
বাখরাবাদ �াস িডি�িবউশন �কা�ানী িলিমেটড 
(�পে�াবাংলার এক� �কা�ানী) 

িস�েজন চাট �ার 

বািণিজ�ক �াস সংেযাগ 

�িমক �সবার নাম 

�সবা 
�দােন 
সেব �া� 
সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ�ািদ 
�েয়াজনীয় 

কাগজপ�/আেবদন 
ফরম �াি��ান 

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাড, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-

�মইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

০১ 
�াস সংেযােগর আেবদন 
প� সং�হ 

০১ (এক) 
কায �িদবস 

�েযাজ� নয় 

- �ধান কাযালেয়র 
সাধারন িহসাব 
শাখা 
-�াহক �সবা �থ/ 
ওয়ান�প সািভ �স 
�স�ার 
- �কা�ানীর 
ওেয়বসাইট 

৩০০.০০ 
(নগদ) 

শাখার নাম: সাধারন িহসাব 

পদবী : রাজ� সহকারী 

ক� নং : ২১৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড : ৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং- 

ই-�মইল : - 

পদবী: �ব�াপক (সাধারন িহসাব) 

ক� নং: ২০৭ 

�জলা/উপেজলার �কাড : ৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং:  

ই-�মইল :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-১- 



 

�িমক �সবার নাম 

�সবা 
�দােন 
সেব �া� 
সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ�ািদ 
�েয়াজনীয় 

কাগজপ�/আেবদন 
ফরম �াি��ান 

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাড, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-

�মইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

০২ আেবদনপ� জমাদান 
০১ (এক) 
কায �িদবস 

১. আেবদনকারীর পাসেপাট � সাইেজর ০৩ কিপ 
সত�ািয়ত রি�ন ছিব। 
২. জাতীয় পিরচয়পে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 
৩. জিমর মািলকানার দািলিলক �মাণ িহেসেব 
দিলল/নামজািরর কাগজ (�য �কান এক�) এবং 
দািখলা/�িম উ�য়ন কর পিরেশােধর রিসদ (�য 
�কান এক�)। 
৪. িলজ �িহতার ��ে� িনয়িমত মািসক �াস িবল 
পিরেশােধর অি�কারনামা। 
৫. হালনাগাদ নবায়ন�ত ��ড লাইেসে�র 
সত�ািয়ত কিপ। 
৬. �আইএন সনদপ� 
৭. ��ািবত অভ��রীন পাইপ লাইেনর ০৪ (চার) 
কিপ ন�া। 
৮. আেবদন িফ জমা বাবদ ৩০০.০০ টাকা 
জমাদােনর রিশদ। 
৯. ভাড়া�ত �ােন �ািপত হেল ভাড়ার �ি�প�। 
১০.ভাড়া�য়া �াহক �াস িবল পিরেশােধ �থ � হেল 
এবং অৈবধ কায�েম িল� থাকেল জায়গার মািলক 
এতদসং�া� দায়ভার বহন করেব মেম � �নাটাির 
পাবিলক ক��ক সত�ািয়ত এক� অি�কারনামা 
�দান করেত হেব 
১১. �াস সর�ামািদর কািরগির ক�াটালগ (�েযাজ� 
��ে�) । বয়লার ও �জনােরটেরর ��নতম দ�তা 
যথা�েম ৮২% ও ৩৫% হেত হেব। 
১২. ��ািবত �ােন চা�/িবি���ত �াস 
সংেযােগর িবপরীেত �াস িবপণন �কা�ানীর 
স�দয় পাওনা পিরেশাধ সং�া� রাজ� ছাড়প� 
১৩. �েযাজ� ��ে� পিরেবশ অিধদ�েরর ছাড়প�। 
১৪. �কাদার িনেযাগপ� । 

�েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

শাখার নাম: িব�য় শাখা 

(�ক�ীয়/উপেজলা-১) 

পদবী : �ব�াপক 

ক� নং : ২৩৯/২৩৬ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং 

০১৭৭০৭৯১৪২৪/ 

০১৭৩০০৮৫৭১৮ 

ই-�মইল  - 

 

পদবী: উপ-মহা�ব�াপক (িব�য়), 

�িম�া। 

ক� নং: ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল :  

dgm_sales_cml@bgdcl.

org.bd  

 

