/কয়লা 

েংক্রান্ত মবষয়য় িিািি কািনা 

কয়র মলমিিভায়ব নমি/পয়ত্র 

সপ্ররণ করয়ি হয়ব  

মবনামূয়ল্য নমি/পত্র 

প্রামির পর ২ 

(দুই) 

কার্ মমদবে  

নাি: মি.এি. সজাবায়য়দ সহায়েন 

পদমব: িহাব্যবস্থাপক, িাইন অপায়র ন 

মবভাগ 

সপয়রাবাংলা, সপয়রায়েন্টার (৫ি িলা), ঢাকা। 

স ান: ০২-৮১৮৯৯৮৫, সিাবাইল: ০১৭৯১-

৮২১৬০০ 

ই-সিইল: 

pbmineoperation@gmail.c

om 

৪৬। সপয়রাবাংলার 

কি মকিমায়দর জন্য 

ত্রবয়দম ক 

প্রম েয়ণর অয়য়াজন 

করা। 

েংস্থার মবমভন্ন মবভায়গর চামহদার পমরয়প্রমেয়ি 

এবং বামষ মক প্রম েণ পমরকল্পনা বাস্তবায়য়নর 

লয়েে মবমভন্ন আয়য়াজনকারী প্রমিষ্ঠান হয়ি 

প্রস্তাব েংগ্রহপূব মক িা এিদমবষয়য় ত্রবয়দম ক 

প্রম েণ েংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিয়ি উপস্থাপন 

করা হয়। অিোঃপর উি কমিটির সুপামর  এবং  

কর্তমপয়ের অনুয়িাদনক্রয়িমজ.ও জারীর লয়েে 

জ্বালামন ও িমনজ েম্পদ মবভায়গ পত্র সপ্ররণ 

করা হয়।   

প্রম েণািীর জীবনবৃিান্ত, 

আয়য়াজনকারী প্রমিষ্ঠায়নর 

ব্রুম য়রেহ অন্যান্য প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র। 

 

মবনামূয়ল্য ৪৫ 

(পঁয়িামে ) 

কার্ মমদবয়ের 

িয়ধ্য। 

নাি: রনমজি কুিার েরকার 

পদমব: িহাব্যবস্থাপক (প্র ােন) 

স ান:+৮৮০২-৮১৮৯৯৩৯ 

ইয়িইল: 

gmadmin@petrobangla.org.bd 

৪৭। সপয়রাবাংলার 

কি মকিমা/ 

কি মচারীয়দর জন্য 

ইনহাউজ প্রম েণ 

আয়য়াজন। 

েংস্থার মবমভন্ন মবভায়গর চামহদা/বামষ মক 

কি মেম্পাদন চুমির  আওিায় মবমভন্ন 

কি মপমরকল্পনা বাস্তবায়য়নর লয়েে কর্তমপয়ের  

অনুয়িাদন সিািায়বক সপয়রাবাংলার 

কি মকিমা/কি মচারীয়দর জন্য ইনহাউজ প্রম েণ 

আয়য়াজন করা হয়য় িায়ক। 

 

 

 

 

অনুয়রাধপত্র/চামহদাপত্র মবনামূয়ল্য প্রস্তাবনা 

পাওয়া 

োয়পয়ে ৩০ 

(মত্র ) 

কার্ মমদবয়ের 

িয়ধ্য। 

নাি: রনমজি কুিার েরকার 

পদমব: িহাব্যবস্থাপক (প্র ােন) 

স ান:+৮৮০২-৮১৮৯৯৩৯ 

ইয়িইল: 

gmadmin@petrobangla.org.bd 

mailto:pbmineoperation@gmail.com
mailto:pbmineoperation@gmail.com
mailto:gmadmin@petrobangla.org.bd
mailto:gmadmin@petrobangla.org.bd
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৪৮। প দরাবাাংলার বববভন্ন 