 
-২- 



 
�িমক �সবার নাম �সবা 

�দােন 
সেব �া� 
সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ�ািদ �েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদন 
ফরম �াি��ান 

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-
�মইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও ই-�মইল 

০৩ �কাদার িনেয়াগ - 

 �াস সংেযাগ �হেণ আ�হী �ি�/�িত�ান 
ক��ক �কাদার িনেয়ােগর ��ে� িনে�া� 
িবষয়স�হ অ�সরণ করেত হেব : 
 
১. �কাদােরর তািলকা সংি�� িডপাট �েম�/ 
শাখা কায �ালয়/ওেয়বসাইেট �দিশ �ত থাকেব। 
 
২.�কা�ানীর ওেয়বসাইট হেত িকংবা সংি�� 
কায �ালয় হেত �কা�ানীর অ�েমািদত ১.১ 
ক�াটাগিরর �কাদােরর তািলকা এবং 
হালনাগাদ পিরচয়প� �দেখ �কাদার িনেয়াগ 
করেত হেব। 
 
৩. িব�মান �াস িবপণন িনয়মাবলী অ�সাের 
িনে�া�ভােব পাির�িমক িনধ �ারণ িবষেয় 
�কাদােরর সােথ িলিখত �্ি� স�াদন করেত 
হেব 
৪. সকল আিথ �ক �লনেদন িলিখতভােব সংর�ণ 
কের িনেয়ািজত �কাদােরর �া�র �হণ করেত 
হেব। 

�েযাজ� নয় �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 
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�িমক �সবার নাম 

�সবা 
�দােন 
সেব �া� 
সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ�ািদ 
�েয়াজনীয় 

কাগজপ�/আেবদন 
ফরম �াি��ান 

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

০৪ 
* �াস সংেযাগ 

�দান 

২৫ (�িচশ) 
কায �িদবস 

জিরপ িরেপাট �, �াস সংেযাগ 
অ�েমাদন, চািহদাপ� �দান, 
ন�া অ�েমাদন, অভ��রীন 
পাইপ লাইন িনম �াণ, �কাদার 
ক��ক �ট� িসিডউল জমা 
�দান করেত হেব,  �াহক 
ক��ক রা�া কাটার ছাড়প� 
�দান করেত হেব, অভ��রীন 
পাইপ লাইেনর চাপ পরী�া, 
�কাদার ও �াহেকর 
�া�রসহ কায �সমাি� 
�িতেবদন দািখল করেত হেব, 
�ি�প� স�াদন 

�েযাজ� নয় ৬,৩০০.০০ + 
সংেযাগ িফ = 
অিতির� 
মালামােলর ��= 
িনরাপ�া জামানত = 
কিমশিনং িফ = 
�েযাজ� ভ�াট = 
 
চািহদাপে�র মা�েম 
�কা�ানী ক��ক 
িনধ �ািরত �াংেক 
পিরেশাধ করেত হেব 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী :উপ-মহা�ব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : 

gm_mkt@bgdcl.org.bd 

 

২০ (িবশ) 
কায �িদবস 

সািভ�স লাইন িনম �াণ, �াস 
সংেযাগ �াপন ও �াস 
কিমশিনং 

�েযাজ� নয় 

িডপাট �েমে�র নাম: ইি�িনয়ািরং সািভ �স, 

�িম�া। 

পদবী : উপ-মহা�ব�াপক 

ক� নং : ৩৪৫ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

ই-�মইল : 

dgm_es_cml@bgdcl.org.bd 

পদবী: মহা�ব�াপক (ইি�িনয়ািরং 

সািভ�স) 

ক� নং: ৩৪৬ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭৭০৭৯১৪৩৭ 

ই-�মইল : 

gm_es@bgdcl.org.bd 

 

 

*  �াহক ক��ক �কাদার িনেয়াগ�ব �ক অভ��রীন পাইপ লাইন িনম �াণ ও রাইজার উে�ালেনর উপর উ� �সবা �দােন সেব �া� সময় িনভ�র করেব। 
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�িমক �সবার নাম 
�সবা �দােন সেব �া� 

সময় 
�েয়াজনীয় 

কাগজপ�ািদ 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আ
�বদন ফরম 
�াি��ান 

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল �টিলেফান ও 

ই-�মইল 

০৫ িবল ��রণ 

 বািণিজ�ক 
�াহকগেনর  িনকট 
�িতমােসর িবল 
পরবত� মােসর ১৫ 
িদেনর মে�  ��রণ 
করা হয়। 
 

�েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

িবল িনধ �ািরত 
সমেয়র মে� 

�কা�ানী 
ক��ক িনধ �ািরত 

�াংেক 
পিরেশাধ 

করেত হেব।  

শাখার নাম: রাজ� (�ক�ীয়/ উপেজলা) 

পদবী :�ব�াপক 

ক� নং : ২৩৮/২৩৭ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং-০১৭০৮৮৩০২১৫/ 

০১৭৩০০৮৫৭২৭ 

ই-�মইল - 

পদবী: উপ-মহা�ব�াপক (রাজ�-উ�র) 

ক� নং: ৪০৫ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭৩০০৮৫৭০৪ 

ই-�মইল : 

dgm_rev_north@bgdcl.org.bd  

০৬ 
�াস �লাড 
�াস/�ি�/�নিব ��াস 

১০ (দশ) 
কায �িদবস 

�াহেকর আেবদন। �েযাজ� নয় 

৩,০০০.০০ 
(যিদ 
আরএমএস 
পিরবত�ন হয়) 
 
চািহদাপে�র 
মা�েম 
�কা�ানী 
ক��ক িনধ �ািরত 
�াংেক 
পিরেশাধ 
করেত হেব 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী : উপ-মহা�ব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: ০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : gm_mkt@bgdcl.org.bd 

 

০৭ 
িবক� �ালানী 
�বহার 

১০ (দশ) 
কায �িদবস 

�াহক ক��ক 
�ঘাষণাপ� 

�েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী : উপ-মহা�ব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: ০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : gm_mkt@bgdcl.org.bd 

 

 
 

-৫- 



 

�িমক �সবার নাম 
�সবা �দােন সেব �া� 

সময় 
�েয়াজনীয় 

কাগজপ�ািদ 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদন 

ফরম �াি��ান 

�সবা�� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

০৮ 
রাইজার/আরএমএস/িসএমএস 

�ানা�র 
৩০ (ি�শ) 
কায �িদবস 

�াহক ক��ক 
�কাদার িনেয়াগ 
�ব �ক �ানা�েরর  

উপ�� দিললািদসহ 
আেবদন। 

�েযাজ� নয় 

 
 
১,৫০০.০০ 
চািহদাপে�র 
মা�েম 
�কা�ানী 
ক��ক 
িনধ �ািরত 
�াংেক 
পিরেশাধ 
করেত হেব 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী : উপ-মহা�ব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং  ০৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : 

gm_mkt@bgdcl.org.bd 

 

০৯ মািলকানা / নাম পিরবত�ন 
২০ (িবশ) 
কায �িদবস 

মািলকানার �পে� 
দিললািদসহ 

�াহেকর আেবদন। 
�েযাজ� নয় 

 
৪,০০০.০০ 
চািহদাপে�র 

মা�েম 
�কা�ানী 

ক��ক 
িনধ �ািরত 
�াংেক 
পিরেশাধ 

করেত হেব 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী : উপ-মহা�ব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : 

gm_mkt@bgdcl.org.bd 

১০ �বসার ধরন 
২০ (িবশ) 
কায �িদবস 

�বসার ধরন 
পিরবত�েনর �পে� 

দিললািদসহ 
�াহেকর আেবদন 

��েযাজ� নয় ��েযাজ� নয় 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী : উপ-মহা�ব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : 

gm_mkt@bgdcl.org.bd 
 

-৬- 



 

�িমক �সবার নাম 
�সবা �দােন 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�ািদ 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদন 

ফরম �াি��ান 

�সবা�� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

১১ িমটােরর স�কতা পরী�া  
১৫ (পেনর) 
কায �িদবস 

�েযাজ� নয় �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

িডপাট �েমে�র নাম: ইি�িনয়ািরং সািভ �স, 

�িম�া। 

পদবী :উপ-মহা�ব�াপক 

ক� নং : ৩৪৫ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

ই-�মইল : 

dgm_es_cml@bgdcl.org.bd 

পদবী: মহা�ব�াপক (ইি�িনয়ািরং সািভ �স) 