ববভাগ/বড ার্ টদমন্ট 

এর চাবহোর 

 বরদপ্রবক্ষদত আইিী 

মতামত সরবরাহ। 

প দরাবাাংলার বববভন্ন ববভাগ/বড ার্ টদমন্ট এর 

চাবহোর  বরদপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

পমাতাদবক সাংস্থার কর্তটক বিদয়াগকৃত আইি 

উ দেষ্টা/প্যাদিল ববহভূ টত আইিজীবী এর 

বিকর্ পথদক সাংবিষ্ট ববষদয় আইিী মতামত 

সাংগ্রহ কদর সাংবিষ্ট ববভাগ/বড ার্ টদমন্ট-পক 

সরবরাহ করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে সদব টাচ্চ ৩০ 

(বত্রশ) 

কায টবেবদসর 

মদধ্য 

িাম: রুমািা প রদেৌস 

 েবব: ব্যবস্থা ক (আইি) 

প াি: ০২-৮১৮০১১২ 

ই-পমইল: 

law.petrobangla@gmail.co

m 

৪৯। প দরাবাাংলার বববভন্ন 

ববভাগ/বড ার্ টদমন্ট 

এর চাবহোর 

 বরদপ্রবক্ষদত মামলা 

সাংিান্ত তথ্য প্রোি। 

প দরাবাাংলার বববভন্ন ববভাগ/বড ার্ টদমন্ট এর 

চাবহোর  বরদপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর অনুদমােি 

পমাতাদবক বববভন্ন মামলা সাংিান্ত তথ্য সাংবিষ্ট 

ববভাগ/বড ার্ টদমন্ট-পক সরবরাহ করা হয়। 

চাবহো ত্র/অনুদরাধ ত্র ববিামূদে ১০ (েশ) 

কায টবেবস 

িাম: রুমািা প রদেৌস 

 েবব: ব্যবস্থা ক (আইি) 

প াি: ০২-৮১৮০১১২ 

ই-পমইল: 

law.petrobangla@gmail.co

m 

৫০। প দরাবাাংলার বববভন্ন 

ববভাগ/েপ্তদরর 

ববজ্ঞা ি তেবিক 

 বত্রকায় প্রকাশ। 

প দরাবাাংলার বববভন্ন ববভাগ/েপ্তদরর চাবহোর 

 বরদপ্রবক্ষদত কর্তট দক্ষর অনুদমােি পমাতাদবক 

বববভন্ন ববজ্ঞা ি তেবিক  বত্রকায় প্রকাশ করা 

হদয় থাদক। 

অনুদরাধ ত্র/চাবহো ত্র ববিামূদে ০৭ (সাত) 

কায টবেবস 

িাম: তাবরর্কল ইসলাম খাি 

 েবব: উ -মহাব্যবস্থা ক (জিসাংদযাগ) 

প াি: ০২-৫৫০১৪১১১ 

ই-পমইল: 

petrobanglapr@gmail.com 

prd@petrobangla.org.bd 

৫১। প দরাবাাংলায় 

অনুবষ্ঠত বববভন্ন চুবক্ত 

স্বাক্ষর, প্রবশক্ষণ, 

সভা/পসবমিার ও 

জাতীয় 

অনুষ্ঠািসমূদহর 

কুা শিসহ ছবব 

প দরাবাাংলার 

ওদয়বসাইদর্ 

আ দলাড করা। 

প দরাবাাংলার বববভন্ন ববভাগ/েপ্তদরর চাবহোর 

 বরদপ্রবক্ষদত প দরাবাাংলায় অনুবষ্ঠত বববভন্ন 

চুবক্ত স্বাক্ষর, প্রবশক্ষণ, সভা/পসবমিার ও 

জাতীয় অনুষ্ঠািসমূদহর কুা শিসহ ছবব 

কর্তট দক্ষর অনুদমােিিদম প দরাবাাংলার 

ওদয়বসাইদর্ আ দলাড করা হদয় থাদক। 

অনুদরাধ ত্র/চাবহো ত্র ববিামূদে ০২ (দ্যই) 

কায টবেবস 

িাম: তাবরর্কল ইসলাম খাি 

 েবব: উ -মহাব্যবস্থা ক (জিসাংদযাগ) 