ক� নং: ৩৪৬ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: ০১৭৭০৭৯১৪৩৭ 

ই-�মইল : 

gm_es@bgdcl.org.bd 

 

১২ জ�রী �াস িনয়�ণ তাৎ�িনক �েযাজ� নয় 
হট লাইন নং 

১৬৫২৩ 
- 

িডপাট �েমে�র নাম: ইি�িনয়ািরং সািভ �স শাখা 

(�ক�ীয়/উপেজলা)। 

পদবী : �ব�াপক 

 ক� নং : ৩৩৮/৩৪০ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭০৮৮৩০২১২/   

                              ০১৭৭০৭৯১৪২৫ 

ই-�মইল : - 

পদবী: উপ-মহা�ব�াপক (ইি�িনয়ািরং 

সািভ�স),�িম�া 

ক� নং: ৩৪৫ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং:  ০১৭০৮৮৩০২০৭ 

ই-�মইল : 

dgm_es_cml@bgdcl.org.bd 

১৩ অিভেযাগ দািখল 
ক��পে�র 

িস�াে�র পরবত� 
৩০ িদন 

�েযাজ� নয় 
�কা�ানীর 
ওেয়বসাইট 

�েযাজ� নয় 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী : উপ-মহা�ব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: ০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : 

gm_mkt@bgdcl.org.bd 

 

 

 

 

-৭- 



 

 

 

�িমক �সবার নাম 
�সবা �দােন সেব �া� 

সময় 
�েয়াজনীয় 

কাগজপ�ািদ 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদন 

ফরম �াি��ান 

�সবা�� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

১৪ অনাপি� প� 
০৫ (প�চ)  
কায �িদবস 

�াহেকর আেবদন। �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী : উপ-মহা�ব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : 

gm_mkt@bgdcl.org.bd 

১৫ স�িত / ম�িরপ� 
৬০ (ষাট)  
কায �িদবস 

�েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

২০০০.০০ 
চািহদাপে�র 

মা�েম 
�কা�ানী 

ক��ক 
িনধ �ািরত 
�াংেক 
পিরেশাধ 

করেত হেব। 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী : উপ-মহা�ব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : 

gm_mkt@bgdcl.org.bd 

১৬ �ল অফ/ �ল আউট 
০৭ (সাত) 
 কায �িদবস 

�াহেকর আেবদন �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী :উপ-মহা�ব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : 

gm_mkt@bgdcl.org.bd 
 

 

 

-৮- 



 

�িমক �সবার নাম 
�সবা �দােন 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�ািদ 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদন 

ফরম �াি��ান 

�সবা�� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

১৭ 
িমটার ন�/অেকেজা 

সং�া� 
০৭ (সাত) 
কায �িদবস 

�াহেকর আেবদন �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

িডপাট �েমে�র নাম: ইি�িনয়ািরং সািভ �স শাখা 

(�ক�ীয়/উপেজলা)। 

পদবী : �ব�াপক 

 ক� নং : ৩৩৮/৩৪০ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭০৮৮৩০২১২/ 

০১৭৭০৭৯১৪২৫ 

ই-�মইল :  

পদবী: উপ-মহা�ব�াপক (ইি�িনয়ািরং 

সািভ�স),�িম�া 

ক� নং: ৩৪৫ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং:  ০১৭০৮৮৩০২০৭ 

ই-�মইল : 

dgm_es_cml@bgdcl.org.bd 

১৯ িমটার িরিডং সং�া� 
০৩ (িতন) 
কায �িদবস 

�াহেকর আেবদন �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

িডপাট �েমে�র নাম: ইি�িনয়ািরং সািভ �স শাখা 

(�ক�ীয়/উপেজলা)। 

পদবী : �ব�াপক 

 ক� নং : ৩৩৮/৩৪০ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭০৮৮৩০২১২/ 

                              ০১৭৭০৭৯১৪২৫ 

ই-�মইল : - 

পদবী: উপ-মহা�ব�াপক (ইি�িনয়ািরং 

সািভ�স),�িম�া 

ক� নং: ৩৪৫ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং:  ০১৭০৮৮৩০২০৭ 

ই-�মইল : 

dgm_es_cml@bgdcl.org.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-৯- 



 

�িমক �সবার নাম 
�সবা �দােন সেব �া� 

সময় 
�েয়াজনীয় 

কাগজপ�ািদ 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদন 

ফরম �াি��ান 

�সবা�� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

২০ সামিয়ক িবি�� 
০৭ (সাত) 
 কায �িদবস 

�াহেকর আেবদন �েযাজ� নয় 

৫০০.০০ + 
��ত �য়  

 
চািহদাপে�র 

মা�েম 
�কা�ানী 

ক��ক 
িনধ �ািরত 
�াংেক 
পিরেশাধ 

করেত হেব 

নিথ �ি�য়াকরণ : 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী :উপ-মহাব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

 
বা�বায়ন : 
িডপাট �েমে�র নাম: ইি�িনয়ািরং সািভ�স, 

�িম�া। 

পদবী :উপ-মহাব�াপক 

ক� নং : ৩৪৫ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭০৮৮৩০২০৭ 

ই-�মইল : 
dgm_es_cml@bgdcl.org.bd 

নিথ �ি�য়াকরণ : 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : 

gm_mkt@bgdcl.org.bd 

 
বা�বায়ন : 
পদবী: মহা�ব�াপক (ইি�িনয়ািরং 

সািভ �স) 

ক� নং: ৩৪৬ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭৭০৭৯১৪৩৭ 

ই-�মইল : 

gm_es@bgdcl.org.bd 

 

 

 

 

 

 

 
-১০- 



 

 

�িমক �সবার নাম 
�সবা �দােন সেব �া� 

সময় 
�েয়াজনীয় 

কাগজপ�ািদ 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদন 

ফরম �াি��ান 

�সবা�� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

২১ �ায়ী িবি�� 
০৭ (সাত)  
কায �িদবস 

�াহেকর আেবদন �েযাজ� নয় 

৫০০.০০ + 
��ত �য় 

চািহদাপে�র 
মা�েম 

�কা�ানী 
ক��ক 

িনধ �ািরত 
�াংেক 
পিরেশাধ 

করেত হেব 

নিথ �ি�য়াকরণ : 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী :উপ-মহাব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

 
বা�বায়ন : 
িডপাট �েমে�র নাম: ইি�িনয়ািরং সািভ�স, 

�িম�া। 

পদবী :উপ-মহাব�াপক 

ক� নং : ৩৪৫ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭০৮৮৩০২০৭ 

ই-�মইল : 
dgm_es_cml@bgdcl.org.bd 

নিথ �ি�য়াকরণ : 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : 

gm_mkt@bgdcl.org.bd 

 
বা�বায়ন : 
পদবী: মহা�ব�াপক (ইি�িনয়ািরং 

সািভ �স) 

ক� নং: ৩৪৬ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: 

০১৭৭০৭৯১৪৩৭ 

ই-�মইল : 

gm_es@bgdcl.org.bd 

 

 

 

 

 
 

-১১- 



 

 

�িমক �সবার নাম 
�সবা �দােন 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�ািদ 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদন 

ফরম �াি��ান 

�সবা�� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

২২ জামানত সম�য় 
১৫ (পেনর) 
কায �িদবস 

�াহেকর আেবদন �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

নিথ �ি�য়াকরণ : 

িডপাট �েমে�র নাম: িব�য়, �িম�া। 

পদবী :উপ-মহাব�াপক 

ক� নং : ২৩২ 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০১৭১১৮১৯৩১০ 

ই-�মইল : 

dgm_sales_cml@bgdcl.org.bd 

 
বা�বায়ন : 
িডপাট �েমে�র নাম: রাজ�-উ�র 
পদবী: উপ-মহা�ব�াপক  

ক� নং:  

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং ০৮১-৬৫৭৫১ 

ই-�মইল : 
dgm_rev_north@bgdcl.org.bd  

নিথ �ি�য়াকরণ: 

পদবী: মহা�ব�াপক (িবপণন) 

ক� নং: ২৪৩ 

 

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: ০১৭১১৮১৯৩০৭ 

ই-�মইল : 

gm_mkt@bgdcl.org.bd 

 

বা�বায়ন : 

পদবী: মহা�ব�াপক (অথ � ও িহসাব) 

ক� নং:  

�জলা/উপেজলার �কাড :৩৫০০ 

�টিলেফান/�মাবাইল নং: ০৮১-৬৫৯৩৮ 

ই-�মইল : 

gm_finance@bgdcl.org.bd 

 

 

 

 

 

 
-১২- 

 