প াি: ০২-৫৫০১৪১১১ 

ই-পমইল: 

petrobanglapr@gmail.com 

prd@petrobangla.org.bd 

৫২ বচবকৎসা পসবা 

প্রোি।  

প দরাবাাংলার সকল কম টকতটা ও কম টচারী এবাং 

তাদের প াষ্যদের বববভন্ন পরাদগর বচবকৎসা 

সম্পবকটত বচবকৎসা ত্র/ রামশ ট প্রোি করা 

হয়। 

পমৌবখক অনুদরাধ/বচবকৎসা ত্র ববিামূদে তাৎক্ষবণক িাম: ডাোঃ আবম্বয়া খাতুি 

 েবব: ব্যবস্থা ক (বচবকৎসা) 

প াি: ০২-৮১৮৯৭৪৫ 

ই-পমইল:  

medical@petrobangla.org.

bd 

৫৩ এুামু্বদলন্স 

সরবরাদহর লদক্ষু 

প দরাবাাংলার কম টকতটা/কম টচারীদের বচবকৎসা 

সাংিান্ত ববষদয় সাংস্থার এুামু্বদলন্স-এর 

 বরবহি অবধযাচি  রদম 

আদবেি 

ববিামূদে তাৎক্ষবণক িাম: ডাোঃ আবম্বয়া খাতুি 

 েবব: ব্যবস্থা ক (বচবকৎসা) 

mailto:law.petrobangla@gmail.com
mailto:law.petrobangla@gmail.com
mailto:law.petrobangla@gmail.com
mailto:law.petrobangla@gmail.com
mailto:petrobanglapr@gmail.com
mailto:prd@petrobangla.org.bd
mailto:petrobanglapr@gmail.com
mailto:prd@petrobangla.org.bd
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সু াবরশ প্রোি। প্রদয়াজি হদল এবাং সাংবিষ্ট  বরবহি অবধযাচি 

 রদম আদবেি করা হদল গুরুত্ব ববদবচিাদন্ত 

প দরাবাাংলার বচবকৎসক কর্তটক উক্ত 

আদবেি দত্র সু াবরশ প্রোি করা হয়। 

প্রাবপ্ত স্থাি:  বরবহি শাখা, পসবা 

ববভাগ, প দরাবাাংলা এবাং 

প দরাবাাংলার ওদয়বসাইর্। 

প াি: ০২-৮১৮৯৭৪৫ 

ই-পমইল:  

medical@petrobangla.org.

bd 

 

 

 

 

 

 

 

৩. আওতাধীি েপ্তর/সাংস্থা/অন্যান্য প্রবতষ্ঠািসমূদহর বসটিদজন্স চার্ টার: 

 

 ৩.১ বাাংলাদেশ প দরাবলয়াম এেদোদরশি এন্ড পপ্রাডাকশি পকাম্পািী বলবমদর্ড (বাদ ে) 

 ৩.২ বাাংলাদেশ গ্যাস ব ল্ডস পকাম্পািী বলবমদর্ড (বববজএ বসএল) 

 ৩.৩ বসদলর্ গ্যাস ব ল্ডস বলবমদর্ড (এসবজএ এল) 

 ৩.৪ গ্যাস রান্সবমশি পকাম্পািী বলবমদর্ড (বজটিবসএল) 

 ৩.৫ বততাস গ্যাস রান্সবমসি এন্ড বডবিববউশি পকাম্পািী বলবমদর্ড (টিবজটিবডবসএল) 

 ৩.৬ বাখরাবাে গ্যাস বডবিববউশি পকাম্পািী বলবমদর্ড (বববজবডবসএল) 

 ৩.৭ জালালাবাে গ্যাস রান্সবমশি এন্ড বডবিববউশি বসদস্ট্ম বলবমদর্ড (পজবজটিবডএসএল) 

 ৩.৮  বিমাঞ্চল গ্যাস পকাম্পািী বলবমদর্ড (ব বজবসএল) 

 ৩.৯ কণ টফুলী গ্যাস বডবিববউশি পকাম্পািী বলবমদর্ড (পকবজবডবসএল) 

 ৩.১০ সুেরবি গ্যাস পকাম্পািী বলবমদর্ড (এসবজবসএল) 

 ৩.১১ রূ ান্তবরত প্রাকৃবতক গ্যাস পকাম্পািী বলবমদর্ড (আরব বজবসএল) 

 ৩.১২ বড়পুর্কবরয়া পকাল মাইবিাং পকাম্পািী বলবমদর্ড (বববসএমবসএল) 

 ৩.১৩ মধ্য াড়া গ্রািাইর্ মাইবিাং পকাম্পািী বলবমদর্ড (এমবজএমবসএল) 

৪. আ িার (পসবা গ্রহীতার) কাদছ আমাদের (পসবা প্রোিকারীর) প্রতুাশা: 

 

িবমক প্রবতশ্রুত/কাবিত পসবা প্রাবপ্তর লদক্ষু করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ট আদবেি জমা প্রোি 

২ যথাযথ প্রবিয়ায় প্রদয়াজিীয় ব স  বরদশাধ করা 

৩ প্রদযাজু পক্ষদত্র পমাবাইল পমদসজ/ইদমইদলর বিদে টশিা অনুসরণ করা 
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৪ সাক্ষাদতর জন্য ধায ট তাবরদখ বিধ টাবরত সমদয়র পূদব টই উ বস্থত থাকা 

৫ অিাবশ্যক প াি/তেববর িা করা 

 

 

 

 

 

 

 

৫.  অবভদযাগ প্রবতকার ব্যবস্থা িা (GRS): পসবা প্রাবপ্তদত োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার সাদথ পযাগাদযাগ করুি। তার কাছ পথদক কাবিত পসবা িা প দল বা পসবা প্রাবপ্তদত অসন্তুষ্ট 

হদল  য টায়িদম বিদনাক্ত  দ্ধবতদত পযাগাদযাগ কদর আ িার সমস্যা অববহত করুি: 

 

িবমক কখি পযাগাদযাগ করদবি কার সদঙ্গ পযাগাদযাগ 

করদবি 

পযাগাদযাদগর ঠিকািা বিষ্পবতর সময়সীমা 

১ োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা সমাধাি বেদত 

ব্যথ ট হদল 

অবভদযাগ বিষ্পবত কম টকতটা 

(অবিক) 

িাম ও  েবব: পমাোঃ জাদভে ইবদি শাদহে, উ -ব্যবস্থা ক (পকাম্পাবি 

অুাদ য়াস ট), প দরাবাাংলা, ঢাকা 

প াি: +৮৮০২-৯১২৭৩৯৮ 

পমাবাইল: ০১৭২৬৬৭৩০৮৩ 

ইদমইল: javed.shahed@gmail.com  

ওদয়ব: www.petrobangla.org.bd 

৩০ (বত্রশ) কায টবেবস 

২ অবভদযাগ বিষ্পবত কম টকতটা বিবে টষ্ট 

সমদয় সমাধাি বেদত ব্যথ ট হদল 

আব ল কম টকতটা িাম ও  েবব: পমাহাম্মে ইবলয়াস পহাদসি, যুগ্মসবচব (প্রশাসি), জ্বালাবি 

ও খবিজ সম্পে ববভাগ, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা 

প াি: +৮৮০২-৯৫৭১১২৫ 

পমাবাইল: ০১৭১৫৩০৬৬৬৬ 

ইদমইল: jsadmin@emrd.gov.bd 

ওদয়ব: www.emrd.gov.bd 

২০ (ববশ) কায টবেবস 

৩ আব ল কম টকতটা বিবে টষ্ট সমদয় 

সমাধাি বেদত ব্যথ ট হদল 

মবন্ত্র বরষে ববভাদগর 

অবভদযাগ ব্যবস্থা িা পসল 

অবভদযাগ গ্রহণ পকন্দ্র 

৫ িাং পগইর্, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ (ষার্) কায টবেবস 

 

 


